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ทราบเป็นการทั่วไป ส�ำหรับรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๒. ภาพรวมผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ผลการด�ำเนินงานของ กสม. เป็นไปตามหน้าที่และอ�ำนาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ และ ๒๗ และแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕
โดยในรายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จะแบ่งผลการด�ำเนินงานออกเป็น ๖ ด้าน ประกอบด้วย  
๒.๑ การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกีย่ วกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒.๒ การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
๒.๓ การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๒.๔ การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
๒.๕ การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
๒.๖ การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
แผนภาพที่ ๑ ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล ส�ำนักงาน กสม. มีบคุ ลากรปฏิบตั หิ น้าที่ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
จ�ำแนกประเภทบุคลากร ดังนี้

๑๕๓

ข้าราชการ

๕๓

พนักงานราชการ

๔๙

พนักงาน
จ้างเหมาบริการ

๑๗
ผู้ชำ�นาญการประจำ� กสม.
ผู้ช่วยปฏิบัติงาน กสม.

รวมทั้งสิ้น

๒๗๒ คน

หมายเหต ุ: * หมายถึง อัตราที่มีคนครอง (คน)
ที่มา : สำ�นักบริหารกลาง สำ�นักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ภาพรวมด้านงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�ำนักงาน กสม. ได้รับงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี จ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๒๑๑.๘๗๗๙ ล้านบาท โดยลดลงจ�ำนวน ๔.๕๗๘๐ ล้านบาท จากปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ซึ่งได้รับงบประมาณ
ทั้งสิ้น จ�ำนวน ๒๑๖.๔๕๕๙ ล้านบาท โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณใน ๓ แผนงานหลัก คือ แผนงานบุคลากร
ภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการ

๓. ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. มีผลการด�ำเนินงานจ�ำแนกตามหน้าที่และอ�ำนาจ ดังนี้
๑. การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
		๑.๑ สถิตกิ ารรับเรือ่ งร้องเรียน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท�ำ
หรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น ๒๓๒ เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิ
และเสรีภาพส่วนบุคคลจ�ำนวน ๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘ พื้นที่ที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด คือ ภาคใต้ จ�ำนวน
๑๐๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๓ โดยผู้ร้องส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๒
		๑.๒ ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. สามารถตรวจสอบค�ำร้องและจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวน ๔๔๕ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นค�ำร้องก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๙๕ เรื่อง และเป็นเรื่องที่
รับเป็นค�ำร้องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๕๐ เรื่อง ตัวอย่างผลการตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน ๒๑ เรื่อง ดังนี้
			 กรณีที่ ๑ กรณีกล่าวอ้างว่ากรมราชทัณฑ์ออกระเบียบและค�ำสั่งท�ำให้ผู้ต้องขังได้รับความเดือดร้อน
(รายงานฯ ที่ ๒-๓/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๒ กรณีกล่าวอ้างว่า มีบคุ คลน�ำชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์ไปแอบอ้างลงข้อความหมิน่ ประมาท
ท�ำให้เสื่อมเสีย (รายงานฯ ที่ ๔/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๓ กรณีกล่าวอ้างว่าค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ และที่ ๔/๒๕๕๙
เกี่ยวกับการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและส�ำหรับการประกอบกิจการบางประเภทละเมิดสิทธิมนุษยชน
(รายงานฯ ที่ ๖๗-๗๑/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๔ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกหลอกลวงไปท�ำงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ท�ำให้สูญเสียเงิน
จ�ำนวนหนึ่ง (รายงานฯ ที่ ๑๐๐/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๕ กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานราชการมีค�ำสั่งให้กลุ่มผู้มีอาชีพเลี้ยงกระบือออกจากพื้นที่
สาธารณประโยชน์ (รายงานฯ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๖ กรณีกล่าวอ้างว่าการอนุญาตให้ฝงั กลบขยะมูลฝอยในพืน้ ทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชน (รายงานฯ ที่
๑๑๘/๒๕๖๑)
			 กรณีที่ ๗ กรณีกล่าวอ้างว่าเอกชนล้อมรัว้ เลีย้ งหอยในแม่นำ�้ ปะเหลียนและท�ำการคราดหอยโดยไม่ได้รบั
อนุญาตตามกฎหมาย (รายงานฯ ที่ ๑๑๙/๒๕๖๑)

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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8
			 กรณีที่ ๘ กรณีกล่าวอ้างว่าชาวประมงพืน้ บ้านได้รบั ผลกระทบจากผูป้ ระกอบการเลีย้ งหอยแครงบุกรุก
ที่สาธารณประโยชน์ (รายงานฯ ที่ ๑๒๐/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๙ กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รบั ความเป็นธรรมในทีด่ นิ ท�ำกินจากการจัดตัง้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (รายงานฯ ที่ ๑๒๑/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๑๐ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (รายงานฯ
ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๑๑ กรณีกล่าวอ้างว่าชาวบ้านต�ำบลหนองนาค�ำได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโรงงาน
ยางพารา (รายงานฯ ที่ ๑๒๕/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๑๒ เกษตรกรได้ รั บ ผลกระทบจากการแพร่ ร ะบาดของปลาหมอสี ค างด�ำ  (รายงานฯ
ที่ ๑๗๑/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๑๓ กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีล่าช้า (รายงานฯ ที่ ๙๙๑/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๔ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจข่มขู่และท�ำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ (รายงานฯ
ที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๕ กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่เร่งรัดด�ำเนินคดี ท�ำให้ได้รบั ความเดือดร้อน (รายงานฯ
ที่ ๑๐๒๓/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๖ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจและเจ้าหน้าทีท่ หารตรวจค้นบ้านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(รายงานฯ ที่ ๑๐๒๙/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๗ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และทรมานให้
รับสารภาพ (รายงานฯ ที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๘ กรณีเจ้าหน้าทีท่ หารวิสามัญฆาตกรรมแกนน�ำเยาวชนชาวลาหู่ (รายงานฯ ที่ ๑๐๓๓/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑๙ กรณีกล่าวอ้างว่ารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลกลัน่ แกล้งร้องเรียนท�ำให้ได้รบั
ความเสียหายต่อชื่อเสียง (รายงานฯ ที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๒๐ กรณีขอให้เร่งรัดการด�ำเนินคดีของพนักงานสอบสวน (รายงานฯ ที่ ๑๑๔๑/๒๕๖
กรณีที่ ๒๑ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำท�ำร้ายร่างกายบุตรชายจนได้รับบาดเจ็บ และเรือนจ�ำ
ลงโทษบุตรชายเกินกว่าเหตุ (รายงานฯ ที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๐)
		๑.๓ การติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้ตดิ ตามผล
การด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางจ�ำนวน ๑๔๔ เรื่อง จ�ำแนกเป็นมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน ๘๘ เรื่อง และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวน ๕๖ เรื่อง ดังนี้
			 ๑) ผลการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จ�ำแนกเป็นมาตรการหรือแนวทางทีป่ รากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ ทีอ่ อกก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง และที่ออกภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๑ เรื่อง มาตรการหรือแนวทางที่ กสม.
เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิชุมชนโดยเฉพาะการค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อประชาชนหรือชุมชน และสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม

จากการติดตามผลการด�ำเนินการพบว่า มาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ
ที่ออกก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง กสม. ได้พิจารณาและสั่งการให้ส�ำนักงาน กสม. ยุติการติดตาม
ทุกเรื่อง และที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ ที่ออกภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๑ เรื่อง กสม.
ได้พิจารณาและสั่งการให้ส�ำนักงาน กสม. ยุติการติดตาม ๕๑ เรื่อง ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงาน
ได้ด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญแล้ว
			 ๒) ผลการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
จ�ำแนกเป็นเรื่องที่ กสม. ได้เสนอมาตรการหรือแนวทางก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔๐ เรื่อง และที่ได้เสนอ
มาตรการหรือแนวทางภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง เรื่องที่ กสม. ได้เสนอมาตรการหรือแนวทาง
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิพลเมือง   
จากการติดตามผลการด�ำเนินการพบว่ามาตรการหรือแนวทางที่เสนอก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๔๐ เรื่อง กสม. ได้พิจารณาและสั่งการให้ส�ำนักงาน กสม. ยุติการติดตามทุกเรื่อง และที่เสนอภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง กสม. ได้พิจารณาและสั่งการส�ำนักงาน กสม. ยุติการติดตามจ�ำนวน ๓ เรื่อง
ส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ทั้งหมดหรือ
บางส่วนที่เป็นสาระส�ำคัญแล้ว
ตัวอย่างมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ กสม. ได้ด�ำเนินการติดตามผลการด�ำเนินการ
			 กรณีที่ ๑ การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
			 กรณีที่ ๒ กรณีกล่าวอ้างว่าการระงับการก่อสร้างเส้นทางเชือ่ มโยงอ�ำเภอคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
ถึงอ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
			 กรณีที่ ๓ กรณีได้รบั ผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี
			 กรณีที่ ๔ กรณีคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น�้ำเจ้าพระยา
			 กรณีที่ ๕ กรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน
			 กรณีที่ ๖ กรณีนโยบายและแผนการด�ำเนินงานเพื่อลดความพิการแต่ก�ำเนิด โดยการก�ำหนดให้
กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร  
			 กรณีที่ ๗ กรณีกล่าวอ้างว่าคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ย้ายสิทธิ
หลักประกันสุขภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ร้อง
			 กรณีที่ ๘ กรณีขอให้มีการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนส�ำหรับบุคคลที่มีภาวะเพศก�ำกวม
			 กรณีที่ ๙ กรณีการเปิดเผยประวัติการกระท�ำความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
			 กรณีที่ ๑๐ กรณีปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีการอายัด
			 กรณีที่ ๑๑ กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
			 กรณีที่ ๑๒ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจข่มขู่และท�ำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ
			 กรณีที่ ๑๓ กรณีกล่าวอ้างว่าคนกรีดยางรายย่อยไม่ได้รบั อนุญาตให้ขนึ้ ทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง
ตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
			 กรณีที่ ๑๔ กรณีกล่าวอ้างว่าหญิงต่างด้าวทีท่ �ำงานในสถานบริการถูกกักตัวทีส่ �ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ท�ำให้ได้รับความเดือดร้อน
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๒. การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
มีผลการด�ำเนินงานประกอบด้วย ๑) การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ มกราคม-๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐)
และได้เสนอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ และ ๒) การจัดท�ำรายงานคู่ขนานตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริม
และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ซึง่ เป็นหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฯ มาตรา ๒๗ และ (๔) อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ  
๓. การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม.
ได้จัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่งให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ ดังนี้
		กรณีที่ ๑ กรณี ข อให้ ต รวจสอบและคุ ้ ม ครองนั ก ปกป้ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการเข้ า ถึ ง กองทุ น ยุ ติ ธ รรม
รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๓๐-๓๑/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๒ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกด�ำเนินคดีและถอนประกันโดยไม่เป็นธรรม (รายงานผลการตรวจสอบ
ที่ ๓๒/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๓ กรณีบตุ รชายเสียชีวติ ในเรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๑๔๕/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๔ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจค้นบ้านพักและน�ำตัวไปควบคุมเพื่อซักถามข้อเท็จจริง
โดยมิชอบ รวมทัง้ มีการข่มขูแ่ ละท�ำร้ายร่างกายในระหว่างการซักถาม (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๒๐/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๕ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องขังชาวต่างประเทศถูกจ�ำกัดสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวใน
ต่างประเทศและไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งขอให้มีการโอนตัวไปรับโทษต่อในประเทศ
ภูมิล�ำเนา (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑)
กรณีที่ ๖ กรณีกล่าวอ้างว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาถูกครูใช้ไม้เรียวท�ำโทษเกินกว่าเหตุ (รายงานผล
การตรวจสอบ ที่ ๒๒๘/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๗ กรณีผู้ต้องขังเรือนจ�ำกลางปัตตานีซึ่งถูกย้ายไปคุมขังที่เรือนจ�ำกลางสงขลาถึงแก่ความตาย
ในระหว่างการควบคุม (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๘ กรณีการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๑/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๙ กรณีการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on
Business and Human Rights-NAP) (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๒/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๑๐ กรณีการก�ำหนดเขตพื้นที่ในการท�ำกิน การอยู่อาศัย และการด�ำเนินวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
กะเหรีย่ งและชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยานแห่งชาติ (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๓/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๑๑ กรณีแก้ไขปัญหาการออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง (นสล.) ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกิน
ของประชาชน (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๔/๒๕๖๑)
		กรณีที่ ๑๒ กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึง่ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๖/๒๕๖๐)

		กรณีที่ ๑๓ กรณีกล่าวอ้างว่าการระงับการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงอ�ำเภอคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร
ถึงอ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานผลการพิจารณา ที่ ๑๐๒๖/๒๕๖๐)
		กรณีที่ ๑๔ กรณีกล่าวอ้างว่าการขุดลอกคลองส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธาร (รายงานผลการตรวจสอบ
ที่ ๑๑๐๐-๑๑๐๑/๒๕๖๐)
๔. การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม การเตรียมการด�ำเนินการในเรื่องนี้ กสม. ได้แต่งตั้งคณะท�ำงานภายใน
ประกอบด้วยผู้ช�ำนาญการประจ�ำ  กสม. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน กสม. ส�ำหรับปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนในประเทศไทยบางส่วนซึง่ ไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม
และได้ด�ำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริง รวมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปจ�ำนวน ๒ เรื่อง
ได้แก่ ๑) รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ ๒๘ ประจ�ำปี ๒๕๖๑ (World Report 2018 และ
รายงาน “โซ่ที่ซ่อนไว้ : การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย” (Hidden Chains:
Forced Labor and Rights Abuses in Thailand’s Fishing Industry) ขององค์กรฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human
Rights Watch-HRW) และ ๒) รายงานการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ ยังมีรายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนเกีย่ วกับประเทศไทยทีย่ งั ไม่พบข้อห่วงกังวลทีจ่ ะต้องมีการตรวจสอบ
และชีแ้ จงหรือจัดท�ำรายงานจ�ำนวน ๓ เรือ่ ง ได้แก่ ๑) รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทัว่ โลก ประจ�ำปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑
ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประจ�ำประเทศไทย ๒) รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน นิตริ ฐั ทีพ่ งั ทลาย : รายงาน
๔ ปี ภายใต้ คสช. สิทธิมนุษยชนและผลพวงรัฐประหารต่อสังคมไทย โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โครงการ
อินเทอร์เน็ตเพือ่ กฎหมายประชาชน (iLaw) และ ๓) รายงาน Statement ของคณะผูเ้ ชีย่ วชาญสหประชาชาติประณาม
การใช้กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
๕. การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
		๕.๑ งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา มีผลการด�ำเนินงาน คือ ๑) แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕  ๒) การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๓ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๓๐ หน่วยงาน ๓) การจัดท�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชน
ศึกษาในกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย จ�ำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพืน้ ฐาน หลักสูตร
สิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะในกระบวนการ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�ำหรับนักบริหารระดับสูง หลักสูตร
ฝึกอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�ำหรับผู้บริหาร และหลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�ำหรับรัฐวิสาหกิจ และ
๔) การจัดท�ำบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย
		๕.๒ โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้จัดโครงการสัมมนา
และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย (๑) การส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน อาทิ โครงการสร้างความเข้มแข็งในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ โครงการสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “การลงโทษ
ทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” โครงการเสวนาวิชาการ “การด�ำเนินการตามหลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติวา่ ด้วย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเยียวยาและระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย” โครงการ
เผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โครงการจัดงานวัน
สิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจ�ำปี ๒๕๖๑ การจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
(๒) การประสานงานเครือข่าย เช่น การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ประชาชน และองค์การเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชน โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ : รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ ๘ ในหัวข้อ รัฐธรรมนูญ
กับเขตการคุม้ ครองทางวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ การส่งเสริมการท�ำงาน และร่วมกิจกรรมกับองค์กรทีไ่ ด้ท�ำความตกลง
ร่วมมือกับส�ำนักงาน กสม. (๓) การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสิทธิมนุษยชน เช่น โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้
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ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบ
อินโฟกราฟิก โครงการประชาสัมพันธ์เพือ่ การสือ่ สารสิทธิมนุษยชน โดยผ่านกลไกคณะท�ำงานสือ่ สารองค์กรของ กสม.  
โครงการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม “การประกาศเกียรติยศสตรีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี ๒๕๖๑”
งานประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” งานร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : ๑๐ ปีที่
จากไป โครงการส่งเสริมความร่วมมือเพือ่ การสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย และการออกแบบ
และพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ การเรียนรูส้ ทิ ธิมนุษยชน โครงการเผยแพร่ขอ้ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ กสม. ผ่านสื่อออนไลน์ โครงการพัฒนาการจัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญา
แทนผูเ้ สียหาย โครงการฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรให้มศี กั ยภาพในด้านสิทธิมนุษยชนและด้านกระบวนการยุตธิ รรม
เพื่อน�ำมาใช้ในการปฏิบัติงาน
		5.3 งานความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศทั้งตามกรอบความร่วมมือและนอกเหนือจากกรอบ
ความร่วมมือ ประกอบด้วย
		 ๑) ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่าง ๆ ดังนี้ ความร่วมมือในระดับสากลภายใต้
กรอบพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI) ความร่วมมือในระดับภูมภิ าคเอเชีย-แปซิฟกิ
ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF) และความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ซึง่ ในปี ๒๕๖๑ กสม. ไทยได้ท�ำหน้าที่
เป็นประธาน SEANF และได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group-TWG) ๒ ครัง้
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน : การแก้ไขปัญหาช่องว่าง
ของการคุม้ ครองโดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” และการจัดประชุมประจ�ำปีของ SEANF ครัง้ ที่ ๑๕
		 ๒) ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ได้แก่ การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารทีจ่ ดั
โดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น การน�ำแนวทางสิทธิมนุษยชน
มาจัดท�ำยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาคเพื่อการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล การจัดการเสรีภาพ
ในการแสดงออกในยุคข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลีย่ นตัวอย่างการปฏิบตั ทิ ดี่ เี กีย่ วกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
		 ๓) ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ได้แก่ การเข้าร่วมประชุม UN Forum on
Business and Human Rights ครัง้ ที่ ๖ การเข้าร่วมประชุมเรือ่ ง Gender Lens to the UN Guiding Principles on
Business and Human Rights และการประชุมกับคณะท�ำงานของสหประชาชาติดา้ นสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติ
และองค์กรธุรกิจอืน่ ๆ
		 ๔) ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ ได้แก่ ความร่วมมือกับ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมัลดีฟส์ และกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก
		 ๕) ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมต่างประเทศ เช่น สหภาพยุโรป
องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) สถาบันยุทธศาสตร์และการบริหารของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน มูลนิธิ ANFREL และธนาคารโลก
		 ๖) ผลงานส�ำคัญอืน่ ๆ ในการด�ำเนินงานด้านต่างประเทศ ได้แก่ การจัดท�ำข้อมูลเพือ่ ประกอบค�ำขอ
ทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของ กสม. เพือ่ ส่งไปยังส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สทิ ธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA)
๖. การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
		๖.๑ งานสนับสนุนภารกิจหลักตามหน้าที่และอ�ำนาจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ด�ำเนินการเพื่อสนับสนุน
ภารกิจหลักตามหน้าที่และอ�ำนาจ ดังนี้

			 ๑) การออกระเบียบหรือประกาศเพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ กสม. ได้ด�ำเนินการออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวม ๒๑ ฉบับ
			 ๒) การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
				(๑) ผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด�ำเนินการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน
๓ เรื่อง ได้แก่ (๑) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)
เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพื้นบ้าน
อ่าวปัตตานี” (๒) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ)
กับการด�ำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท�ำกินและที่อยู่
อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ และ (๓) โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชน
กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
				(๒) การเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กสม. ได้มีการน�ำ
ผลการศึกษาวิจัยที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณะในวงกว้าง ดังนี้ (๑) เผยแพร่ผลการ
ศึกษาวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดท�ำ
คู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม รวมทั้งรายการตรวจสอบ (checklist)
ทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจการโรงแรม” (๒) จัดอบรมให้ความรูว้ า่ ด้วยเรือ่ งหลักการเรือ่ งความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั ิ
แก่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี รวม ๒ แห่ง (๓) เผยแพร่บทความวิชาการ
ด้านสิทธิมนุษยชนเรื่อง “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) และความผิดฐาน
การละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย” ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน (Thailand Human Rights Journal) และ
(๔) เผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัยผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเว็บไซต์
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๕ เรื่อง
๖.๒ งานสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
			 ๑) ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
ประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กร ส�ำนักงาน กสม. ได้ด�ำเนินงาน ดังนี้ (๑) การจัดท�ำ
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
(๒) การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) (๓) การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ หรือ “ค่านิยมร่วม” (Share Values) และ (๔) การด�ำเนินงานตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
			 ๒) ผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ส�ำนักงาน กสม. ด�ำเนินการ
ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และโครงการอื่น ๆ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร สนับสนุนการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงาน รวมทัง้ ให้บริการ
ประชาชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
(๑) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร อาทิ การพัฒนาระบบติดตามและประเมิน
สถานการณ์และพัฒนากลไกในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ (Business Intelligent) ระบบเว็บไซต์ส�ำนักงาน กสม. (www.nhrc.or.th) การจัดท�ำระบบ
ประชุมทางไกล (Web Conference) การจัดระบบตรวจสอบสถานะเรือ่ งร้องเรียนในระบบฐานข้อมูลส�ำนักงาน กสม.
และโครงการจัดหาโปรแกรม Antivirus Gateway
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(๒) ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย
โดยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให้ “ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นผู้มี
อุปการะคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์” ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เมื่อ
วันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
(๓) งานหอจดหมายเหตุสทิ ธิมนุษยชน เป็นการศึกษา/รวบรวมข้อมูลเพือ่ จัดท�ำหมวดหมูแ่ ละตาราง
ก�ำหนดอายุการเก็บรักษาเอกสารของส�ำนักงาน ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๗
วรรคสอง และประกาศใช้นโยบายการจัดการเอกสารของส�ำนักงาน กสม.
			 3) ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วยผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
				(๑) การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการประชุมที่จัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ
๒๕๖๑ กสม. ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม. ไปเข้ารับการอบรมในหลักสูตรและการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ จ�ำนวน ๒ ครั้ง
				(๒) การฝึกอบรมและการสัมมนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�ำนักงาน กสม. ได้ด�ำเนินการจัดการ
ฝึกอบรมตลอดจนจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งด�ำเนินการเองและการจัดส่ง
บุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั งิ านสิทธิมนุษยชน หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่
หลักสูตรการแก้ปญ
ั หาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล หลักสูตรการบริหารการเปลีย่ นแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้บริหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๓๔ โครงการ/หลักสูตร รวม ๕๓ คน
				(๓) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
หลักสูตร “แนวนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยด้านสารสนเทศของส�ำนักงาน กสม.” หลักสูตร
“ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” หลักสูตร “การบริหารจัดการ
ระบบ Kentico ส�ำหรับผูพ้ ฒ
ั นาระบบ” และหลักสูตร “การใช้งานอุปกรณ์บริหารจัดการการให้บริการบนระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์” เป็นต้น

๔. สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ปฏิบตั งิ านตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้
จากการปฏิบัติงานในปีงบประมาณดังกล่าวของ กสม. สามารถสรุปปัญหา อุปสรรค ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอก
รวมไปถึงสภาพการบริหารจัดการภายในขององค์กร โดยมีข้อเสนอแนะ/แนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อการพัฒนา
ดังต่อไปนี้
๔.๑ การตรวจสอบและการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
		สภาพปัญหา ในขั้นการติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ กสม. เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องพบว่า หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนดังกล่าวมีความพยายามด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางตามที่ กสม. เสนอมากขึ้น อย่างไรก็ตาม
หน่วยงานบางแห่งยังไม่ให้ความส�ำคัญหรือให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงาน
ของตนมากกว่า และไม่ได้แจ้งเหตุผลกรณีที่ไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ

			ข้อเสนอแนะ เมื่ อ ได้ รั บ มาตรการหรื อ แนวทางในการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไขการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ตามที่ กสม. เสนอ รัฐมนตรีหรือหัวหน้าของหน่วยงานของรัฐนั้นหรือของหน่วยงานเอกชนควรให้ความส�ำคัญ
ต่อมาตรการหรือแนวทางดังกล่าว และแจ้งผลการด�ำเนินการไปยัง กสม. หรือส�ำนักงาน กสม. ทั้งนี้ควรแจ้งผลกรณี
ที่ไม่อาจด�ำเนินการหรือต้องใช้เวลาด�ำเนินการด้วย รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อจ�ำกัด (หากมี)
๔.๒ การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
			สภาพปัญหาและอุปสรรค ในปีที่ผ่านมา กสม. ได้ริเริ่มให้มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการมีหนังสือขอข้อมูล สถิติ แผนงานและผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อน�ำมาใช้
เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการศึกษาและประเมินผล โดยรวมพบว่า หน่วยงานหลายแห่งให้ความร่วมมือ อย่างไรก็ตาม
บางแห่ ง มี ข ้ อ จ�ำกั ด ในการเก็ บ ข้ อ มู ล สถิ ติ บางแห่ ง ต้ อ งใช้ เวลาในการจั ด ส่ ง ข้ อ มู ล และไม่ ส ามารถน�ำมาใช้ ใ น
การประเมินได้ภายในก�ำหนดระยะเวลา รวมถึงข้อมูลของหน่วยงานบางแห่ง กสม. และส�ำนักงาน กสม. ไม่อาจเข้าถึง
ข้อมูลทางช่องทางต่าง ๆ ที่เผยแพร่ได้
		 ข้อเสนอแนะ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือหัวหน้าของหน่วยงานของรัฐควรก�ำชับให้หน่วยงานในสังกัดมีการ
จัดเก็บข้อมูล สถิติการด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น มีการเผยแพร่และมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล
ดังกล่าวแก่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและประกอบด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ให้ความส�ำคัญและความร่วมมือ
จัดส่งข้อมูล สถิติ หรือผลการด�ำเนินงานตามที่ กสม. และส�ำนักงาน กสม.  ขอความร่วมมือ อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานทั้งของหน่วยงานของรัฐนั้นเองและการประเมินผลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย
๔.๓ การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สภาพปัญหาและอุปสรรค ในขั้ น การติ ด ตามผลการด�ำเนิ น การพบว่ า คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ แจ้ ง ตอบข้ อ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนตามที่ กสม. เสนอทุกเรือ่ ง เป็นมติรบั ทราบ
เช่นเดียวกันรัฐสภาจะแจ้งตอบเป็นมติรับทราบและส่งเรื่องไปยังคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง จึงท�ำให้ กสม. ไม่อาจ
ทราบว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีความเห็นต่อสาระของข้อเสนออย่างไร ส่วนใดสามารถด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสมได้โดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด�ำเนินการได้ หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ รวมทั้งการแจ้งเหตุผล
ให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
		 ข้อเสนอแนะ เมื่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานหรือข้อเสนอแนะจาก กสม. แล้ว ควรพิจารณา
และแจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า โดยระบุลงในเนื้อหาของรายงานหรือข้อเสนอแนะว่ากรณีใดด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข กรณีใดไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ
๔.๔ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
สภาพปัญหาและอุปสรรค ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม. หลายคนแสดง
ความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก อันเป็นเรื่องที่จ�ำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
ของส�ำนักงาน เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านการจัดการงบประมาณ ส�ำนักงานฯ จึงไม่อาจด�ำเนินการให้เจ้าหน้าที่สามารถ
เข้ารับการอบรมได้ทุกคน ส�ำหรับการจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge management) ในการพัฒนาไปสู่
การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานยังจ�ำเป็นต้องได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะ ส�ำนักงาน กสม. ควรพิจารณาจัดท�ำแผนงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม.
โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญและความจ�ำเป็นตามความต้องการของงานแต่ละด้าน รวมทัง้ บรรจุเรือ่ งการจัดการองค์ความรู้
ในองค์กรไว้ในแผนปฏิบัติการประจ�ำปี
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คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ ๓

นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์

กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางอังคณา นีละไพจิตร
กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางเตือนใจ ดีเทศน์

นายชาติชาย สุทธิกลม

กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา

ปี ๒๕๑๘
นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี ๒๕๒๑
เนติบัณฑิตไทย
สำ�นักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปี ๒๕๓๔
Master of Laws (LL.M.)
Southern Methodist
University (SMU) U.S.A.
ปี ๒๕๕๑
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ทางกฎหมายมหาชน
(กฎหมายมหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

- นิติกร กรมแรงงาน (ก่อนจัดตั้งกระทรวงแรงงาน)
- นิติกร ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ผู้พิพากษาศาลจังหวัดปากพนัง นครสวรรค์ ชลบุรี และศาลแขวง
พระนครใต้
- ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่นและศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง
ประเทศกลาง
- ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ภาค ๓
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ ภาค ๒ และศาลอุทธรณ์ ภาค ๓
- รองประธานศาลอุทธรณ์ ภาค ๖
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำ�สำ�นักประธานศาลฎีกา
ทำ � หน้ า ที่ staff ของเลขาธิ ก ารสำ � นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมกำ � กั บ งาน
ด้านกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม
- ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาศาลฎีกา แผนกคดีปกครอง คดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ และ
คดีเลือกตั้ง
- ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
- ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา สังกัดศาลฎีกา สำ�นักงานศาลยุติธรรม
- กรรมาธิการวิสามัญในร่างพระราชบัญญัติท่ีสำ�นักงานศาลยุติธรรม
เป็นเจ้าของร่าง
- กรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
- อาจารย์ พิ เ ศษในมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เกริ ก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ฯลฯ
- อาจารย์พิเศษบรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา สำ�นักอบรม
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
- งานวิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ท างกฎหมายในการสั ม มนาและทางวิ ท ยุ
กระจายเสียง
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นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา

- อนุบาล โรงเรียนเฉลิมวิทยาบางเมือง
- ป. ๑ - ๗ โรงเรียนเซนต์จอห์น
- มศ. ๑ - ๕ โรงเรียนสตรีวิทยา
ปี ๒๕๒๑
วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปี ๒๕๒๖
สังคมศาสตรมหาบัณฑิต (สังคมศาสตร์การแพทย์และ
สาธารณสุข) มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี ๒๕๓๑
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี ๒๕๓๓
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี ๒๕๔๒
นิตศิ าสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี ๒๕๔๔
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปี ๒๕๕๙
หลักสูตร “หลักนิตธิ รรมเพือ่ ประชาธิปไตย” (นธป.) รุน่ ที่ ๔
วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
ปี ๒๕๖๐
หลักสูตร “วิทยาการพลังงานสำ�หรับนักบริหารระดับสูง”
(วพน.) รุน่ ที่ ๙ สถาบันวิทยาพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

- ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอนุบาลฉัตรสุดา
- ผูพ้ พิ ากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว
จังหวัดสมุทรปราการ ๒๖ ปี
- ผู้ ป ระนี ป ระนอมประจำ � ศาลจั ง หวั ด
สมุทรปราการ และศาลแขวงสมุทรปราการ
- อนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำ�
จังหวัดสมุทรปราการ
- กรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำ�
จังหวัดสมุทรปราการ
- ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ สาขาผู้ มี ป ระสบการณ์ ด้ า น
สวัสดิการเด็กภาคเอกชน และสาขากฎหมาย
ภาคเอกชนในคณะกรรมการคุ้มครองเด็ก
จังหวัดสมุทรปราการ
- อนุกรรมาธิการด้านสตรี ในคณะกรรมาธิการ
การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก สตรี ผูส้ งู อายุ
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
- กรรมการสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชินูปถัมภ์
- กรรมการมูลนิธชิ ว่ ยการศึกษากรุงเทพมหานคร
- กรรมการมู ล นิ ธิ ส งเคราะห์ เ ด็ ก ของศาล
เยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ
ตำ�แหน่งอื่น ๆ และรางวัล
- รางวัลเกียรติยศ แม่ศรีเรือน ประจำ�ปี ๒๕๔๙
- สตรีไทยดีเด่น ประจำ�ปี ๒๕๕๗ จากสภาสตรี
แห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
- นารี ศ รี ส ตรี วิ ท ยา จากสตรี วิ ท ยาสมาคม
ปี ๒๕๕๗

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา

ปี ๒๕๑9
นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม
อันดับ ๒) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ปี ๒๕51
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
(สาขาการจัดการความขัดแย้ง
แบบบูรณาการ) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ปี ๒๕53
ประกาศนียบัตรชั้นสูง
การเสริมสร้างสังคมสันติสุข
รุ่นที่ ๒ สถาบันพระปกเกล้า
ตำ�แหน่งอืน 
่ ๆ และรางวัล

- ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ให้เป็น “บุคคล
ผู้ ทำ � คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ เด็ ก และ
เยาวชน” ประจำ�ปี ๒๕๕๓
- ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ
จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุ ฎ ราชกุ ม าร ให้ เ ป็ น
“ครอบครั ว ไทยมี สุ ข สภาสตรี
แห่งชาติ” ประจำ�ปี ๒๕๕๓

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

- สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
- ผู้พิพากษาศาลสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง/ศาลเยาวชน
และครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
- รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชน
และครอบครัว
- ประธานผู้ ป ระนี ป ระนอม ศาลจั ง หวั ด นนทบุ รี / ผู้ ป ระนี ป ระนอม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี ศาลอาญา
- นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชินูปถัมภ์
- ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วย
สันติวิธี (ส.พ.ส.)
- รองประธานมูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ
- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ ของสภาผู้แทน
ราษฎร
- ผูอ้ �ำ นวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้ง
แบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- อาจารย์กำ�กับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคม
สันติสุข สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตร
ของสำ�นักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการจัดทำ�หลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชน
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม
- กรรมการอำ�นวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
- กรรมการอำ�นวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์
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นางอังคณา นีละไพจิตร
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เกิดที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนจบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์
ธนบุรี ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และรับราชการเป็นพยาบาลวิชาชีพที่
โรงพยาบาลศิรริ าช ต่อมาได้เป็นประธานมูลนิธยิ ตุ ธิ รรมเพือ่ สันติภาพ ซึง่ ทำ�งานให้ความช่วยเหลือเหยือ่ จากการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในพืน้ ทีข่ ดั แย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงเหยือ่ การทรมาน การบังคับบุคคลสูญหาย และสนับสนุน
ส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง
อังคณา นีละไพจิตร เคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ เป็นกรรมาธิการการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๗ ร่วมในคณะผู้เขียนรายงานประเทศไทยตามกติกาสากล ว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ฉบับที่ ๒ (Thailand Country Reporter on the UN International Convention
on Civil and Political Rights - 2nd Periodic Review), กรรมาธิการร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ
ปี ๒๕๕๘
ภารกิจ และการทำ�งานด้านสิทธิมนุษยชน ทำ�ให้ อังคณา นีละไพจิตร ได้รับเกียรติยศ และรางวัลทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น ได้รับการยกย่องจากสภาสหภาพยุโรปในฐานะ “นักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิง” (Women
Human Rights Defender) และได้รับการยกย่องจากองค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty International) ให้เป็น
“ผู้นำ�ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในภาคใต้ของประเทศไทย” รับรางวัล “รางวัลกวางจูเพื่อสิทธิมนุษยชน”
(Gwangju Prize for Human Rights) จากประเทศเกาหลีใต้ เมือ่ ปี ๒๕๔๙ และรับพระราชทานรางวัล “ผูห้ ญิงอิสระ”
จากพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อปี ๒๕๕๑
ในปี ๒๕๕๓ อังคณา นีละไพจิตร ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ “De Chevalier De L’Ordre de la Légion
d’Honneur” จากประธานาธิบดีของประเทศฝรัง่ เศส ในฐานะ “นักสิทธิมนุษยชนแถวหน้าคนหนึง่ ของประเทศไทย”
และได้รับรางวัล “ผู้หญิงที่มีบทบาทปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” จากคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน
สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา เมื่อปี ๒๕๕๗
ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ อังคณา นีละไพจิตร ได้รับการยกย่องจากองค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่างเพศและ
เสริมพลังของผูห้ ญิงแห่งสหประชาชาติ (UN WOMEN) ให้เป็นหนึง่ ใน “สตรีผปู้ ระสบความสำ�เร็จของโลก” (Women
of Achievement) และในเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ได้รบั พระราชทานปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาสิทธิมนุษยชน
ศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา

ปี ๒๕๑๗
รัฐศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยามานุษยวิทยา) เกียรตินยิ มอันดับสอง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี ๒๕๔๓
ปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์
สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปี ๒๕๕๗
ปริญญาปรัชญาดุษฎีกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาชาติพนั ธุศ์ กึ ษาอนุภมู ภิ าค
ลุ ่ ม น�้ ำ โขง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงราย
ปี ๒๕๕๙
ปริ ญ ญาปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาคติชนวิทยา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปี ๒๕๕๙
ศิ ล ป ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาชนบทศึกษา
และการพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

- เลขานุการโครงการศูนย์การเรียนเพื่อชุมชนในเขตภูเขา กรมการศึกษา
นอกโรงเรียน
- บัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ครูอาสาในชุมชนลุ่มน�้ำ
แม่จัน อ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕๑๗-๒๕๑๙)
- วิ ท ยากรโครงการการศึ ก ษาผู ้ ใ หญ่ แ บบเบ็ ด เสร็ จ ส�ำหรั บ ชาวเขา
กองการศึกษาผู้ใหญ่ กรมสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๒)
- คณะเลขานุการโครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา (ศศช.)
(พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๗)
- ผูร้ ว่ มก่อตัง้ มูลนิธพิ ฒ
ั นาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) และเป็นเลขาธิการ
มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พ.ศ. ๒๕๒๘-๒๕๔๓)
- สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๐
(ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๙)
- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๑)
- กรรมการสมัชชาปฏิรูป (พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๕)
- กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ส�ำนักงานคณะกรรมการกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
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นายชาติชาย สุทธิกลม
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประวัติการศึกษา

- ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปี ๒๕๒๐
- ประกาศนียบัตรนักปกครองระดับสูง รุน่ ที่ ๓๕
วิทยาลัยการปกครอง
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๓๖
วิทยาลัยนักบริหาร
- ประกาศนียบัตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๑๖ วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
- หลักสูตรผู้บริหารงานกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง รุ่นที่ ๙ วิทยาลัยการยุติธรรม
- ประกาศนี ย บั ต รการเมื อ งการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยชั้นสูง รุ่นที่ ๑๖ สถาบัน
พระปกเกล้า

ประวัติการทำ�งานที่สำ�คัญ

พ.ศ. ๒๕๒๐
เริ่มรับราชการที่ สำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๓๖
ผูอ้ �ำ นวยการกองตรวจสอบทรัพย์สนิ คดียาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๑
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๓
รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปราม
ยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๔๙
ทีป่ รึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๒
อธิบดีกรมราชทัณฑ์
พ.ศ. ๒๕๕๔
รองปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
ก.พ. ๒๕๕๖ - ก.ย. ๒๕๕๗
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (ครบเกษียณ
อายุราชการ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗)

ผู้บริหาร

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
เลขาธิการคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายบุญเกื้อ สมนึก

นางสาวรตญา กอบศิรกิ าญจน์

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการฯ

นางหรรษา บุญรัตน์
ที่ปรึกษาสำ�นักงานฯ

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการฯ

นายโสพล จริงจิตร
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการฯ

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
ที่ปรึกษาสำ�นักงานฯ
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ตราสัญลักษณ์

รูปทรงดอกบัว
คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม
คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำ�คัญ
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ
คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศ
และระหว่างประเทศ ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ด้วยหลักแห่ง
ความเสมอภาคและภราดรภาพ

สีน้ำ�เงิน
คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการทำ�งานเพื่อประชาชน
คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจาก
ทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
ในสังคมไทย

บทนำ�

ที่มาของรายงาน 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่่เกี่ยวข้อง
หน้าที่และอำ�นาจ และ
โครงสร้างของ กสม.
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ของ กสม.
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรป
ู ประเทศ
ภาพรวมด้าน
ทรัพยากรบุคคลและ
งบประมาณ

บทนำ�

๑. ที่มาของรายงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประจ�ำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑
จัดท�ำขึ้นโดยอาศัยอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๕ ที่ก�ำหนดให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่สิ้นปีงบประมาณ ให้ กสม. จัดท�ำรายงาน
ประจ�ำปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้ กสม.  สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ในการด�ำเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

๒. หน้าที่และอ�ำนาจ และโครงสร้างของ กสม.

บทที่

๑

บทนำ�

การประกาศใช้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีผลเป็น
การยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และมีผลให้ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับพ้นจากต�ำแหน่ง นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้
ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้ง
ขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่
๒.๑ หน้าที่และอ�ำนาจของ กสม.
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗  และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ และ ๒๗ บัญญัตใิ ห้ กสม. มหี น้าที่
และอ�ำนาจ ดังนี้
๑) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า
และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการ
เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
๒) จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน
๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ ค�ำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชน
๔) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
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๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
๖) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บคุ คล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจยั และเผยแพร่
ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชน
๗) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคล
ทีท่ ดั เทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอืน่ ซึง่ อาจแตกต่างกันในทาง วัฒนธรรม ประเพณี วิถชี วี ติ
และศาสนา
๘) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรเอกชน และองค์การ
ระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน
๙) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการทีป่ ระเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบตั ิ ตามหนังสือ
สัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๒.๒ หน้าที่และอ�ำนาจของส�ำนักงาน กสม.
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๗
และ ๔๘ บัญญัติให้มีส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและ มีฐานะเป็นนิติบุคคล
อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการ มีหน้าที่และอ�ำนาจ ดังนี้
๑) รับผิดชอบงานธุรการและด�ำเนินการเพื่อให้ กสม.  บรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้
ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
และกฎหมายอื่น
๒) อ�ำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการและกรรมการ
๓) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ขอ้ มูล และสนับสนุนให้มกี ารวิจยั เกีย่ วกับงานของ กสม. รวมทัง้ ประสานงาน
กับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจ
และหน้าที่ของ กสม.
 ๒.๓ โครงสร้างองค์กร
การจัดโครงสร้างองค์กรของ กสม. และส�ำนักงาน กสม.เป็นไปตามประกาศ กสม. เรื่องการแบ่งส่วน
ราชการภายในและก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ๖ ส�ำนัก ๒ กลุ่มงาน ดังแสดงเป็นแผนภาพที่ ๒

เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กลุ่มงานอำ�นวยการกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปรึกษาสำ�นักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หน่วยตรวจสอบภายใน

ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน

กลุ่มงานติดตามและสารบบสำ�นวน

สำ�นัก
บริหารกลาง

สำ�นักคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

สำ�นักกฎหมาย
และคดี

สำ�นักวิจัย
และวิชาการ

สำ�นักส่งเสริมและ
ประสานงานเครือข่าย

สำ�นักสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ

กลุ่มงาน
บริหารทั่วไป

ฝ่ายช่วย
อำ�นวยการ

ฝ่ายช่วย
อำ�นวยการ

ฝ่ายช่วย
อำ�นวยการ

ฝ่ายช่วย
อำ�นวยการ

ฝ่ายช่วย
อำ�นวยการ

กลุ่มงาน
บริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงานประสาน
การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

กลุ่มงานเสนอเรื่อง
และฟ้องคดีต่อศาล
๑ - 3

กลุ่มงานวิจัย
สิทธิมนุษยชน

กลุ่มงานส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน

กลุ่มงานความร่วมมือ
สิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ 1 - 2

กลุ่มงานประเมิน
และรายงาน
สถานการณ์
สิทธิมนุษยชน

กลุ่มงาน
ประสานงาน
เครือข่าย

กลุ่มงานคลัง

กลุ่มงานพัฒนา
กฎหมายและ
นโยบาย

กลุ่มงานสารนิเทศ

กลุ่มงานพัสดุ

ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

กลุ่มงานพัฒนา
ระบบงานและ
พัฒนาบุคลากร

กลุ่มงานคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
๑ - 7

กลุ่มงานนิติการ

กลุ่มงานพันธกรณี
และมาตรฐาน
สิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ

กลุ่มงานนโยบาย
และยุทธศาสตร์

ที่มา : สำ�นักบริหารกลาง สำ�นักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
1

โครงสร้างองค์กรตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรือ่ ง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำ�หนดอำ�นาจหน้าที่
ของส่วนราชการในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ นี้ ต่อมา
ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอำ�นาจ
ของส่วนราชการในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

บทที่

๑

บทนำ�

แผนภาพที่ ๒  โครงสร้างส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ1
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๓. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของ กสม.
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจข้างต้น และการก�ำหนดยุทธศาสตร์การท�ำงาน กสม. ได้ประกาศวิสยั ทัศน์
พันธกิจ และเป้าประสงค์ไว้ในแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ต่อมา
เมื่อรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ
มีผลใช้บงั คับ กสม. ได้มกี ารทบทวนแผนยุทธศาสตร์ดงั กล่าว รวมทัง้ ได้จดั ท�ำแผนปฏิบตั กิ ารประจ�ำปีให้มคี วามสอดคล้องกัน
ดังมีรายละเอียดดังนี้

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันอิสระ
ในการร่วมสร้างสังคม
ให้เคารพสิทธิมนุษยชน

พันธกิจ

ดำ�เนินการให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
ต้องปฏิบัติตาม
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในหลัก
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแก่ ทุ ก ภาคส่ ว นอย่ า งทั่ ว ถึ ง และคุ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
ทำ�งานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็น
ระบบด้วยกระบวนการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน
ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ

เป้าประสงค์หลัก
ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

เป้าประสงค์รอง
ข้ อ เสนอแนะของ กสม. เกิ ด ผลให้ มี แ ละ
เปลี่ ย นแปลงในด้ า นนโยบายของรั ฐ บาล
ตลอดจนการตรากฎหมายเพือ่ อนุวตั กิ ารตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่
ประเทศไทยจะต้องปฏิบตั ติ ามและการปรับปรุง
กฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
กสม. มีประสิทธิภาพในการทำ�งาน โดยเฉพาะ
การทำ�งานเชิงรุกและเน้นประเด็นสำ�คัญที่มี
ผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
กสม. มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็น
สถาบันหลักในด้านสิทธิมนุษยชน
การดำ�เนินงานของ กสม. ได้รบั ความเชือ่ มัน่
จากประชาชนสูงยิง่ ขึน้
ยกสถานะ กสม. ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดับ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ของ กสม. ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมและติดตามให้ทกุ ภาคส่วนของสังคมเกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชนตามทีไ่ ด้รบั รองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยจะ
ต้องปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เน้ น การดำ � เนิ น งานที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดการเปลี่ ย นแปลง
เชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลือ่ นและผลักดัน
อย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ มุ่งการทำ�งานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและ
พันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลังในการทำ�งาน
ร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนัก
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทย รวมทั้ ง ผลงานสำ � คั ญ ของ กสม. ต่ อ สาธารณชน
อย่างถูกต้องและทั่วถึง
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริ ม สร้ า งและพั ฒ นากระบวนการทำ � งานและ
การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและ
ความโปร่งใส

๔. ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ
๔.๑ ภาพรวมด้านทรัพยากรบุคคล
ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ส�ำนักงาน กสม. มีบคุ ลากรปฏิบตั หิ น้าที่ จ�ำนวน ๒๗๒ คน จ�ำแนกเป็น
ข้าราชการ ๑๕๓ คน พนักงานราชการ ๕๓ คน พนักงานจ้างเหมาบริการ ๔๙ คน ผู้ช�ำนาญการประจ�ำ  กสม.
และผู้ช่วยปฏิบัติงาน กสม. จ�ำนวน ๑๗ คน รายละเอียดตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑  จ�ำนวนบุคลากรของส�ำนักงาน กสม. จ�ำแนกตามส�ำนัก/กลุ่มงาน
ข้าราชการ

เลขาธิการ กสม./รองเลขาธิการ ที่ปรึกษา
สำ�นักงานฯ ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน
ผู้ชำ�นาญการประจำ�  กสม./ผู้ช่วยปฏิบัติงาน
กสม.
สำ�นักบริหารกลาง
สำ�นักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
สำ�นักกฎหมายและคดี
สำ�นักวิจัยและวิชาการ
สำ�นักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
สำ�นักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
กลุ่มงานอำ�นวยการกิจการ กสม.
หน่วยตรวจสอบภายใน
กลุ่มงานติดตามและสารบบสำ�นวน
รวม

๑๐

๓๓
๔๓
๑๓
๑๗
๑๙
๙
๓
๒
๔
๑๕๓

พนักงาน
ราชการ

พนักงาน
จ้างเหมา
บริการ

ลูกจ้าง

รวม
๑๐

๑๖
๑๗
๑
๖
๕
๒
๓
๑
๒
๕๓

๒๒
๙
๓
๔
๙
๒
๔๙

๑๗

๑๗

๑๗

๗๑
๖๙
๑๗
๒๗
๓๓
๑๑
๖
๓
๘
๒๗๒

หมายเหตุ : เป็นอัตราที่มีคนครอง
ที่มา : ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑).

จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นว่าส�ำนักงาน กสม. มีข้าราชการ จ�ำนวน ๑๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๒๕
และมีพนักงานราชการและพนักงานจ้างเหมาบริการในสัดส่วนใกล้เคียงกัน โดยส�ำนักหรือกลุ่มงานที่มีบุคลากร
ปฏิบัติงานมากที่สุด ได้แก่ ส�ำนักบริหารกลาง (จ�ำนวน ๗๑ คน หรือร้อยละ ๒๖.๑๐) และส�ำนักคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน (จ�ำนวน ๖๙ คน หรือร้อยละ ๒๕.๓๗) ตามล�ำดับ ส�ำนักหรือกลุ่มงานที่มีบุคลากรมากเป็นล�ำดับ
รองลงมา คือ ส�ำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย (จ�ำนวน ๓๓ คน หรือร้อยละ ๑๒.๑๓) และส�ำนักวิจัยและ
วิชาการ (จ�ำนวน ๒๗ คน หรือร้อยละ ๙.๙๒)

บทที่

๑

บทนำ�

สำ�นัก/กลุ่มงาน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

31

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

32
๔.๒ ภาพรวมด้านงบประมาณ
ส�ำนักงาน กสม. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๑๑.๘๗๗๙
ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้รับจัดสรรจ�ำนวน ๒๑๖.๔๕๕๙ ล้านบาท โดยได้รับจัดสรร
งบประมาณใน ๓ แผนงานหลัก คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพืน้ ฐาน และแผนงานบูรณาการ รายละเอียด
ตามตารางที่ ๒
ตารางที่ ๒ การเปรียบเทียบงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และ ๒๕๖๑
แผนงาน
๑. แผนงานบุคลากรภาครัฐ
๒. แผนงานพื้นฐาน
๒.๑ ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
๒.๒ ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๓. แผนบูรณาการ
๓.๑ แผนงานบู ร ณาการ : ด้ า นการขั บ เคลื่ อ น
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๓.๒ แผนงานบูรณาการ : ด้านการจัดการปัญหา
แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
๓.๓ แผนงานบูรณาการ : ด้านการส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ปี ๒๕๖๐
ปี ๒๕๖๑
๑๒๘.๖๖๙๘
๑๓๖.๐๓๔๕

๗.๓๖๔๗

๘๐.๔๕๐๘
๕๘.๐๓๒๒
๒๒.๔๑๘๖
๗.๓๓๕๓
๐.๘๕๐๐

๗๒.๑๒๘๙
๔๙.๑๖๓๔
๒๒.๙๖๕๕
๓.๗๑๔๕
๑.๘๔๐๙

-๘.๓๒๑๙
-๘.๘๖๘๘
๐.๕๔๖๙
-๓.๖๒๐๘
๐.๙๙๐๙

๓.๙๘๕๓

-

-๓.๙๘๕๓

๒.๕๐๐๐

๑.๘๗๓๖

-๐.๖๒๖๔

๒๑๖.๔๕๕๙

๒๑๑.๘๗๗๙

-๔.๕๗๘๐

เพิ่ม/ลด

ที่มา : ส�ำนักบริหารกลาง ส�ำนักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๕. ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ การปฏิบัติหน้าที่ข้างต้น กสม. และส�ำนักงาน กสม. มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์จดั สรรงบประมาณประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ ๓

ผังความเชือ่ มโยง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

แผนภาพที่ ๓ ผังความเชื่อมโยงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงานประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐ ปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ ๑๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ยุทธศาสตร์จัดสรร
งบประมาณฯ ๒๕๖๑

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมายการ
ให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๑

ตัวชี้วัดหน่วยงาน

ผลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย

ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้
และตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงานที่ ๒

ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านความมั่นคง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย

เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : ด้านความมั่นคง

และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

แผนงานบูรณาการขับเคลือ่ นการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้

แผนงานบู ร ณาการพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม

เป้าหมาย : จ�ำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน 540 คน

เป้าหมาย : ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคประชา
สังคม มีความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน

1. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับรู้และเข้าใจผลส�ำเร็จในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 20
2. ร้อยละของประชาชนทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมเรือ่ งสิทธิมนุษยชนมีความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 80
3. เรื่องร้องเรียนที่ได้รับด�ำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา 8 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
4. ผู้ร้องเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. จ�ำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่มีมาตรการแก้ไขปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะที่หน่วยงาน
ตอบสนองและ/หรือน�ำไปแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
6. จ�ำนวนรายงานข้อเสนอแนะนโยบายและ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายทีค่ ณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�ำเนินการและ/หรือเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของรัฐสภา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

- จ� ำ นวนเจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตาม
หลักการภายใต้กรอบกฎหมายและพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม จ�ำนวน 540 คน

- จ�ำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน
3 เรื่อง

ผลผลิต : ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ผลผลิต : ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

โครงการ : โครงการสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

1. ร้ อ ยละของประชาชนที่ ไ ด้ รั บ รู ้ แ ละเข้ า ใจ
ผลส� ำ เร็ จ ในการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนเพิม่ ขึน้ จากปีทผี่ า่ นมา ร้อยละ 20
2. ร้ อ ยละของประชาชนที่ ไ ด้ รั บ การส่ ง เสริ ม
เรื่องสิทธิมนุษยชนมีความรูค้ วามเข้าใจเพิม่ ขึน้
ร้อยละ 80

1. เรือ่ งร้องเรียนทีไ่ ด้รบั ด�ำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเวลา
8 เดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
2. ผูร้ อ้ งเรียนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ 80
3. จ�ำนวนรายงานผลการตรวจสอบที่มีมาตรการแก้ไข
ปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะทีห่ น่วยงานตอบสนอง
และ/หรื อ น� ำ ไปแก้ ไขปั ญ หาด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
4. จ�ำนวนรายงานข้อเสนอแนะนโยบาย และ/หรือ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่คณะรัฐมนตรี
มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปด�ำเนินการ
และ/หรือเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของรัฐสภา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

1. ทุกภาคส่วนของสังคมได้รับการส่งเสริม
ให้มีความรู้และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของสิทธิมนุษยชน
2. ประชาชนได้รบั การคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

- จ�ำนวนเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติ
ตามหลักการภายใต้กรอบกฎหมายและพันธกรณี
ระหว่างประเทศทีป่ ระเทศไทยต้องปฏิบตั ติ าม จ�ำนวน
540 คน

- จ�ำนวนเรื่องที่มีการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
จ�ำนวน 3 เรื่อง

ผังความเชือ่ มโยง

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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ผลการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐
มาตรา ๒๔๗
การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การจัดทำ�รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ
การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่
ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงาน
เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม
การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของสิทธิมนุษยชน
การบริหารจัดการและการพัฒนา
องค์กร

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

๒.๑ การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) บัญญัติให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ�ำนาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. มีผลการด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
		 ๒.๑.๑ สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียน กสม. ได้ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ส่วนที่ ๒ การตรวจเรื่องร้องเรียน
และหมวด ๓ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตรวจเรื่องร้องเรียนดังนี้
๑.๑) แสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อพิจารณา
ว่าเรื่องร้องเรียนนั้นมีมูลและอยู่ในหน้าที่และอ�ำนาจของ กสม.
หรือไม่ รวมทั้งอาจใช้วิธีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ
องค์กรเอกชน องค์กรด้านสิทธิมนุษยชน หรือบุคคล เพือ่ ให้ความ
คุม้ ครองสิทธิมนุษยชนแก่ผรู้ อ้ ง โดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วน
และเหมาะสม และอย่างระมัดระวัง (ระเบียบคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๕)
๑.๒) จัดท�ำความเห็นเสนอต่อ กสม. เพื่อพิจารณาไม่รับไว้เป็นค�ำร้อง หากเป็นเรื่องที่ห้ามมิให้ กสม.
รับไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๓๙2 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗3 และข้อ ๑๘4
2

เรือ่ งทีม่ กี ารฟ้องร้องเป็นคดีอยูใ่ นศาลหรือเรือ่ งทีศ่ าลมีค�ำ พิพากษา คำ�สัง่ หรือคำ�วินจิ ฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว, เป็นเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นหน้าที่
และอำ�นาจขององค์กรอิสระอืน่ หรือทีอ่ งค์กรอิสระอืน่ รับไว้ด�ำ เนินการแล้ว, เป็นการร้องเรียนโดยใช้สทิ ธิไม่สจุ ริตและการพิจารณาจะ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม, เป็นเรื่องที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว, เป็นเรื่องที่ กสม. เคยพิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เว้นแต่จะปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อนั อาจทำ�ให้ผลการพิจารณาเปลีย่ นแปลงไป เป็นต้น.
3

เรือ่ งทีข่ อ้ เท็จจริงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาและไม่สามารถติดต่อผูร้ อ้ งได้ ทัง้ การพิจารณาต่อไปจะไม่เป็นประโยชน์ตอ่ ประชาชน
โดยส่วนรวม, เรือ่ งทีผ่ รู้ อ้ งประสงค์ขอถอนเรือ่ งร้องเรียน, เรือ่ งที่ กสม. เคยพิจารณาแล้วและไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่
อันอาจทำ�ให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป, เรื่องที่ผู้ได้รับความเสียหายไม่ประสงค์ให้ กสม. ตรวจสอบ เป็นต้น.

4

เรื่องที่ กสม. เห็นว่าควรได้รับการดำ�เนินการแก้ไขโดยหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีหน้าที่และอำ�นาจโดยตรง.

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๒) มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค�ำร้องด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท�ำรายงาน
ผลการตรวจสอบเสนอ กสม. พิจารณา โดยในการจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบอาจด�ำเนินการ ดังนี้
๒.๑) เรือ่ งทีเ่ ห็นว่ามีการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้เสนอ
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒.๒) เรือ่ งทีเ่ ห็นว่าควรมีการป้องกันหรือแก้ไขมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรือ่ งใดหรือลักษณะ
ใดขึ้นอีก อาจจัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน หรือการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่ง
๒.๓) เรื่องที่เห็นว่าการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีเหตุ
ให้ยุติเรื่องระหว่างการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ วรรคสาม ให้เสนอ กสม. ยุติเรื่องและจัดท�ำ
รายงานผลการตรวจสอบ ซึ่ง กสม. อาจมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อบุคคลหรือหน่วยงานได้
๓) มอบหมายส�ำนักงาน กสม. แจ้งผลการพิจารณาของ กสม. ไปยังบุคคลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องและ
ผู้ร้อง และติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางตามข้อ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนทัง้ จากผูร้ อ้ งทีเ่ ป็นผูไ้ ด้รบั ความเสียหายจากการถูกละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือผู้พบเห็นว่ามีการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๒๓๒
เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล จ�ำนวน ๘๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๔๘
รองลงมาเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ�ำนวน ๔๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๓ พื้นที่ที่มีค�ำร้องมากที่สุด
คือภาคใต้ จ�ำนวน ๑๐๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๘๓ รองลงมา คือ กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน ๓๖ คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๕๒ ผู้ร้องส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย จ�ำนวน ๑๓๖ คิดเป็น ร้อยละ ๕๘.๖๒ รายละเอียดตามแผนภาพที่ ๔
แผนภาพที่ ๔ จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ กสม. ได้รับในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำแนกตามประเภทสิทธิ พื้นที่เกิดเหตุ
หรือเพศของผู้ร้อง
40

๓๔.๔๘%

รวม

232 เรื่อง

๑๙.๘๓%

0.86%

1 เรื่อง

2 เรื่อง

สิทธิในกระบวนการทางการปกครอง

อื่น ๆ

0.43%

เสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม

1.29%
3 เรื่อง

1.72%
4 เรื่อง

2.59%

สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข

5.60%

6 เรื่อง

6.90%

13 เรื่อง

18 เรื่อง

6.90%

สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน

สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

5

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

7.76%
27 เรื่อง

10

๑1.64%

16 เรื่อง

๔๖ เรื่อง

15

สิทธิพลเมือง

20

16 เรื่อง

25

สิทธิชุมชน

๘๐ เรื่อง

30

จำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ
จำ�แนกตามประเภทสิทธิ

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

35

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

36

44.83%

จำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่า
ละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ จำ�แนกตามพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ

232 เรื่อง

104 เรื่อง

40

รวม

35
30
25
20

15.52%

58.62%

40

72 เรื่อง

20
10

รวม

1 เรื่อง

ต่างประเทศ

มากกว่า ๑ จังหวัด

5 เรื่อง

13 เรื่อง

ภาคเหนือ

0.43%

232 เรื่อง

2 เรื่อง

ที่มา: ส�ำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๑)

อื่นๆ

หญิง

กลุ่มบุคคล

5

2.15%

บทที่

๒

0.86%

22 เรื่อง

9.48%

ชาย

17 เรื่อง

จำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่า
ละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ จำ�แนกตามเพศของผู้ร้อง

31.04%

30

7.33% 5.60%

ภาคตะวันตก

ภาคตะวันออก

18 เรื่อง

7.76%

136 เรื่อง

50

ภาคกลาง

กรุงเทพมหานคร

ภาคใต้

5

60

7.76%

18 เรื่อง

8.62%

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

10

20 เรื่อง

3๖ เรื่อง

15

จากแผนภาพที่ ๓ ในปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ เรื่องร้องเรียน
ที่ กสม. ได้รับ ส่วนใหญ่เป็นสิทธิ
พลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง
คิดเป็นจ�ำนวน ๑๔๙ เรื่อง ได้แก่
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล สิทธิใน
กระบวนการยุตธิ รรม สิทธิพลเมือง
สิทธิในข้อมูลข่าวสาร และเสรีภาพ
ในการชุมนุมและการสมาคม และ
เป็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม จ�ำนวน ๖๕ เรื่อง ได้แก่
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน สิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
สิ ท ธิ ชุ ม ชน และสิ ท ธิ ใ นการได้
รับบริการสาธารณสุข ส่วนเรื่อง
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
อาจเป็ น ได้ ทั้ ง สิ ท ธิ พ ลเมื อ งและ
สิทธิทางการเมือง และสิทธิด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
						

		๒.๑.๒ ผลการพิจารณาและตรวจสอบค�ำร้องและการจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. สามารถตรวจสอบค�ำร้องและจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น ๔๔๕ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นค�ำร้องก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และสามารถ
ตรวจสอบและจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๓๙๕ เรื่องและเป็นเรื่องที่เป็น
ค�ำร้องในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้วสามารถตรวจสอบและจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบเสร็จในปีเดียวกันจ�ำนวน
๕๐ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 3

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

45

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

37

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

38
ตารางที 3
่   ผลการจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ผลการตรวจสอบ
และการจัดทำ�รายงาน

คำ�ร้องก่อน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๑

คำ�ร้องใน
ปีงบประมาณ
๒๕๖๑

รวม

ร้อยละ

1. มีการกระทำ�หรือละเลยการกระทำ�อันเป็น
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

๔๓

๑

๔๔

๙.๘๙

- มีมาตรการหรือแนวทางป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิด

(๒๘)

-

- เสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๑๕)

(๑)

2. ไม่มีการกระทำ�หรือละเลยการกระทำ�อันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีข้อสังเกตหรือ
ข้อเสนอแนะ

๕๖

๓

๕๙

๑๓.๒๖

3. ยุ ติ ก ารตรวจสอบเนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะตาม
ระเบียบฯ ข้อ ๑๗ และข้อ ๑๘

๒๙๖

๔๖

๓๔๒

๗๖.๘๕

รวม

๓๙๕

๕๐

๔๔๕

๑๐๐

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส�ำนวน ส�ำนักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

จากตารางที่ 3 เรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับไว้เป็นค�ำร้องเพื่อตรวจสอบและจัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน ส่วนใหญ่หรือเกินกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ ๗๖.๘๕) เป็นเรื่องที่ กสม. พิจารณาแล้วเห็นควรให้
ยุตกิ ารตรวจสอบ เนือ่ งจากเห็นว่าไม่มกี ารกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่ตอ้ ง
มีขอ้ สังเกต และบางเรือ่ งมีลกั ษณะตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวา่ ด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี าร
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘ ได้แก่ ผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียน กสม.
เห็นว่าเป็นเรือ่ งทีค่ วรได้รบั การแก้ไขโดยหน่วยงานอืน่ ของรัฐ เป็นต้น นอกจากนัน้ เป็นเรือ่ งที่ กสม. เห็นว่าไม่มกี าร
กระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่เห็นว่าควรมีขอ้ สังเกตหรือข้อเสนอแนะ และเรือ่ งที่
กสม. เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีการกระท�ำหรือละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและให้มีมาตรการ
หรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือให้เสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือร้อยละ ๑๓.๒๖ และร้อยละ ๙.๘๙ ตามล�ำดับ

๑.
เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

กรณีกล่าวอ้างว่ากรมราชทัณฑ์ออกระเบียบและค�ำสัง่ ท�ำให้ผตู้ อ้ งขังได้รบั ความเดือดร้อน
(รายงานฯ ที่ ๒-๓/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : ผู้ร้องสองรายได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องทั้งสองเป็น
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ถู ก คุ ม ขั ง อยู ่ ใ นเรื อ นจ�ำพิ เ ศษกรุ ง เทพมหานคร ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นจาก
การที่กรมราชทัณฑ์ได้ออกระเบียบและค�ำสั่งหลายประการมาใช้บังคับแก่ผู้ร้องทั้งสอง
และผู้ต้องขังในเรือนจ�ำและทัณฑสถานต่าง ๆ ที่อยู่ในความดูแลของกรมราชทัณฑ์
อันส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตตามปกติของผู้ต้องขัง ท�ำให้มาตรฐานความเป็นอยู่
ของผู้ต้องขังตกต�่ำลง เช่น การออกค�ำสั่งให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำยึดและท�ำลายที่นอน
ที่ผู้ต้องขังซื้อจากเรือนจ�ำ  การก�ำหนดให้ผู้ต้องขังมีเครื่องนอนได้เฉพาะผ้าห่มที่เรือนจ�ำ
หรือทัณฑสถานแจกให้เพียงจ�ำนวน ๓ ผืน โดยให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำยึดที่นอน หมอน
และผ้าห่มชุดเดิมของผู้ต้องขังไปท�ำลายทิ้ง การก�ำหนดให้ผู้ต้องขังมีเสื้อผ้าไว้สวมใส่
ได้คนละไม่เกิน ๕ ชุด การงดให้บริการและไม่อนุญาตให้ผตู้ อ้ งขังสัง่ ซือ้ หนังสือพิมพ์ รวมถึง
การอนุญาตให้ผู้ต้องขังแต่ละคนมีเงินฝากในบัญชีได้เพียงไม่เกินเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท
และการก�ำหนดให้ญาติฝากเงินให้ผู้ต้องขังได้เพียงคราวละ ๓,๐๐๐ บาทเท่านั้น
กรมราชทัณฑ์ควรด�ำเนินการดังนี้
- ควรพิจารณาจัดท�ำแผนการประเมินผลกระทบของมาตรการการใช้เครื่องหลับนอน
ของผู้ต้องขัง หากพบว่ามาตรการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ต้องขังกลุ่มเฉพาะ
ควรพิจารณายกเลิก และแสวงหามาตรการทางเลือกอื่น ๆ แทน ทั้งนี้ ในช่วงระหว่าง
การประเมินผลกระทบ ควรพิจารณาผ่อนคลายความเคร่งครัด โดยก�ำหนดมาตรการ
เพิ่มเติมให้เรือนจ�ำหรือทัณฑสถานแต่ละแห่งสามารถใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ที่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบทางสุขภาพ ส่วนกรณีที่มีการยึดเครื่องหลับนอนของ
ผู้ต้องขังไปนั้น กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาให้มีมาตรการชดเชยหรือเยียวยาทรัพย์สิน
ดังกล่าวให้แก่ผู้ต้องขังด้วย
- ควรก�ำชับให้เรือนจ�ำทุกแห่งตรวจคัดกรองเนื้อหาของข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะ
หนังสือพิมพ์รายวัน โดยจ�ำกัดการควบคุมเฉพาะแต่เนื้อหาที่เล็งเห็นได้ว่าอาจส่งผลต่อ
ความปลอดภัยของเรือนจ�ำ หรืออาจเป็นการคุกคามมาตรการควบคุมและพัฒนาพฤตินสิ ยั
ของผู้ต้องขังเท่านั้น นอกจากนี้ การก�ำหนดมาตรการจ�ำกัดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารใด ๆ
ควรผ่อนปรนความเคร่งครัดในการน�ำมาใช้กับผู้ต้องขังประเภทที่อยู่ในระหว่างรอการ
พิจารณาของศาล เนือ่ งจากผูต้ ้องขังประเภทดังกล่าว ศาลยังไม่ได้มีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุด
ว่าเป็นผู้กระท�ำความผิด การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังประเภทนี้จึงต้องปฏิบัติให้แตกต่างจาก
ผู้ต้องขังที่ศาลมีค�ำพิพากษาอันถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระท�ำความผิดแล้ว
- ควรพิจารณาแก้ไขปรับปรุงระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการรับ จ่าย ฝากเงินของ
ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๕/๑ โดยอาจเพิ่มจ�ำนวนเงินฝากให้มีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หากเห็นว่ามาตรการตามระเบียบปกติใด ๆ อาจไม่เป็นการเพียงพอ

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ตารางที่ 4  กรณีตัวอย่างผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ กสม. รับเป็นค�ำร้องไว้ตรวจสอบและจัดท�ำรายงานผล
การพิจารณาและมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๒๑ เรื่อง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

39

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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ที่จะป้องกันการกระท�ำความผิดของผู้ต้องขังในกลุ่มหรือรายใด กรมราชทัณฑ์ควรก�ำหนด
มาตรการมาบังคับใช้กับผู้ต้องขังเป็นกรณีเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะราย ไม่ควรเหมารวม
ใช้บงั คับกับผูต้ อ้ งขังทุกประเภท ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการหลีกเลีย่ งไม่ให้ผตู้ อ้ งขังทีม่ พี ฤติกรรมทีด่ ี
ได้รับความกดดัน ซึ่งอาจส่งผลต่อมาตรการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขังต่อไปได้
- ควรพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ�ำกัดจ�ำนวนเสื้อผ้าหรือเครื่องนุ่งห่มของผู้ต้องขัง
ให้สอดคล้องกับความจ�ำเป็นตามสภาพภูมอิ ากาศในแต่ละช่วง รวมถึงควรก�ำชับให้เรือนจ�ำ
แต่ละแห่งจัดหาเครื่องแต่งกายให้เพียงพอและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ต้องขัง
5
- ควรพิจารณาปรับเปลี่ยนเวลาในการรับประทานอาหาร รวมถึงเวลาในการเก็บขัง
ให้มีความเหมาะสม รวมทั้งก�ำชับให้เรือนจ�ำแต่ละแห่งก�ำหนดช่วงเวลาในการรับประทาน
อาหารของผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับสภาพการใช้ชีวิตปกติของบุคคลทั่วไป โดยค�ำนึงถึง
ประโยชน์ด้านสุขภาพของผู้ต้องขังเป็นส�ำคัญ
- ควรพิจารณาแก้ไขข้อบังคับกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม การติดต่อของบุคคล
ภายนอกต่อผูต้ อ้ งขัง และการเข้าดูกจิ การหรือติดต่อการงานกับเรือนจ�ำ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๘
โดยการเพิ่มจ�ำนวนบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาพบหรือติดต่อกับผู้ต้องขังในเรือนจ�ำให้มี
ความเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผตู้ อ้ งขังในการติดต่อ
พบปะกับครอบครัว ญาติมิตร เพื่อนฝูง และบุคคลที่ผู้ต้องขังพึงปรารถนาให้เข้าพบตาม
สิทธิของผู้ต้องขัง และเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความกดดันและความเครียดให้แก่
ผู้ต้องขัง อันจะส่งผลเสียต่อมาตรการปรับปรุงพฤตินิสัยของผู้ต้องขังต่อไปได้

2.
เรื่อง

กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า มี บุ ค คลน� ำ ชื่ อ และหมายเลขโทรศั พ ท์ ไ ปแอบอ้ า งลงข้ อ ความ
หมิ่นประมาท ท�ำให้เสื่อมเสีย (รายงานฯ ที่ ๔/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : ผูร้ อ้ งได้รอ้ งเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ผูร้ อ้ งเคยรับราชการทีส่ �ำนักงาน
ประกันสังคมจังหวัด ก.  มีบคุ คลแอบอ้างน�ำชือ่ และหมายเลขโทรศัพท์ของผูร้ อ้ งลงข้อความ
โฆษณาเชิญชวนให้มาเป็นคูน่ อนในเว็บไซต์ www.GIGchat.com โดยใช้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ของส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด ข. เป็นเหตุให้ชายหลายคนโทรศัพท์มาขอซื้อบริการ
ทางเพศจากผู้ร้อง ท�ำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง โดยผู้ร้องไม่เคย
ไปและไม่เคยรู้จักผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด ข. นอกจากนายเอ
(นามสมมุต)ิ ต�ำแหน่งประกันสังคมจังหวัด ข. ซึง่ ย้ายจากส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัด ก.
ไปปฏิบตั ริ าชการทีส่ �ำนักงานประกันสังคมจังหวัด ข. ผูร้ อ้ งได้รอ้ งทุกข์ด�ำเนินคดีตามกฎหมาย
กับผู้กระท�ำผิดต่อพนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจภูธรเมืองก�ำแพงเพชรแล้ว ต่อมามีชาย
โทรศัพท์หาผู้ร้องเพื่อขอหลับนอนด้วย ซึ่งชายดังกล่าวให้ข้อมูลว่ามีการแจ้งประกาศหา
คู่หลับนอนลงในเว็บไซต์ “ไซด์ไลน์เชียงใหม่” ด้วยเช่นกัน ผู้ร้องจึงได้ร้องทุกข์ต่อพนักงาน
สอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรเมืองล�ำปางอีกคดี ผู้ร้องประสงค์ให้ไต่สวนและด�ำเนินการ
ทางวินยั กับข้าราชการผูก้ ระท�ำผิดซึง่ อยูใ่ นสังกัดของส�ำนักงานประกันสังคม รวมทัง้ ติดตาม
ผลคดี
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การเก็บขัง คือ การนำ�ผู้ต้องขังขึ้นเรือนนอน

ส�ำนักงานประกันสังคม ควรด�ำเนินการดังนี้
- ควบคุ ม ดู แ ลการเข้ า ใช้ ง านระบบอิ น เทอร์ เ น็ ต ของส�ำนั ก งานประกั น สั ง คม
ทุกพื้นที่ ทั้งระบบผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Proxy Server) และระบบไร้สาย
(Wireless) โดยปรับปรุงระบบให้มีการยืนยันตัวบุคคลผู้ใช้งานทุกครั้ง เพื่อป้องกัน
ไม่ ใ ห้ เ กิ ด เหตุ ที่ บุ ค คลจะน�ำไปใช้ ป ระโยชน์ โ ดยมิ ช อบ อั น ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หาย
และกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นดังเช่นกรณีตามค�ำร้องนี้ และหากในอนาคต
เกิดกรณีเช่นนี้ขึ้นจะได้สามารถยืนยันตัวผู้กระท�ำผิดได้
- ควรมีการเยียวยาจิตใจเพือ่ ฟืน้ คืนศักดิศ์ รีของผูร้ อ้ งทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการถูกน�ำชือ่
และหมายเลขโทรศัพท์ไปแอบอ้างลงข้อความหมิ่นประมาทในระบบคอมพิวเตอร์ผ่านการ
ใช้งานของระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย (Wireless) ที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบดูแลของ
ผู้ถูกร้อง

3.

กรณีกล่าวอ้างว่าค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓/๒๕๕๙ และที่ ๔/๒๕๕๙
เกี่ยวกับการยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายและกฎกระทรวงว่าด้วยการผังเมืองและ
การควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและส�ำหรับการประกอบกิจการ
บางประเภทละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานฯ ที่ ๖๗-๗๑/๒๕๖๑)
ความเป็ น มา : ผู ้ ร ้ อ งสี่ สิ บ สี่ ร ายซึ่ ง เป็ น กลุ ่ ม เครื อ ข่ า ยประชาชนที่ ศึ ก ษาและร่ ว ม
ปกป้องสิทธิชุมชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการ
ที่ ค ณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ เ ห็ น ชอบให้ อ อกค�ำสั่ ง หั ว หน้ า คสช. ที่ ๓/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง
และกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และค�ำสั่ง
หัวหน้า คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง การยกเว้นการใช้
บั ง คั บ กฎกระทรวงให้ ใช้ บั ง คั บ ผั ง เมื อ งรวมส�ำหรั บ การประกอบกิ จ การบางประเภท
ส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชน ทั้งในด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย และ
ความสงบสุข ของชุมชน สิทธิในที่ท�ำกิน สิทธิในที่อยู่อาศัยและสิทธิในการด�ำรงชีพ
เนื่องจากค�ำสั่งทั้งสองฉบับมิได้ค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน ขาดการวิเคราะห์
ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มในพื้ น ที่ เปิ ด โอกาสให้ มี กิ จ การที่ อ าจเป็ น อั น ตรายต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มและสุ ข ภาวะของประชาชนโดยไม่ จ�ำเป็ น และเห็ น ว่ า การแก้ ไขปั ญ หา
อุ ป สรรคในการพั ฒ นาพื้ น ที่ เ ศรษฐกิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผั ง เมื อ ง รั ฐ ควรปรั บ ปรุ ง แก้ ไข
กระบวนการผั ง เมื อ งและอุ ป สรรคข้ อ กฎหมายแทนการใช้ ก ลไกอ�ำนาจรั ฐ ที่ เ ป็ น
การท�ำลายความเชื่อมั่นของต่างประเทศ

เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. คณะรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ควรด�ำเนินการปฏิรปู ระบบการจัดท�ำผังเมืองให้
สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และการออกกฎหมาย
เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดตัง้ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามค�ำสัง่ หัวหน้า คสช. ที่
๓/๒๕๕๙ โดยค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วมของประชาชนการกระจายอ�ำนาจด้านการผังเมืองแก่
จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ตลอดจนสิทธิในการก�ำหนดการพัฒนาตามหลักการ

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ที่ว่า ประชาชนมีสิทธิที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนและได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมือง
๒. คณะรัฐมนตรี ควรก�ำชับให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ�ำนาจเกี่ยวกับกระบวนการ
อนุญาตให้ประกอบกิจการบางประเภท ตามค�ำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๔/๒๕๕๙ พิจารณา
น�ำกระบวนการก�ำหนดแผนการพัฒนาและจ�ำแนกการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามหลักการ
ผั ง เมื อ งมาใช้ บั ง คั บ เท่ า ที่ จ ะท�ำได้ รวมทั้ ง หลั ก การมี ส ่ ว นร่ ว มของประชาชนในการ
พัฒนา การเคารพสิทธิของบุคคลและชุมชน การคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
อย่างเคร่งครัด

4.
เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่าถูกหลอกลวงไปท�ำงานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ท�ำให้สูญเสียเงิน
จ�ำนวนหนึ่ง (รายงานฯ ที่ ๑๐๐/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า เมื่อต้นปี ๒๕๕๘ เพื่อนของ
ผู้ร้องได้หลอกลวงเอาเงินจากผู้ร้อง จ�ำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดย
อ้างว่าเป็นค่าใช้จ่ายให้กับนายหน้าจัดหางานที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยรับประกัน
รายได้ต่อเดือนประมาณ  ๖๐,๐๐๐-๑๐๐,๐๐๐ บาท และสามารถเปลี่ยนงานได้ถึง ๒ ครั้ง
ผู้ร้องเชื่อใจจึงได้โอนเงินให้กับนายหน้าผ่านบัญชีของเพื่อนของผู้ร้อง แต่เมื่อเดินทางไปถึง
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองปฏิเสธผูร้ อ้ งไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ
และส่งตัวผู้ร้องกลับประเทศไทยในเวลาต่อมา ผู้ร้องเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจึงได้
แจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ถูกร้อง เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แต่ขณะร้องเรียน
ยังไม่ทราบผลการด�ำเนินการ

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

ให้เร่งรัดพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจนครบาล ก. (ผูถ้ กู ร้อง) ด�ำเนินคดีทผี่ รู้ อ้ งได้รอ้ งทุกข์
ไว้ให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมและค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖

5.

กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานราชการมีค�ำสั่งให้กลุ่มผู้มีอาชีพเลี้ยงกระบือออกจากพื้นที่
สาธารณประโยชน์ (รายงานฯ ที่ ๑๑๗/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องและราษฎรชุมชนบ้าน
เวียงเหนือได้ใช้พนื้ ทีส่ าธารณประโยชน์หว้ ยเกีย๋ ง ซึง่ ขึน้ ทะเบียนหนังสือส�ำคัญส�ำหรับทีห่ ลวง
(นสล.) เลขที่ ๘๖๓๐ (แปลงหนองบัว) ต�ำบลเวียง อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นที่
เลี้ยงกระบือร่วมกัน ต่อมากองก�ำกับการ ๑๒ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ  มีความประสงค์
ใช้พื้นที่ดังกล่าวเนื้อที่ ๒๕ ไร่ เพื่อก่อสร้างอาคารที่ท�ำการและบ้านพักข้าราชการต�ำรวจ
นายอ�ำเภอเชียงแสนจึงมอบหมายให้ผปู้ กครองท้องทีจ่ ดั ให้มกี ารประชุมชีแ้ จงท�ำความเข้าใจ
กับราษฎรและแจ้งให้ทราบว่ามีหน่วยงานราชการอีกหลายแห่งมีความประสงค์ขอใช้พื้นที่
จึงขอให้ผู้ร้องและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปางควายเวียงเหนือย้ายออกจากพื้นที่ภายในระยะ
เวลา ๖ เดือน โดยไม่มีการจ่ายค่าชดเชยส�ำหรับการรื้อถอนใด ๆ

เรื่อง

จังหวัดเชียงราย ควรด�ำเนินการ ดังนี้
- ควรตรวจสอบและด�ำเนินการแก้ไขปัญหา กรณีที่ห น่ว ยงานราชการ น�ำที่ดิน
สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ไปใช้ประโยชน์โดยไม่เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก�ำหนด
- ควรคุ้มครองที่ดินสาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามหนังสือส�ำคัญ
ส�ำหรับที่หลวง (นสล.) เลขที่ ๘๖๓๐ ที่ดินเลขที่ ๒๒๑ (แปลงหนองบัว) ให้เป็นที่ดิน
ที่ให้ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันตามวัตถุประสงค์ และตามสภาพการใช้ประโยชน์
โดยมีมาตรการป้องกันการบุกรุกทีด่ นิ เพิม่ เติมเพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารเข้าใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ
ดังกล่าวโดยมิชอบ

6.

กรณีกล่าวอ้างว่าการอนุญาตให้ฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อชุมชน
(รายงานฯ ที่ ๑๑๘/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า เมื่อปี ๒๕๕๗ เทศบาลต�ำบล
ปากน�้ำท่าเรืออนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ก. ประกอบกิจการฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่
หมู่ที่ ๕ ต�ำบลปากน�้ำ  อ�ำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รวมเนื้อที่ ๕ ไร่ ๒ งาน ผู้ร้อง
เห็นว่าการจัดการขยะของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ก. ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เนื่องจาก
ไม่มีบ่อบ�ำบัดน�้ำเสีย ก่อให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค น�้ำเสียไหลลงคลอง
ธรรมชาติและป่าชายเลนซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ร้อง ทั้งนี้ ผู้ร้องได้ร้องเรียนไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลต�ำบลปากน�้ำท่าเรือ ศูนย์ด�ำรงธรรมจังหวัดระนอง
ชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๒๕ กองก�ำลังเทพสตรี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา

เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. เทศบาลต� ำ บลปากน�้ ำ ท่ า เรื อ ในฐานะเจ้ า พนั ก งานท้ อ งถิ่ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
สาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๓๕ ควรตรวจสอบและแก้ ไขปั ญ หาบ่ อ ฝั ง กลบขยะมู ล ฝอย
ของห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ก. ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายก�ำหนด และในการ
พิจารณาอนุญาตให้ด�ำเนินกิจการเกี่ยวกับการเก็บ ขน หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
ในคราวต่อไป ควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และประกาศ
กรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย
รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้เสีย
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
อย่างเคร่งครัด
๒. จังหวัดระนองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดท�ำแผนบริหารจัดการ
ขยะมู ล ฝอยของจั ง หวั ด ระนองเพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณขยะให้ ถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ
อย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาแนวทางตามคู่มือ เกณฑ์มาตรฐานและแนวทางการจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบการจัดท�ำแผน และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย
มีสว่ นร่วมอย่างกว้างขวาง เพือ่ ป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดระนองในระยะยาว
ให้เกิดความยั่งยืน

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

43

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

44
๓. กระทรวงมหาดไทย ควรก�ำกับให้จังหวัดระนองดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ รวมทัง้ ก�ำกับให้มกี ารก�ำหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาไว้ในข้อสัญญาเกี่ยวกับการประกอบกิจการเก็บ ขน หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

7.
เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่าเอกชนล้อมรั้วเลี้ยงหอยในแม่น�้ำปะเหลียนและท�ำการคราดหอยโดย
ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย (รายงานฯ ที่ ๑๑๙/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : ผูร้ อ้ งได้รอ้ งเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า เมือ่ ปี ๒๕๕๖ ได้มผี ปู้ ระกอบการ
เอกชนเข้ามาท�ำการล้อมรั้วในแม่น�้ำปะเหลียนช่วงรอยต่อกับทะเลเพื่อกั้นเป็นที่เพาะเลี้ยง
หอย และท�ำการคราดหอยธรรมชาติด้วยเรือประกอบเครื่องยนต์โดยไม่ได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายจากส�ำนักงานประมงจังหวัดตรัง และส�ำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตรัง บริเวณ
พื้นที่บ้านท่าเรือ หมู่ที่ ๑ ต�ำบลวังวน อ�ำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เนื้อที่ประมาณ ๕๐ ไร่
ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังอ�ำเภอกันตัง ส�ำนักงานประมงจังหวัดตรัง และจังหวัดตรังแล้ว
แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. กรมประมง กรมเจ้าท่า และจังหวัดตรัง ควรสัง่ การให้เจ้าหน้าทีผ่ มู้ อี �ำนาจหน้าทีท่ �ำการ
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง เนือ่ งจากข้อเท็จจริงปรากฏว่าผูป้ ระกอบการได้
กระท�ำการอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย
๒. กรมประมงและกรมเจ้าท่า ควรก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังไม่ให้มีการ
เพาะเลี้ยงหอย สร้างสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งกีดขวางทางเดินเรือในพื้นที่ที่ไม่ได้ก�ำหนดให้เป็น
พืน้ ทีเ่ พาะเลีย้ งสัตว์นำ�้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และตรวจตราไม่ให้มกี ารคราดหอย
ธรรมชาติด้วยเรือยนต์อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

8.

กรณีกล่าวอ้างว่าชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง
บุกรุกที่สาธารณประโยชน์ (รายงานฯ ที่ ๑๒๐/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ชาวประมงพื้นบ้านที่ประกอบ
อาชีพประมงในพื้นที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อนจากกรณี
กลุ่มนายทุนผู้ประกอบการขยายพื้นที่บุกรุกจับจองพื้นที่สาธารณประโยชน์ซึ่งประชาชน
ใช้รว่ มกันเพือ่ ประกอบกิจการเลีย้ งหอยแครงโดยผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อชาวประมง
พื้นบ้านท�ำให้ไม่มีพื้นที่จับสัตว์น�้ำ  ส�ำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี และส�ำนักงาน
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีเป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอ�ำนาจหน้าที่โดยตรงในพื้นที่
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้

เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. คณะกรรมการประมงประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรบูรณาการความร่วมมือกับ
กรมประมง และกรมเจ้าท่า ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่อ่าวบ้านดอนเพื่อเพาะเลี้ยง
สัตว์น�้ำ  ทั้งนี้ โดยค�ำนึงถึงความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะ
อ่าวบ้านดอนกลุ่มอื่น ๆ

9.
เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในที่ดินท�ำกินจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (รายงานฯ ที่ ๑๒๑/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นตัวแทนกลุ่มชาวบ้าน
ในต�ำบลไชยมงคลและต�ำบลบ้านใหม่ (ต�ำบลสุรนารี ในปัจจุบัน) อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๑๐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศ
เขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ อ่างเก็บนำ�้ ห้วยบ้านยาง ตัง้ อยูท่ ตี่ �ำบลไชยมงคลและต�ำบลบ้านใหม่
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เป็นการประกาศโดยไม่มกี ารส�ำรวจตรวจสอบ
การถือครองสิทธิในที่ดินและการท�ำกินของประชาชนก่อน ท�ำให้พื้นที่ป่าสงวนทับพื้นที่
ท�ำกินของประชาชนที่อยู่มาแต่ดั้งเดิม โดยมีเอกสารสิทธิในที่ดินและเอกสารแสดงการ
ครอบครองในทีด่ นิ ทีท่ �ำกินทีท่ างราชการออกให้สบื ทอดต่อเนือ่ งกันมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ เช่น
หนังสือรับรองการท�ำประโยชน์ (น.ส. ๓) หลักฐานแบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค. ๑)
หลักฐานการเสียภาษีบ�ำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๔ ก.) และ (ภ.บ.ท.๕) ต่อมา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อนุมตั ใิ ห้กรมป่าไม้อนุญาตให้ทบวงมหาวิทยาลัย (กระทรวง
ศึกษาธิการในปัจจุบัน) ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าอ่างเก็บน�้ำห้วยบ้านยาง
เนื้อที่ ๖,๙๑๑-๓-๖๔ ไร่ เพื่อจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามประกาศกรมป่าไม้
ฉบับที่ ๓๒/๒๕๓๒ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๒ เป็นระยะเวลา ๓๐ ปี การส่งมอบพื้นที่
ของกรมป่าไม้ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ส่งมอบที่ดินที่ชาวบ้านท�ำกินอยู่
ก่อนด้วย ท�ำให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ เนื้อที่
ประมาณ ๘๘๗ ไร่ได้ ต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีแจ้งให้ชาวบ้านออกจากพื้นที่
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี ท�ำให้ชาวบ้านได้รบั ความเดือดร้อน และยืน่ เรือ่ งร้องเรียน
ขอความเป็ น ธรรมไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ มี ก ารจั ด ตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
สุรนารีจนถึงปัจจุบนั เป็นเวลา ๒๖ ปีแล้ว แต่กไ็ ม่มคี วามคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

๒. กรมประมง กรมเจ้าท่า และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ�ำนาจ
หน้าที่ในการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการต่อผู้เพาะเลี้ยงหอย
ทะเลนอกเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้มีการเพาะเลี้ยง
หอยหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างนอกพื้นที่ที่คณะกรรมการประมงประจ�ำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ก�ำหนดให้เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำตามกฎหมายว่าด้วยการประมง
๓. จังหวัดสุราษฎร์ธานีรว่ มกับกรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด�ำเนินการฟื้นฟูอ่าวบ้านดอนในส่วนที่จะมีการ
รื้อถอนคอกหอยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ และควร
อนุรักษ์ บ�ำรุงรักษา และจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น�้ำอย่างยั่งยืน
๔. กรมประมงและกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ควรให้การสนับสนุนและส่งเสริม
ให้ชุมชนชายฝั่งรอบพื้นที่อ่าวบ้านดอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องร่วมกัน
จัดท�ำแนวเขตเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และวางกฎกติกาการใช้
ประโยชน์และมาตรการควบคุมดูแลในชุมชนเพื่อป้องกันไม่ให้มีการขยายพื้นที่เพาะเลี้ยง
หอยทะเลโดยผิดกฎหมาย

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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๑. กรมป่าไม้ ควรแสดงความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
เช่ น ส่ ง คื น พื้ น ที่ บ ริ เวณที่ พิ พ าทที่ ไ ม่ ส ามารถเข้ า ใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ จ�ำนวน ๘๘๗ ไร่
แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเพื่อด�ำเนินการตามกฎหมายป่าไม้หรือกฎหมายปฏิรูป
ทีด่ นิ ในการแก้ไขปัญหาเพือ่ ให้ผรู้ อ้ งและกลุม่ ชาวบ้านได้รบั สิทธิท�ำประโยชน์ในทีด่ นิ ส.ป.ก.
๔-๐๑ โดยระหว่างการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสรุ นารีไม่ควรด�ำเนินการขับไล่หรือฟ้องร้องด�ำเนินคดีแก่ผรู้ อ้ งและกลุม่ ชาวบ้าน
และไม่ควรขอใช้พื้นที่ดังกล่าวในการต่อสัญญาการขอใช้ประโยชน์ใหม่ในปี ๒๕๖๒
๒. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ควรส่งภาพถ่ายทางอากาศหลังวันที่ ๙ พฤศจิกายน
๒๕๑๐ ให้ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อส่งมอบให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
อ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศของส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ่านแปลเพื่อ
หาร่องรอยการท�ำประโยชน์เพื่อพิสูจน์สิทธิในที่ดินของราษฎร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
ของส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบ
มาตรการของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ เรื่อง การพิสูจน์สิทธิการ
ครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ “ข้อ ๑ การพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน
ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐต้องมีพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับที่ดินแปลงนั้น ซึ่งแสดงว่าได้
ครอบครองท�ำประโยชน์ต่อเนื่องมาก่อนเป็นที่ดินของรัฐ ดังนี้ ... ๑.๓ พยานหลักฐานอื่น
นอกจากข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เช่น ส.ค. ๑ หรือพยานบุคคล เป็นต้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
พยานหลักฐานนั้นมีส่วนสนับสนุนค�ำกล่าวอ้างว่ามีการครอบครองท�ำประโยชน์มาก่อน
เป็นที่ดินของรัฐ ให้ด�ำเนินการอ่านภาพถ่ายทางอากาศของกรมแผนที่ทหารที่ถ่ายภาพ
พื้นที่นั้นไว้เป็นครั้งแรกหลังจากเป็นที่ดินของรัฐ หากปรากฏร่องรอยการท�ำประโยชน์
ในที่ดินอยู่ในภาพถ่ายทางอากาศ จึงจะเชื่อตามพยานหลักฐานอื่นนั้น”
๓. ส�ำนักงานทีด่ นิ จังหวัดนครราชสีมา ควรตรวจสอบเอกสาร ส.ค. ๑ ของราษฎรทีส่ ญ
ู หาย
จากทะเบียนการครอบครอง ส.ค. ๑ ตามรายชื่อที่ท้ายรายงานนี้ เพื่อให้ราษฎรสามารถ
พิสูจน์สิทธิตามกระบวนการทางกฎหมายได้ต่อไป

๑0.

กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (รายงานฯ
ที่ ๑๒๒/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : ผูร้ อ้ งได้รอ้ งเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ผูร้ อ้ งเป็นเจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำกลาง
ก. (ปกปิดชื่อ) ขณะปฏิบัติหน้าที่ภายในเรือนจ�ำกลาง ก. ได้พบเห็นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของผูถ้ กู ร้องทัง้ ห้า โดยผูบ้ ญ
ั ชาการเรือนจ�ำกลาง ก. (ผูถ้ กู ร้องที่ ๑) และเจ้าหน้าที่
เรือนจ�ำกลาง ก. (ผู้ถูกร้องที่ ๒) สั่งการให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำกลาง ก. (ผู้ถูกร้องที่ ๓-๕)
ท�ำร้ายร่างกายผู้ต้องขัง ประกอบด้วย (๑) นางสาวเอ (นามสมมุติ) ซึ่งถูกท�ำร้ายที่บริเวณ
อาคารควบคุมกลางด้วยการตบตี เตะ อย่างทารุณจนได้รับบาดเจ็บเลือดออกบริเวณปาก
นอกจากนี้ ยังมีการซ่อนเร้นพยานหลักฐานรวมถึงข่มขู่นางสาวเอและนางบี (นามสมมุติ)
ซึ่งเป็นมารดาและถูกจ�ำคุกอยู่ด้วยกันเพื่อไม่ให้เอาเรื่อง (๒) นายซี (นามสมมุติ) ถูกท�ำร้าย
จนแผ่นหลังแตกบวมชำ 
�้ ต้องส่งตัวออกไปรักษาทีโ่ รงพยาบาลระยอง (๓) นายดี (นามสมมุต)ิ
ถูกท�ำร้ายจนกล่องเสียงแตก ต้องส่งตัวออกไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถี และมีการพูดจา

เรื่อง
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กรมราชทัณฑ์ ควรด�ำเนินการดังนี้
- ควรพิจารณาเยียวยาในการรักษาพยาบาล และชดเชยความเสียหายให้แก่นายดี
อย่างเหมาะสม
- ควรก�ำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณ ฑ์ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด โดยให้ความเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะ
สิทธิในชีวิตและร่างกายซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่มิอาจล่วงละเมิดได้และลงโทษผู้ฝ่าฝืน
อย่างเคร่งครัด

๑1.

กรณีกล่าวอ้างว่าชาวบ้านต�ำบลหนองนาค�ำ ได้รบั ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อมจากโรงงาน
ยางพารา (รายงานฯ ที่ ๑๒๕/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : ผูร้ อ้ งได้รอ้ งเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า เมือ่ ปี ๒๕๕๕ ผูร้ อ้ งและชาวบ้าน
จ�ำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ที่อาศัยอยู่ที่ต�ำบลหนองนาค�ำ อ�ำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีการตั้งโรงงานประกอบกิจการแปรรูปยางพาราขนาดใหญ่
ต่อมาในปี ๒๕๕๗ ได้มีผู้ประกอบการเข้ามาตั้งโรงงานประกอบกิจการในลักษณะเดียวกัน
หลังจากโรงงานทัง้ สองแห่งด�ำเนินกิจการได้เพียงสองปี ชาวบ้านทีอ่ าศัยอยูบ่ ริเวณโดยรอบ
ได้รับผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย จึงท�ำการร้องเรียนไปยังจังหวัด
อุดรธานีเพื่อขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา แต่ไม่มีหน่วยงานใดในจังหวัดแก้ไขปัญหา
ข้อร้องเรียนให้กบั ชาวบ้าน ซึง่ ชาวบ้านต้องการให้บคุ คลและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องตรวจสอบ
ปัญหาที่เกิดขึ้น

เรื่อง
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๑. จั ง หวั ด อุ ด รธานี ควรเป็ น หน่ ว ยบู ร ณาการการแก้ ไขปั ญ หาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น
อย่างจริงจัง โดยต้องไม่ปล่อยให้ประชาชนและชุมชนได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
และสุ ข ภาพอย่ า งยาวนานเหมื อ นที่ ผ ่ า นมาและเป็ น อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น และให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการดังกล่าวด้วย
๒. กระทรวงอุตสาหกรรม ควรพิจารณาด�ำเนินการดังนี้
- ควรก�ำกับดูแลให้ผู้ประกอบการรายที่ ๒ ระงับการขยายก�ำลังการผลิตหรือการเดิน
เครื่องในกระบวนการผลิตของใบอนุญาตส่วนที่ขยายโรงงานไว้ก่อน จนกว่าจะมีการจัดท�ำ
ระบบป้องกันมลพิษหรือมาตรการอื่นใดที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่
ใกล้เคียงและเป็นไปตามเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตการประกอบกิจการ โดยให้ด�ำเนินการ
ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- ควรก�ำกับดูแลโรงงานของผูป้ ระกอบการทัง้ สองให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
โดยต้องไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของคนในชุมชน รวมทัง้ ให้มรี ะบบ
การบ�ำบัดมลภาวะที่เกิดจากโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ข่มขู่ไม่ให้เอาเรื่อง นอกจากนี้ ผู้บัญชาการเรือนจ�ำกลาง ก. และเจ้าหน้าที่เรือนจ�ำกลาง ก.
(ผู้ถูกร้องที่ ๒) ยังมีการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบจากการขายสินค้าให้กับผู้ต้องขัง
การประมูลอาหารดิบ และการรายงานจ�ำนวนพื้นที่สวนยางพาราภายในเรือนจ�ำชั่วคราว
เขาไม้แก้วไม่ตรงกับความเป็นจริง
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- ควรจัดให้มมี าตรฐานยางดิบและมาตรฐานโรงงานแปรรูปยางพารา รวมถึงเทคโนโลยี
ที่ใช้ในการผลิตที่เหมาะสมกับยางดิบของแต่ละท้องถิ่น การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานโรงงานอย่างเคร่งครัด ตลอดจนจัดท�ำนโยบายและมาตรการเร่งด่วนที่จะให้
เกษตรกร ใช้กรดอินทรีย์ทดแทนกรดซัลฟิวริก
๓. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ควรจัดให้มกี ารตรวจสอบมลภาวะจาก
โรงงานยางพาราในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างต่อเนือ่ งและสม�ำ่ เสมอตามมาตรฐานการ
ตรวจสอบมลพิษ ทัง้ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับกลิน่ เหม็น ไอระเหยของกรดซัลฟิวริก ระบบบ�ำบัด
น�้ำเสีย และมาตรฐานน�้ำทิ้ง ทั้งนี้ ต้องค�ำนึงถึงปริมาณรวมของมลภาวะที่ปล่อยต่อหน่วย
พืน้ ทีด่ ว้ ย กรณีโรงงานทีจ่ งั หวัดอุดรธานีตอ้ งจัดท�ำแผนฟืน้ ฟูคณ
ุ ภาพสิง่ แวดล้อม ผลกระทบ
จากน�้ำทิ้ง และจัดงบประมาณเพื่อการด�ำเนินการดังกล่าว โดยประสานงานกับจังหวัด
อุดรธานี และด�ำเนินการให้บริษัทผู้ก่อมลพิษต้องชดใช้ค่าเสียหายในการฟื้นฟู
๔. กระทรวงสาธารณสุข ควรจัดให้มีการตรวจสุขภาพและบ�ำบัดรักษาผู้ได้รับผลกระทบ
จากมลภาวะ ไอระเหย และกลิ่นเหม็น อย่างเร่งด่วนและต่อเนื่อง
๕. การยางแห่งประเทศไทย ควรจัดให้มีมาตรการสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ผู้ประกอบ
การรับซื้อยางจากเกษตรกรที่ใช้สารอินทรีย์ รวมถึงการด�ำเนินการสร้างความรับรู้และ
ความตระหนักต่อเกษตรกรชาวสวนยางพารา ในการปรับเปลีย่ นการใช้สารอินทรียท์ ดแทน
กรดซั ล ฟิ ว ริ ก ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สุ ข ภาพของเกษตรกรลดผลกระทบต่ อ มลพิ ษ
ในกระบวนการแปรรูปยางพารา และช่วยให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตยางพาราที่มี
คุณภาพไม่ปนเปื้อนกรดซัลฟิวริก
๖. ผูป้ ระกอบการทัง้ สอง ควรปรับปรุงระบบธรรมาภิบาลสิง่ แวดล้อมและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม รวมถึงระงับการด�ำเนินการของโรงงานโดยสมัครใจและเปิดด�ำเนินการใหม่
เมื่อมั่นใจว่าได้ปรับปรุงระบบการผลิต การกองยาง การบ�ำบัดน�้ำเสีย การก�ำจัดไอระเหย
จากกรดซัลฟิวริกในระดับที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประชาชนและชุมชนรอบโรงงาน รวมถึงมี
มาตรการชดใช้คา่ เสียหายหรือเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการด�ำเนินการของผูป้ ระกอบการ
ทั้งสอง

๑2.
เรื่อง

เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด�ำ  (รายงานฯ ที่
๑๗๑/๒๕๖๑)
ความเป็นมา : กลุ่มประชาชนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องทั้งสิบและเกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี ได้รับผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด�ำ  ซึ่งเป็นสัตว์น�้ำชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่กรมประมง
ได้อนุญาตให้เอกชนน�ำเข้าจากต่างประเทศ เนือ่ งจากปลาหมอสีคางด�ำได้กนิ สัตว์นำ�้ ขนาดเล็ก
ทีผ่ รู้ อ้ งทัง้ สิบและเกษตรกรทีไ่ ด้ท�ำการเพาะเลีย้ งเพือ่ ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ในการประกอบอาชีพ ซึง่ กสม.พิจารณาแล้วเห็นว่า การแพร่ระบาดของปลาหมอ
สีคางด�ำย่อมมีผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และกระทบต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ
และการประกอบอาชีพของเกษตรกรซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ในการด�ำรงชีพของประชาชน อันได้รบั
การรับรองไว้ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑. กรมประมง ควรแต่งตัง้ คณะท�ำงานในระดับกรมเพือ่ ร่วมแก้ไขปัญหากับจังหวัดทีม่ กี าร
แพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด�ำอย่างรุนแรง
๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรพิจารณาให้การช่วยเหลือเกษตรกร โดยสนับสนุน
งบประมาณเร่งด่วนให้กบั กรมประมง เพือ่ ใช้แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางด�ำ
๓. กรมประมง ควรพิจารณาจัดให้มกี ลไกหรือแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและควบคุมอย่างทัน
ท่วงทีเพือ่ รองรับกรณีสตั ว์นำ�้ ทีไ่ ด้รบั อนุญาตให้น�ำเข้ามาในราชอาณาจักรนัน้ เป็นชนิดพันธุ์
ต่างถิน่ ทีร่ กุ รานและก่อผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ และก�ำหนดวิธกี ารหรือ
แนวปฏิบตั ใิ นการควบคุมดูแลให้ผไู้ ด้รบั อนุญาตน�ำเข้าสัตว์นำ�้ ปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการอนุญาต
อย่างครบถ้วน

๑3.

กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนด�ำเนินคดีล่าช้า (รายงานฯ ที่ ๙๙๑/๒๕๖๐)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙
พนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจนครบาล ก. มีหนังสือขออายัดตัวผู้ร้องตามหมายจับของ
ศาลจังหวัดชลบุรี ซึ่งขณะนั้นผู้ร้องต้องขังอยู่ที่เรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพมหานคร แต่ปัจจุบัน
พนักงานสอบสวนสถานีต�ำรวจภูธรเมือง ข. (ผู้ถูกร้อง) ยังไม่มีการด�ำเนินคดีกับผู้ร้องแต่
อย่างใด ทั้งนี้ การกระท�ำความผิดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่การสอบสวนของพนักงานสอบสวน
สถานีต�ำรวจภูธรเมือง ข. จึงขอให้เร่งรัดการด�ำเนินคดีตามหนังสือขออายัดตัวดังกล่าว

เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

14.
เรื่อง

๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรพิจารณาตรวจสอบการท�ำหน้าที่ของผู้ถูกร้องซึ่งเป็น
พนักงานสอบสวนในคดีของผู้ร้อง
๒. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรพิจารณาก�ำชับและกวดขันพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติหน้าที่ใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้ถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
๓. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจตามหลักสิทธิมนุษยชนที่ กสม. จัดท�ำและเผยแพร่ทาง www.nhrc.or.th
อนึ่ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อสังเกตว่า ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มหี นังสือขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอทราบ
ผลการด�ำเนินการไปยังสถานีต�ำรวจภูธรเมือง ข. จ�ำนวน ๒ ฉบับ แต่สถานีต�ำรวจภูธรเมือง ข.
ไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข้อเท็จจริงและผลการด�ำเนินการภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
เห็นควรแจ้งข้อสังเกตไปยังส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพือ่ ก�ำชับให้ผถู้ กู ร้องให้ความร่วมมือ
ต่อหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบต่อไป
กรณี ก ล่ า วอ้ า งว่ า ถู ก เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจข่ ม ขู ่ แ ละท� ำ ร้ า ยร่ า งกายเพื่ อ ให้ รั บ สารภาพ
(รายงานฯ ที่ ๑๐๑๑/๒๕๖๐)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นพี่ชายของนายเอ
(นามสมมุติ ผูเ้ สียหายที่ ๑) และเป็นญาติของนายบี (นามสมมุติ ผูเ้ สียหายที่ ๒) กับนางสาวซี
(นามสมมุติ ผู้เสียหายที่ ๓) เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๗.๓๐

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข
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นาฬิกา ผูเ้ สียหายที่ ๒ ได้ชกั ชวนผูเ้ สียหายที่ ๑ ให้ขบั รถยนต์เพือ่ ไปติดต่อซือ้ ขายทุเรียนกับ
ผู้เสียหายที่ ๓ เมื่อถึงต�ำบลล�ำแก่น อ�ำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ได้มีรถยนต์ ๒ ถึง
๓ คัน ขับแซงขึ้นมา มีชายวัยกลางคนลงมาจากรถยนต์และได้ใช้ปืนเล็งมาที่ผู้เสียหายที่ ๒
จากนั้นได้ควบคุมตัวผู้เสียหายที่ ๒ ไปที่ห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่ง แล้วจับมัดมือไว้ด้านหลัง
เอาถุงด�ำคลุมศีรษะ และท�ำร้ายร่างกายด้วยการเตะ ต่อย กระทืบ จนผู้เสียหายที่ ๒
หมดสติไป ต่อมากลุ่มชายเหล่านั้นได้จับกุมผู้เสียหายที่ ๑ และพามายังห้องพักที่โรงแรม
ดังกล่าว สังเกตพบว่าผู้เสียหายที่ ๑ ถูกท�ำร้ายเช่นเดียวกัน และจากการค้นตัวผู้เสียหาย
ที่ ๑ และที่ ๒ ก็ไม่พบว่ามียาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด ต่อมากลุ่มชายดังกล่าว
ได้บังคับให้ผู้เสียหายที่ ๒ ติดต่อล่อซื้อยาเสพติดให้เพิ่มเติม แล้วน�ำตัวผู้เสียหายที่ ๑
และที่ ๒ ไปคุมขังทีส่ ถานีต�ำรวจภูธร ก. (ผูถ้ กู ร้องที่ ๑) และได้ซอ้ มทรมานเพือ่ ให้รบั สารภาพ
บังคับให้ลงลายมือชื่อในบันทึกการจับกุม ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกร้องทั้งสองได้ไปที่บ้าน
ของผู้เสียหายที่ ๓ เข้าค้นบ้านและเรียกรับเงินจากผู้เสียหายที่ ๓ จ�ำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รวมทั้งท�ำร้ายร่างกายสามีของผู้เสียหายที่ ๓ ด้วย อีกทั้ง เมื่อตอนน�ำตัวผู้เสียหายทั้งสาม
ไปคุมขังที่เรือนจ�ำจังหวัดนั้น เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำแจ้งกับผู้ร้องว่า เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุม
สถานีต�ำรวจภูธร ก. สั่งห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำตรวจบาดแผลของผู้เสียหายทั้งสาม
ผู้ร้องเห็นว่าการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุม สถานีต�ำรวจภูธร ก. ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ท�ำให้ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรด�ำเนินการตามกฎหมายและระเบียบกับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร ก. และสถานีต�ำรวจภูธร ข. (ผู้ถูกร้องที่ ๑ และ ๒) ซึ่งกระท�ำการ
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธร ข. ที่ละเลย
การกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามค�ำร้องนี้
๒. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรก�ำชับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามกรอบ
ของกฎหมายโดยค�ำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงเพิม่ มาตรการทีเ่ หมาะสม
เพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
๓. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�ำนักงาน ป.ป.ส.)
ควรด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตามค�ำร้องนี้ (ผู้ถูกร้องทั้งสอง)
ในฐานะเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ท�ำการควบคุมตัวผู้ถูกจับไม่เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และ
การก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕
๔. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมในฐานะเป็นผูร้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตปิ อ้ งกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ควรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแก้ไข
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๕ ในส่วนของ
อ�ำนาจควบคุมผูถ้ กู จับในความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔ โดยสมควรก�ำหนดให้ใช้สถานที่ของ
ราชการเท่านั้นเป็นสถานที่ในการควบคุมผู้ถูกจับ และจะต้องมีการควบคุมการใช้อ�ำนาจ
ที่รัดกุมและตรวจสอบได้

เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

16.
เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่เร่งรัดด�ำเนินคดี ท�ำให้ได้รับความเดือดร้อน
(รายงานฯ ที่ ๑๐๒๓/๒๕๖๐)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
เวลาประมาณ ๐๘.๓๐ นาฬิกา ขณะที่ผู้ร้องก�ำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านถนนบริเวณ
หน้ากองบัญชาการกองทัพไทย แขวงทุง่ สองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้ถกู รถยนต์
หมายเลขทะเบียน ..... เฉี่ยวชนจนเสียหลักล้มลงท�ำให้ได้รับบาดเจ็บและถูกน�ำตัวส่งไป
รักษาทีโ่ รงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรุงเทพมหานคร ผูร้ อ้ งได้รอ้ งทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวน
สถานีต�ำรวจนครบาล ก. ในวันเกิดเหตุ แต่ระยะเวลาผ่านไปจนถึงขณะทีร่ อ้ งเรียน พนักงาน
สอบสวน สถานีต�ำรวจนครบาล ก. (ผู้ถูกร้อง) มิได้ด�ำเนินการใด ๆ ในทางคดีผู้ร้องเห็นว่า
ไม่ได้รบั ความเป็นธรรมจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูถ้ กู ร้องตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา รวมถึงค�ำสั่งและแนวทางปฏิบัติของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรด�ำเนินการ ดังนี้
- ควรด�ำเนินการอ�ำนวยความยุติธรรมในคดีอาญา และเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา
ให้เป็นไปตามค�ำสั่งส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรื่องการอ�ำนวยความ
ยุติธรรมในคดีอาญา การท�ำส�ำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัด
การสอบสวนคดีอาญา ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงาน
- ควรตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจนครบาล ก.
ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบส�ำนวนคนต่อมาในคดีของผู้ร้อง ให้ด�ำเนินการให้เป็นไปตามค�ำสั่ง
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ เรือ่ งการอ�ำนวยความยุตธิ รรมในคดีอาญา การท�ำ
ส�ำนวนการสอบสวน และมาตรการควบคุม ตรวจสอบ เร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา ลงวันที่
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพือ่ ป้องกันมิให้มกี ารละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะท�ำนองเดียวกัน
นี้อีก
กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจและเจ้าหน้าที่ทหารตรวจค้นบ้านโดยไม่ชอบด้วย
กฎหมาย (รายงานฯ ที่ ๑๐๒๙/๒๕๖๐)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจนครบาล ก. (ผู้ถูกร้องที่ ๑) และ
เจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยชุดประสานงานประจ�ำพื้นที่ ข. (ผู้ถูกร้องที่ ๒) รวมจ�ำนวน
๒๐ นาย สนธิก�ำลังเข้าบุกตรวจค้นบ้านของผู้ร้อง โดยอ้างอ�ำนาจตามมาตรา ๔๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ กล่าวหาว่า
ผู้ร้องผลิตสินค้าไม่ได้รับอนุญาตจากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จากนั้นได้ยึด
สินค้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ น�ำขึ้นรถยนต์กระบะไปยังสถานีต�ำรวจนครบาล ก. เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจขอตรวจสอบใบอนุญาตผลิตสินค้า ผูร้ อ้ งจึงได้แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจว่ามี
ใบอนุญาต เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจจึงไม่แจ้งข้อกล่าวหาและได้คนื สินค้าให้แก่ผรู้ อ้ งต่อมาเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจได้โทรศัพท์เรียกผู้ร้องทุกข์และทนายความผู้รับมอบอ�ำนาจมาพบเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

15.

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

51

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

52
จึงทราบจากทนายความว่าได้รับมอบอ�ำนาจจากบริษัทผลิตน�้ำมัน เอ จ�ำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
คูแ่ ข่งของผูร้ อ้ งทีผ่ ลิตสินค้าประเภทเดียวกัน แต่มใิ ช่ประชาชนทัว่ ไปทีใ่ ช้สนิ ค้าของผูร้ อ้ งมา
ร้องทุกข์ตอ่ เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจแต่อย่างใด ผูร้ อ้ งมีความกังวลว่าการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูถ้ กู ร้อง
ทัง้ สองเป็นการกระท�ำทีเ่ กินกว่าเหตุและอาจได้รบั ผลประโยชน์จากบริษทั คูแ่ ข่ง นอกจากนี้
การตรวจค้นในวันดังกล่าว ไม่มีเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ
กระทรวงสาธารณสุขมาร่วมตรวจสอบด้วย จะถือเป็นความผิดหรือไม่
มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. ให้สำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ ด�ำเนินการตามกฎหมายและระเบียบกับเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจ
สถานีต�ำรวจนครบาล ก. ที่กระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามค�ำร้องนี้
๒. ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ก�ำชับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่ไปตามกรอบของ
กฎหมายโดยค�ำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงเพิม่ มาตรการทีเ่ หมาะสมเพือ่
ป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต
๓. ให้กองทัพบก ด�ำเนินการตามกฎหมายและระเบียบกับเจ้าหน้าที่ทหาร กองร้อยชุด
ประสานงานประจ�ำพื้นที่ ข. ที่กระท�ำการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามค�ำร้องนี้

17.

กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคุมตัวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและทรมาน
ให้รับสารภาพ (รายงานฯ ที่ ๑๐๓๐/๒๕๖๐)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาของนาย ก.
(ผู้เสียหาย) เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๑๐.๐๐ นาฬิกา เจ้าหน้าที่
หน่วยงานของรัฐ (ผู้ถูกร้อง) ได้เข้าปิดล้อมบริเวณคลองบ้านตันหยงเปาว์ ต�ำบลท่าก�ำช�ำ
อ�ำเภอหนองจิ ก จั ง หวั ด ปั ต ตานี และจั บ กุ ม ตั ว ผู ้ เ สี ย หายไปที่ ค ่ า ยทหารแห่ ง หนึ่ ง
(ไม่ทราบชื่อ) โดยอ้างว่าผู้เสียหายเป็นแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบ เมื่อผู้ร้องตามไปพบ
ผู้เสียหายในตอนเย็นได้สังเกตเห็นรอยถลอกที่ข้อมือขวา และได้รับการบอกเล่าจาก
ผู้เสียหายว่า ผู้ถูกร้องจับกุมผู้เสียหายขณะอยู่บนเรือพายที่ใช้ออกไปดักปู โดยผู้ถูกร้อง
บอกให้ผู้เสียหายยอมรับว่าเป็นแนวร่วมและยอมรับเกี่ยวกับของกลางที่พบในกระท่อม
ใกล้กับที่เกิดเหตุ พร้อมทั้งใช้ปืนจี้หัว ขย�ำอวัยวะเพศ และตบตี จนท�ำให้ผู้เสียหาย
ต้ อ งยอมรั บ สารภาพ ต่ อ มาวั น ที่ ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๕๙ ผู ้ ร ้ อ งไปเยี่ ย มผู ้ เ สี ย หาย
ได้ สั ง เกตเห็ น ว่ า ผู ้ เ สี ย หายข้ อ มื อ บวม และมี พ ฤติ ก รรมหวาดกลั ว เหมื อ นถู ก กดดั น
หลังจากนั้น เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ นาฬิกาผู้ถูกร้อง
ได้เข้าตรวจค้นบ้านของผู้ร้องโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่มีผู้น�ำชุมชนเข้าร่วมตรวจค้น
ใส่รองเท้าเข้าบ้านซึ่งถือเป็นการไม่ให้เกียรติเจ้าของบ้าน และยังท�ำตู้กระจกภายในบ้าน
แตกเสียหายด้วย จากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน
ผู ้ ร ้ อ งได้ เข้ า เยี่ ย มผู ้ เ สี ย หายซึ่ ง ได้ เ ล่ า ให้ ผู ้ ร ้ อ งฟั ง ว่ า ผู ้ ถู ก ร้ อ งซั ก ถามเรื่ อ งการก่ อ เหตุ
ความไม่สงบและให้ยอมรับตามข้อซักถามทั้งหมดมีการข่มขู่ และท�ำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
ด้วยการตบหูทงั้ สองข้าง ท�ำให้ผเู้ สียหายได้รบั ความเจ็บปวดจนต้องยอมรับตามข้อกล่าวหา

เรื่อง

หน่วยงานของรัฐ (ผู้ถูกร้อง) ควรก�ำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ นการจั บ กุ ม และควบคุ ม ตั ว บุ ค คล และควรมี ก ารตรวจสอบการปฏิ บั ติ ข อง
เจ้าหน้าที่ต่อบุคคลที่ถูกจับหรือถูกควบคุมตัว เพื่อป้องกันมิให้มีกรณีการทรมานใด ๆ
เกิดขึน้ รวมทัง้ ควรมีการติดตามให้เป็นไปตามอนุสญ
ั ญาต่อต้านการทรมาน และการประติบตั ิ
หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (Convention Against
Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or PunishmentCAT (1984))

18.

กรณีเจ้าหน้าทีท่ หารวิสามัญฆาตกรรมแกนน�ำเยาวชนชาวลาหู่ (รายงานฯ ที่ ๑๐๓๓/๒๕๖๐)
ความเป็นมา : กสม. ในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ได้พิจารณากรณี
เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจได้ท�ำการวิสามัญฆาตกรรม
นาย ก. (นามสมมติ) อายุ ๑๗ ปี แกนน�ำเยาวชนชาวลาหู่ และได้จับกุม นาย ข. (นาม
สมมติ) อายุ ๑๙ ปี พร้อมยาเสพติด (ยาบ้า) จ�ำนวน ๒,๘๐๐ เม็ด บริเวณด่านตรวจ
บ้านรินหลวง ต�ำบลเมืองนะ อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ แล้วเห็นว่าจากเหตุการณ์
ดังกล่าว อาจมีการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เกิ ด ขึ้ น จึ ง มี ม ติ เ ห็ น ควรให้ มี ก ารตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น ค�ำร้ อ งที่
๑๕๓/๒๕๖๐ ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

กองทัพบก ควรด�ำเนินการ ดังนี้
- ควรก�ำชับหน่วยงานในสังกัดทีม่ ภี ารกิจหน้าทีใ่ นการจัดให้มดี า่ นตรวจประเภทต่าง ๆ
โดยเฉพาะด่านตรวจความมัน่ คง ให้จดั นายทหารชัน้ สัญญาบัตรอย่างน้อย ๑ นาย ท�ำหน้าที่
เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ประจ�ำด่านตรวจและอยู่ปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
ความรอบคอบในการปฏิบัติหน้าที่ อันหมายความรวมไปถึงการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทหาร
ใช้ อ าวุ ธ และด�ำเนิ น การอื่ น ใดภายใต้ อ�ำนาจหน้ า ที่ โดยให้ น�ำข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ป รากฏ
ตามรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ ซึ่งพบว่าในวันและเวลาที่เกิดเหตุ มีเพียงเจ้าหน้าที่
ทหารชั้นประทวนและพลทหาร รวม ๓ นาย เท่านั้น ที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ประจ�ำด่านตรวจ
บ้านรินหลวง ไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาด้วย
- ควรพิจารณาความเหมาะสมในข้อก�ำหนดเรื่องการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่ทหาร
ขณะปฏิบัติการตามหน้าที่ และก�ำหนดมาตรการป้องกันการใช้อาวุธที่อาจจะก่อให้เกิด
ความผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของบุคคล
อื่น โดยให้น�ำข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาด้วย
- ควรเร่งด�ำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จและเปิดเผย
ผลการสอบสวนต่อสาธารณชนโดยเร็ว เพื่อลดข้อเคลือบแคลงและสงสัยของประชาชน
ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการปฏิบัติงานของกองทัพบก

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

53

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

54
19.
เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่ารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลกลั่นแกล้งร้องเรียนท�ำให้
ได้รับความเสียหายต่อชื่อเสียง (รายงานฯ ที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๐)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นข้าราชการองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสังกัดองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งหนึ่งในอ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ถูกร้องเป็นรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต�ำบลเดียวกันกับ
ผู้ร้อง เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ถูกร้องได้ท�ำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลทีผ่ รู้ อ้ งสังกัดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการลาคลอด
บุตรของผูร้ อ้ ง โดยมีการใช้ถอ้ ยค�ำทีเ่ ป็นการละเมิดศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ มีเจตนาให้ผรู้ อ้ ง
ถูกดูหมิ่นเกลียดชังจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลทั่วไป การกระท�ำดังกล่าวท�ำให้ผู้ร้อง
ได้รบั ความเสียหายต่อชือ่ เสียง เป็นการดูหมิน่ เหยียดหยามสิทธิสตรีของผูร้ อ้ งอย่างร้ายแรง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. องค์การบริหารส่วนต�ำบล ก. (ผูถ้ กู ร้อง) ควรท�ำความเข้าใจและค�ำนึงถึงความละเอียดอ่อน
ทางเพศสภาพในสิทธิมนุษยชนของสตรีและสิทธิความเป็นส่วนตัว รวมทั้งควรด�ำเนินการ
ให้การเยียวยาจากผลกระทบอันเกิดจากการถูกร้องเรียนให้ตรวจสอบการลาคลอดบุตรของ
ผู้ร้อง ซึ่งละเมิดสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่จ�ำเป็นต้องเปิดเผยสถานภาพการสมรสต่อบุคคลอื่น
หรือต่อสาธารณะ รวมทั้งปกป้องและคุ้มครองที่จะไม่ให้มีการกลั่นแกล้งหรือกดดัน
ในการท�ำงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้ร้อง
๒. อ�ำเภอเมืองอุบลราชธานี ควรด�ำเนินการตรวจสอบเพื่อพิจารณาการกระท�ำของ
ผู้ถูกร้องตามประมวลจริยธรรมของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ระเบียบ หรือ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๓. จังหวัดอุบลราชธานี ควรพิจารณาด�ำเนินการก�ำชับให้นายอ�ำเภอก�ำกับดูแลการปฏิบตั ิ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต�ำบลในพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อ
บังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรม เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอาศัยต�ำแหน่ง
หน้าที่ หรือประเด็นเหตุแห่งสถานะส่วนบุคคล ความอ่อนไหวทางเพศภาวะ หรือเหตุอนื่ ใด
เพื่อใช้เป็นเหตุร้องเรียนหรือกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในทุกระดับชั้น ที่เป็นการก้าวล่วงต่อสิทธิ
ความเป็นส่วนตัวโดยแท้ อันจะส่งผลกระทบต่อต�ำแหน่งหน้าที่ การปฏิบัติงานและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์

20.

กรณีขอให้เร่งรัดการด�ำเนินคดีของพนักงานสอบสวน (รายงานฯ ที่ ๑๑๔๑/๒๕๖๐)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นผู้ต้องขังเรือนจ�ำกลาง
ก. ในความผิดฐานชิงทรัพย์ ตามคดีอาญาหมายเลขด�ำ  ที่ ../.... หมายเลขแดง ที่ .../....
ของศาลอาญา นอกจากนี้ผู้ร้องยังมีคดีที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการของผู้ถูกร้องอีก ๒ คดี คือ
คดีอาญา ที่ .../.... และคดีอาญาที่ .../.... โดยคดีอาญาทัง้ สองดังกล่าว ผูถ้ กู ร้องได้รบั ค�ำร้องทุกข์
ไว้เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓ และ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ตามล�ำดับ แต่ปัจจุบันคดียัง
ไม่มีความคืบหน้า อันส่งผลต่อสิทธิประโยชน์ที่ผู้ร้องพึงได้รับในระหว่างถูกคุมขัง

เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและผู้ถูกร้อง ควรพิจารณาเร่งรัดการสอบสวนคดีอาญา
ที่ .../.... ซึ่งปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของผู้ถูกร้อง

21.
เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำท�ำร้ายร่างกายบุตรชายจนได้รบั บาดเจ็บ และเรือนจ�ำ
ลงโทษบุตรชายเกินกว่าเหตุ (รายงานฯ ที่ ๑๑๔๓/๒๕๖๐)
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
นายเอ (นามสมมติ) บุตรชายของผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้ต้องขังเรือนจ�ำกลาง ก. ได้จับกลุ่มเล่น
การพนัน (ไฮโล) ภายในเรือนจ�ำกลาง ก. และถูกเจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำกลาง ก. (ผูถ้ กู ร้องที่ ๑) จับได้
จึงสั่งการให้ผู้ต้องขังทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั่งลง แต่บุตรชายผู้ร้องไม่ปฏิบัติตามค�ำสั่ง
จ้าหน้าที่เรือนจ�ำกลาง ก. จึงฉุดกระชากบุตรชายผู้ร้องไปที่บริเวณศาลาแดน ๔ และเพื่อน
ผู้ต้องขังได้ตามไปดูเหตุการณ์ ท�ำให้เจ้าหน้าที่เรือนจ�ำกลาง ก. เข้าใจว่ากลุ่มผู้ต้องขังจะ
เข้าไปรุมท�ำร้ายจนเกิดการโต้เถียงกัน ต่อมากลุ่มผู้ต้องขังยอมรับว่าเล่นการพนัน (ไฮโล)
จริง เหตุการณ์จึงสงบลง จากเหตุการณ์ดังกล่าว เรือนจ�ำกลาง ก. จึงลงโทษบุตรชายผู้ร้อง
ด้วยการว่ากล่าวตักเตือน ใส่ตรวน และแยกการควบคุม ในขณะแยกการควบคุม เจ้าหน้าที่
เรือนจ�ำกลาง ก. ได้ไปพบบุตรชายผู้ร้องที่ห้องแยกการควบคุมและมีการท�ำร้ายร่างกาย
บุตรชายของผู้ร้อง ผู้ร้องเห็นว่าการกระท�ำของผู้ถูกร้องทั้งสองไม่เหมาะสม
กรมราชทัณฑ์ ควรพิจารณาก�ำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ให้ด�ำเนินการ
โดยเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นสิทธิมนุษยชนและควรพิจารณาก�ำหนด
แนวทางในการจ�ำตรวนที่เหมาะสม
ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส�ำนวน ส�ำนักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

๒.๑.๓ การติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง ประกอบพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๖ ก�ำหนดให้กรณีที่ กสม.
ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง
และมาตรา ๔๒ ที่ให้ กสม. อาจเสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการ
แก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค�ำสั่งต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ในการติดตาม
การด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางนี้ กสม. ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยการติดตามผลการด�ำเนินการก�ำหนดไว้ในหมวด ๕

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

๒. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรพิจารณาตรวจสอบความรับผิดชอบในการปฏิบตั หิ น้าที่
ของพนักงานสอบสวนตามคดีอาญา ที่ .../.... และคดีอาญา ที่ .../....
๓. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรพิจารณาก�ำชับ และกวดขัน พนักงานสอบสวนให้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการปฏิบัติหน้าที่ใดที่อาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้ถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด
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ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้ติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจ�ำนวน
ทั้งสิ้น ๑๔๔ เรื่อง จ�ำแนกเป็นการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๘๘ เรือ่ ง และการติดตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๕๖ เรื่อง ดังนี้
๑) ผลการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จากการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๘๘ เรื่อง สามารถจ�ำแนกเป็นมาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏในรายงานผลการ
ตรวจสอบฯ ที่ออกก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๗ เรื่อง และที่ออกภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน
๖๑ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 5
ตารางที่ 5  มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ กสม. เสนอไปยังหน่วยงาน
ของรัฐ จ�ำแนกตามประเภทสิทธิ
ประเภทสิทธิ

มาตรการหรือแนวทาง มาตรการหรือแนวทาง
ในรายงานฯ ก่อนปีงบฯ   ในรายงานฯ ในปีงบฯ
๒๕๖๑ (เรื่อง)
๒๕๖๑ (เรื่อง)

รวม (เรื่อง)

สิทธิชุมชน

๑๐

๑๗

๒๗

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๗

๑๖

๒๓

สิทธิในการจัดการที่ดิน

๓

-

๓

สิทธิในกระบวนการทางปกครอง

๒

-

๒

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

๑

๖

๗

สิทธิพลเมือง

๑

๕

๖

การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม

๑

-

๑

สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข

๑

๑

๒

สิทธิสตรี

๑

๔

๕

สิทธิผู้สูงอายุ

-

๖

๖

สิทธิเด็ก

-

๓

๓

สิทธิในทรัพย์สิน

-

๒

๒

สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล

-

๑

๑

๒๗

๖๑

๘๘

รวม

   ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส�ำนวน ส�ำนักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

จากตารางที่ 5  มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ กสม. เสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐส่วนใหญ่เป็นมาตรการหรือแนวทางด้านสิทธิชุมชนจ�ำนวน ๒๗ เรื่อง ตัวอย่างเช่น การค�ำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อประชาชนหรือ
ชุมชน ฯลฯ และสิทธิในกระบวนการยุติธรรมจ�ำนวน ๒๓ เรื่อง ตัวอย่างเช่น การให้แนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
อย่างเหมาะสมและค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การจัดสภาพห้องขังให้สอดคล้องตามข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของ
องค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ถูกคุมขัง ฯลฯ
เมือ่ พิจารณาผลการติดตามการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของหน่วยงานของรัฐตามที่ กสม. เสนอ
และปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีอ่ อกก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๗ เรือ่ ง
พบว่า กสม. ได้พจิ ารณาและสัง่ การให้ส�ำนักงาน กสม. ยุตกิ ารติดตามทัง้   ๒๗ เรือ่ ง โดยสามารถจ�ำแนกออกตามสาเหตุ
ของการยุติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ
ข้อ ๔๒ รายละเอียดตามตารางที่ 6
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ตารางที่ ๖  ผลการติดตามการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ ที่รับเป็นค�ำร้องก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จำ�นวน (รายงาน)

ร้อยละ

กรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำ�เนินการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นประเด็นสาระสำ�คัญ
ในการบรรเทาปัญหา

๑๘

๖๖.๖๗

กรณี ที่ คู่ ก รณี ไ ด้ มี ก ารฟ้ อ งร้ อ งเป็ น คดี ต่ อ ศาลหรื อ ที่ ศ าลมี
คำ�พิพากษาหรือคำ�สัง่ เด็ดขาดแล้วในประเด็นเดียวกันกับมาตรการ
การแก้ไขปัญหา

๑

๓.๗๐

กรณี ที่ บุ ค คลหรื อ หน่ ว ยงานมิ ไ ด้ ดำ � เนิ น การตามมาตรการการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือดำ�เนินการแล้วแต่ยังไม่
แล้วเสร็จ โดยมีเหตุผลอันสมควร

๓

๑๑.๑๑

กรณีที่โดยสภาพของเรื่องไม่อาจดำ�เนินการตามมาตรการการ
แก้ไขปัญหาได้หรือการดำ�เนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
จะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป

๕

๑๘.๕๒

รวม

๒๗

๑๐๐

       ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส�ำนวน ส�ำนักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

จากตารางที่ 6  สาเหตุส่วนใหญ่ที่ กสม. ได้พิจารณาและสั่งการให้ส�ำนักงาน กสม. ยุติการติดตามผลการ
ด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางทีป่ รากฏในรายงานผลการตรวจสอบฯ ทีอ่ อกก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้แก่
กรณีทบี่ คุ คลหรือหน่วยงานได้ด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของ กสม. ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญ

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

เหตุแห่งการยุติการติดตาม
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แล้ว คิดเป็นจ�ำนวน ๑๘ เรือ่ ง หรือร้อยละ ๖๖.๖๗ นอกนัน้ เป็นการสัง่ การให้ยตุ กิ ารติดตามผล เนือ่ งจากเป็นกรณีที่
เห็นว่าการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางนั้นจะไม่เป็นประโยชน์อีกต่อไป เป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงาน
มิอาจด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางได้โดยมีเหตุอนั สมควร และเป็นกรณีทคี่ กู่ รณีได้ฟอ้ งร้องเป็นคดีตอ่ ศาล
หรือที่ศาลมีค�ำพิพากษาหรือค�ำสั่งเด็ดขาดแล้ว ตามล�ำดับ
ส่วนผลการติดตามผลการด�ำเนินการของหน่วยงานของรัฐตามมาตรการหรือแนวทางที่ปรากฏในรายงาน
ผลการตรวจสอบฯ ที่ออกในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔๔๕ เรื่อง (รายละเอียดตามข้อ ๒.๑.๒) กสม. สามารถ
ติดตามผลการด�ำเนินการได้ ๖๑ เรื่อง ในจ�ำนวนนี้เป็นเรื่องที่ กสม. ได้พิจารณาและสั่งการให้ส�ำนักงาน กสม. ยุติ
การติดตามจ�ำนวน ๕๑ เรื่อง ตามเหตุผลที่ก�ำหนดไว้ในตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๒ ส่วนใหญ่ (จ�ำนวน ๔๒ เรื่อง)
เนื่องจากเป็นกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้ด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็น
สาระส�ำคัญแล้ว
๒) ผลการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรื อ แนวทางของ กสม. ในการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนนีเ้ ป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง ซึง่ บัญญัตวิ า่
เมื่อคณะรัฐมนตรีเมื่อรับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่ กสม. เสนอแล้ว ให้ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้
เวลาด�ำเนินการให้แจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้ติดตามผลการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนทีเ่ สนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ๕๖ เรือ่ ง
เป็นเรื่องที่ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔๐ เรื่อง และภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง สามารถจ�ำแนกตามประเภทสิทธิได้ตามตารางที่ 7
ตารางที่ 7   ผลการติดตามการด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน
ประเภทสิทธิ

ข้อเสนอแนะฯ ที่จัดทำ�ก่อน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะฯ ที่จัดทำ�ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สิทธิพลเมือง
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
สิทธิชุมชน
สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข
สิทธิทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

จำ�นวน (รายงาน)
๒๖
๕
๒
๒
๒
๑

จำ�นวน (รายงาน)
๑
๔
๒
๗

ประเภทสิทธิ

ข้อเสนอแนะฯ ที่จัดทำ�ก่อน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะฯ ที่จัดทำ�ภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล
สิทธิในการจัดการที่ดิน
สิทธิเด็ก
รวม

๑
๑
๔๐

๑
๑
๑๖

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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    ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส�ำนวน ส�ำนักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ตารางที 8
่ กรณีตวั อย่างผลการด�ำเนินงานตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๑๔ เรื่อง
1.
เรื่อง

การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจส่ง
ผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน
ความเป็นมา : สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ก�ำหนดให้มีการจัดระบบการบริหารพิเศษให้รวม
ศูนย์อ�ำนาจอยู่ที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และส�ำนักงาน

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

จากตารางที่ 7  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ กสม.
เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่ (จ�ำนวน ๒๖ เรื่อง) เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ
พลเมือง ตัวอย่างเช่น การไม่เปิดเผยประวัติการกระท�ำผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน แนวทางการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้มีภาวะเพศก�ำกวม ฯลฯ
จากการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนที่ กสม.
ได้มีข้อเสนอแนะก่อนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๔๐ เรื่อง กสม. ได้พิจารณาและมีมติให้ส�ำนักงาน กสม. ยุติ
การติดตามทั้ง ๔๐ เรื่อง เนื่องจากเป็นกรณีตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๒ ได้แก่ บุคคลหรือหน่วยงาน
ได้ด�ำเนินการตามมาตรการหรือข้อเสนอแนะของ กสม. ทัง้ หมดหรือบางส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญแล้ว รวมถึงเนือ่ งจากได้
มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับไปด�ำเนินการ และคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้แจ้งว่ารับทราบ
หรือแจ้งข้อพิจารณาให้ กสม. ทราบแล้วตามรัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง
ส่วนการติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนที่ กสม.
ได้มีข้อเสนอแนะภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๖ เรื่อง พบว่าเป็นเรื่องที่ กสม. ได้พิจารณาและมีมติ
ให้ส�ำนักงาน กสม. ยุติการติดตามจ�ำนวน ๓ เรื่อง เป็นเรื่องที่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการ
ตามมาตรการหรือข้อเสนอแนะของ กสม. แล้วบางส่วน จ�ำนวน ๗ เรื่อง นอกนั้น (จ�ำนวน ๖ เรื่อง) อยู่ระหว่าง
การติดตามผลการด�ำเนินการ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีการยกเว้นการบังคับใช้
กฎหมายหลายฉบับทีเ่ กีย่ วข้องกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน การมีสว่ นร่วมของประชาชน
และการกระจายอ�ำนาจ อีกทั้งกระบวนการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ขาดการ
รับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและขาดการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อย่างรอบด้าน อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. รัฐสภา ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... และการพิจารณาวาระ ๒ และ ๓ ควรด�ำเนินการ ดังนี้
- จั ด ให้ มี ก ารรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะผู ้ อ าจได้ รั บ
ผลกระทบจากร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวและนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก และผู้มีส่วนได้เสียในระดับพื้นที่เพิ่มเติม รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิชาการ
และภาคประชาชนได้เสนอความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลในรายมาตราในการประชุม
ของคณะกรรมาธิการฯ อย่างกว้างขวางและทั่วถึงเพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วน
รอบด้าน
- พิจารณาให้มีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
มาตรา ๓๖ ว่าด้วยเรื่องการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หากเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดในกฎหมายว่าด้วย
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรด�ำเนินการเท่าที่จ�ำเป็น และจะต้องด�ำเนินการด้วย
วิธีการเพิกถอนที่ดินบริเวณนั้นออกจากการเป็นเขตปฏิรูปที่ดินตามกระบวนการขั้นตอน
ของกฎหมาย รวมทั้งจะต้องชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
- พิจารณาให้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ แห่งร่างพระราชบัญญัตนิ ี้
เพื่อเป็นหลักประกันว่าการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุมัติ
อนุญาต หรือการอื่น จะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีอยู่ใน
กฎหมายว่าด้วยการนั้น
๒. คณะรัฐมนตรี ควรก�ำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำแผนการใช้ประโยชน์
ที่ดินในภาพรวมและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการจัดท�ำผังเมืองใน
เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก ตามค�ำสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ที่
๔๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก พิจารณาด�ำเนินการด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้
การด�ำเนินการดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับ
การรั บ รองไว้ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และพั น ธกรณี ร ะหว่ า งประเทศด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่
ประเทศไทยเป็นภาคี และสอดคล้องกับหลักการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติ หลังปี ๒๕๕๘-๒๕๗๓ (Sustainable Development Goals-SDGs
post-2015-2030)

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ รับทราบสรุปผลการพิจารณาด�ำเนินการ
ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้น�ำเสนอ ซึ่งสรุปสาระส�ำคัญได้ว่า กระทรวงอุตสาหกรรม
6
ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความเห็นต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ
- คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
พ.ศ. .... ได้น�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เสนอไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๗ โดยตัดข้อความ “(๗) กฎหมายว่าด้วย
7
การอืน่ ใดตามทีก่ �ำหนดในพระราชกฤษฎีกา” และปรับปรุงร่างมาตรา ๔๓ โดยตัดข้อความ
8
“(๙) กฎหมายว่าด้วยการอื่นใดตามที่ก�ำหนดในพระราชกฤษฎีกา”
- คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ เขตพั ฒ นาพิ เ ศษภาคตะวั น ออก
พ.ศ. .... ได้น�ำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มาประกอบการพิจารณา โดยได้ปรับปรุงร่างพระราชบัญญัตฯิ มาตรา ๓๑ โดยตัดความว่า “(๑)
มิให้น�ำกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองมาใช้บังคับแก่การจัดท�ำแผนผังนั้น” และเพิ่มความว่า
9
“(๑) ให้ด�ำเนินการตามหลักวิชาการผังเมือง” อีกทั้งให้น�ำข้อความตามค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๔๗/๒๕๖๐ โดยให้ยดึ หลักการคุม้ ครอง เคารพ และเยียวยา
ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบทของ
การประกอบธุรกิจ และสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย” อีกทั้งในการจัดท�ำผังเมือง
ตามร่างพระราชบัญญัตฯิ และตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐
ก�ำหนดให้เชื่อมโยงกับแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่ต่อเนื่องกับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุดและให้การใช้พื้นที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็น
แนวคิดและหลักการในการจัดท�ำผังเมืองที่ดี

6

ประกอบด้วย กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำ�นักงานเพือ่ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก.
7

เพือ่ เป็นการจำ�กัดอำ�นาจการอนุมตั ิ อนุญาต ให้สทิ ธิ ให้สมั ปทาน ออกใบอนุญาต ให้ความเห็นชอบ
รับจดทะเบียนหรือรับแจ้งของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก.

8

เพื่อเป็นการจำ�กัดอำ�นาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือให้ความเห็นชอบ หรือเป็นผู้มี
อำ�นาจ ในการรับจดทะเบียนหรือรับแจ้งตามกฎหมายของเลขาธิการ เพียงเท่าที่กำ�หนดไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....
9

เพื่อให้การจัดทำ�แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภคเป็นไปโดยถูกต้องและสอดคล้องตามหลักวิชาการผังเมืองที่ดีและมี
ประสิทธิภาพ.

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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2.
เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่าการระงับการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงอ�ำเภอคลองลาน จังหวัด
ก�ำแพงเพชร ถึงอ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ความเป็นมา : ประชาชนร้องเรียนต่อ กสม. เพื่อขอให้ตรวจสอบและเสนอเรื่องต่อ
คณะรัฐมนตรีให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๓๐ มิถนุ ายน ๒๕๓๐ ทีม่ ผี ลเป็นการระงับ
โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ (คลองลาน-อุม้ ผาง) โดยผูร้ อ้ งเห็นว่าหน่วยงาน
ราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ อ ้ า งเหตุ ผ ลในประเด็ น ทางด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มแต่ เ พี ย งด้ า นเดี ย ว
ไม่ให้ความส�ำคัญต่อประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยการระงับโครงการ
ดังกล่าวได้สง่ ผลกระทบต่อเกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในจังหวัดตาก ซึง่ ขายผลผลิต
ได้ในราคาต�่ำ ในขณะที่มีต้นทุนสูง เนื่องจากต้องขนส่งผลผลิตจากอ�ำเภออุ้มผางไปขายยัง
อ�ำเภอแม่สอดในระยะทางทีไ่ กล ทัง้ ยังท�ำให้ชมุ ชนชาวอ�ำเภออุม้ ผางไม่ได้รบั ความเป็นธรรม
ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเหลื่อมล�้ำและไม่เป็นธรรมทางสังคม
อันอาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิชุมชนต่อกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง และประชาชนชาว
อ�ำเภออุ้มผางที่พึงมีสิทธิจะได้รับการพัฒนาจากรัฐในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. คณะรัฐมนตรี ควรด�ำเนินการ ดังนี้
- ควรจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่อ�ำเภออุ้มผางจังหวัดตาก เป็นกรณีพิเศษ
โดยจัดท�ำเป็นอ�ำเภอน�ำร่องเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
เช่น ด้านการศึกษา การสาธารณสุข โดยเน้นการพัฒนาบนฐานอัตลักษณ์วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร์ และความโดดเด่นทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะ
- ควรสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา
และระดับอุดมศึกษาในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด อ�ำเภอพบพระหรืออ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้ ศักยภาพ
และทักษะในด้านการประกอบอาชีพ ให้ทนั ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึง่ จะช่วยสนับสนุน
ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่างเต็มที่
และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจของอ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
๒. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ควรพิจารณาศึกษาและจัดท�ำโครงการ
น�ำร่องน�ำมาตรการทางการเงินเพือ่ สิง่ แวดล้อม เช่น ค่าบริการทางระบบนิเวศ (Payments
for Ecosystem Services-PES) หรือการแบ่งปัน (Benefit sharing) เป็นต้น มาใช้เป็น
มาตรการชดเชยและส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ในเขตพืน้ ทีอ่ �ำเภออุม้ ผาง จังหวัดตาก

การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและ
ปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มคี �ำสัง่ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงาน
หลักรับข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

3.
เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

กรณีได้รับผลกระทบโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ่–
กาญจนบุรี
ความเป็นมา : โครงการดังกล่าว ได้ว่าจ้างบริษัทในการส�ำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบก่อสร้าง
และลดผลกระทบสิง่ แวดล้อมและผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้อม (Environmental
Impact Assessment-EIA) แล้วตั้งแต่ปี ๒๕๔๑ โดยการด�ำเนินโครงการฯ ไม่เคยมี
การจัดการประชุมเพื่อจัดท�ำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว
แต่อย่างใดตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ต่อมาในปี ๒๕๕๒ มีการจัดประชุมเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นการออกแบบโครงการเพื่อด�ำเนินการ และเมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
มีการประชุมเพื่อทบทวนผลกระทบสิ่งแวดล้อม ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจ�ำนวนมากไม่
ได้รับแจ้งให้เข้าร่วมประชุม ท�ำให้ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินไม่มีโอกาสได้รับข้อมูลและแสดงความ
คิดเห็น นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวส่งผลให้ชาวบ้านไม่มีที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักอาศัย
และที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ ผู้ร้องเห็นว่าโครงการส่งผลกระทบทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตและสังคม เป็นการกระท�ำที่ไม่เป็นธรรมต่อประชาชนในพื้นที่ กรมทางหลวง
ไม่มีมาตรการช่วยเหลือหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและมีการแจ้งเวนคืนที่ดินตามราคา
ประเมินที่ต�่ำกว่าราคาท้องตลาด ท�ำให้ผู้ที่ถูกเวนคืนที่ดินไม่สามารถจัดซื้อที่ดินแปลงใหม่
เพื่อใช้อยู่อาศัย และที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ
๑. กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง ควรด�ำเนินการ ดังนี้
- ควรแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว แทนของประชาชนผู ้ ถู ก เวนคื น
อสังหาริมทรัพย์และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณาก�ำหนดค่าทดแทน
การเวนคืนทีด่ นิ ให้เกิดความเป็นธรรม โดยทดแทนในราคาทีซ่ อื้ ขายกันตามปกติในท้องตลาด
ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับหรือสูญเสียไป
จากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนมาประกอบการพิจารณาก�ำหนดค่าทดแทน
ด้วย ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงราคากันได้หรือเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมรับราคาค่าทดแทน
ให้ตราเป็นร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ เพื่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข
๘๑ สายบางใหญ่-กาญจนบุรี พ.ศ. .... ตามมาตรา ๑๕ แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อไป
- ควรพิจารณาทบทวนพื้นที่บริการทางหลวง (Service Area) บริเวณต�ำบลดอนแฝก
อ�ำเภอนครชัยศรี (กม.๑๙+๕๐๐) ซึ่งก�ำหนดพื้นที่ไว้ประมาณ ๑๔๐ ไร่ โดยควรเวนคืน
เท่าที่จ�ำเป็น (ประมาณ ๒๐-๕๐ ไร่) และหากมีความจ�ำเป็นต้องขยายพื้นที่บริการ
ทางหลวง (Service Area) เพื่อรองรับปริมาณรถที่เพิ่มขึ้นในอนาคต ให้ด�ำเนินการเวนคืน
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นภายหลั ง ในกรณี ที่ ต ้ อ งพั ฒ นาพื้ น ที่ ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ ค วรใช้ วิ ธี ก าร
ส่งเสริมให้เอกชนเป็นผูล้ งทุนโดยไม่ควรน�ำทีด่ นิ ทีไ่ ด้มาจากการเวนคืนไปให้เอกชนสัมปทาน
หรือประมูลเพราะอาจขัดต่อหลักกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

บทที่
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ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความ
เหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว และให้กระทรวงอุตสาหกรรมสรุปผลการพิจารณาหรือ
ผลการด�ำเนินการในภาพรวม เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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- ควรร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น และตัวแทนประชาชน จัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อ
ท�ำหน้าที่ร่วมในการออกแบบและก่อสร้างหน้างาน เช่น การท�ำทางบริการ (Local Road)
การท�ำทางลอดหรือทางข้ามในจุดต่าง ๆ ช่องทางการระบายน�ำ 
้ ฯลฯ เพือ่ แก้ไขปัญหา และ
บรรเทาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ กับประชาชนให้มากทีส่ ดุ และสอดคล้องกับการจัดท�ำเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) อาทิ เป้าหมายที่ ๙,
๑๕, ๑๖ และ ๑๗ เป็นต้น
๒. คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ควรพิจารณาปรับปรุง
พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยเรื่องการประเมิน
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยก�ำหนดให้รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช�ำนาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ มีอายุไม่เกิน ๕ ปี ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้อง
กับสภาพพื้นที่ สังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
๓. คณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. ๒๕๓๐ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การเวนคื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เนือ่ งจากรัฐธรรมนูญฯ ซึง่ ประกาศใช้บงั คับเมือ่ วันที่
๖ เมษายน ๒๕๖๐ มีหลักการว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในหลายประการ เช่น การจ่ายค่าทดแทน
ซึ่งต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ถูกเวนคืน รวมทั้งประโยชน์ที่ผู้ถูกเวนคืนอาจได้รับ
การก�ำหนดให้ คื น อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ เ หลื อ จากการใช้ ป ระโยชน์ แ ละเจ้ า ของเดิ ม หรื อ
ทายาทประสงค์จะได้คืน ให้แก่เจ้าของเดิมหรือทายาท กระบวนการการเวนคืนเพื่อน�ำ
อสังหาริมทรัพย์ที่เวนคืนไปชดเชยให้เกิดความเป็นธรรมแก่เจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่ถูก
เวนคืน เป็นต้น
การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รับทราบผลการพิจารณาและสรุป
ผลด�ำเนินการตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยได้พิจารณาร่วมกับกระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการกฤษฎีกา โดยสรุปสาระ
ส�ำคัญได้ดังนี้
- กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก�ำหนดราคา
เบื้องต้นเพื่อท�ำหน้าที่ก�ำหนดค่าทดแทนของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน และจ�ำนวน
เงินค่าทดแทนและมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แนวทางหลวงตัดผ่าน ผู้แทนสภา
ท้องถิน่ ซึง่ ผูแ้ ทนของประชาชนผูถ้ กู เวนคืนในท้องถิน่ นัน้ ๆ มาร่วมพิจารณาก�ำหนดค่าทดแทน
10
ตามมาตรา ๙ และการก�ำหนดค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ของทางหลวงหมายเลข ๘๑
สายบางใหญ่-กาญจนบุรี ได้ก�ำหนดค่าทดแทนตามราคาที่มีการซื้อขายที่ดินกันจริง
ตามปกติในท้องตลาดในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการก�ำหนดราคาอย่างเป็นธรรม ตามนัยมาตรา
๒๑๑๐ และมีพจิ ารณาทบทวนพืน้ ทีบ่ ริการทางหลวง (Service Area) บริเวณต�ำบลดอนแฝก
10

พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๓๐.

๔.
เรื่อง

กรณีคัดค้านโครงการก่อสร้างทางเลียบแม่น�้ำเจ้าพระยา
ความเป็นมา : กลุม่ ประชาชนร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า ผูร้ อ้ งเป็นตัวแทน
กลุ่ม Friends of the River และตัวแทนชุมชนริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยามีความกังวลใจ
ต่อการด�ำเนินโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาของกรุงเทพมหานคร ตามนโยบาย
ของคณะรัฐมนตรีที่ให้ก่อสร้างทางเลียบแม่น�้ำเจ้าพระยา ตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม ๗
ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้ารวมระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร โดยมีการส�ำรวจ ออกแบบ
และจัดท�ำแผนแม่บท เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น ๗ เดือน ผู้ร้องเห็นว่าโครงการดังกล่าวมีการ
ด�ำเนินการอย่างเร่งด่วน ขาดการพิจารณาศึกษาอย่างรอบด้านจากผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง
ในด้านต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศท�ำให้เกิดปัญหาน�้ำเน่าเสีย ท�ำลายวิถีชีวิต
ชุมชนริมน�้ำ  อีกทั้งยังลดทอนคุณค่าของแม่น�้ำเจ้าพระยาในด้านประวัติศาสตร์ สังคม
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อ�ำเภอนครชัยศรี (กม.๑๙+๕๐๐) โดยลดขนาดพื้นที่บริการทางหลวง (Service Area)
ฝั่งขาเข้าเหลือพื้นที่ก่อสร้าง ประมาณ ๓๘ ไร่ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างขั้นตอนติดต่อ
ประสานงานกับผู้ได้รับผลกระทบเพื่อท�ำความเข้าใจเหตุผลความจ�ำเป็นของขนาดพื้นที่
บริเวณทางหลวง (Service Area) ให้เข้าใจและยอมรับกันในเหตุผลความจ�ำเป็นของ
ทัง้ สองฝ่าย กรมทางหลวงก็จะได้ด�ำเนินการแก้ไขขอบเขตทีด่ นิ ทีจ่ ะเวนคืน เพือ่ จัดกรรมสิทธิ์
ที่ดินตามระเบียบต่อไป รวมทั้งได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นและตัวแทนภาคประชาชน
จัดตั้งคณะท�ำงานเพื่อท�ำหน้าที่ร่วมกันในการออกแบบและก่อสร้างหน้างาน เพื่อแก้ไข
ปั ญ หาและบรรเทาผลกระทบที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ประชาชนให้ ม ากที่ สุ ด โดยปั จ จุ บั น ก่ อ น
เข้าก่อสร้างโครงการของกรมทางหลวงนั้น กรมทางหลวงจะได้มีการประชาสัมพันธ์
ท�ำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
- กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงมหาดไทย เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เพราะจะท�ำให้ ก ฎหมายทั้ ง สองฉบั บ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ในส่วนของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจ้งว่า การแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยเรื่องการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดย
ก�ำหนดให้รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช�ำนาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอายุไม่เกิน ๕ ปี
ปัจจุบันได้มีการก�ำหนดไว้ในร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... โดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบ และขณะนี้
อยู่ระหว่างการด�ำเนินการให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมายแล้ว ทั้งนี้ ปัจจุบันได้ประกาศใช้ใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมือ่ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม
๒๕๖๐ ส่วนการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้สอดคล้อง
กับหลักการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ นั้น ขณะนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยู่ระหว่างการด�ำเนินการพิจารณา
ปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว เพือ่ ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐
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วัฒนธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ร่างขอบเขตข้อก�ำหนดการด�ำเนินงาน
(TOR) ไม่เปิดช่องทางให้มีการปรับแก้ไขหากมีการศึกษาแล้วพบว่าโครงการฯ ไม่เกิด
ประโยชน์กบั ประชาชนหรือภาพลักษณ์ของประเทศ ไม่ตอบสนองความต้องการของสังคม
อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชนอย่างรุนแรง
มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

คณะรัฐมนตรีและกรุงเทพมหานคร ควรพิจารณาทบทวนโครงการพัฒนาริมฝัง่ เจ้าพระยา
โดยด�ำเนินการจัดท�ำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment-SEA) ควบคู่กับการศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม เพื่อวางแผนการพัฒนาแม่น�้ำเจ้าพระยา โดยการศึกษาควรประเมินว่า
กิจกรรมที่ด�ำเนินการในเขตกรุงเทพมหานครจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อพื้นที่ตั้งแต่ต้นน�้ำ
จนถึงปลายแม่น�้ำเจ้าพระยาตลอดสาย
โดยการศึกษาควรให้มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
- ควรค�ำนึงถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน การประเมินศักยภาพและข้อจ�ำกัด
ด้านสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ และการให้มีทางเลือกในการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา
หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ
- ควรให้ประชาชน ชุมชนริมน�้ำ  ภาควิชาการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบอาชีพ
เกีย่ วข้องกับแม่นำ�้ เจ้าพระยา ได้แก่ โรงแรม ร้านอาหาร ธุรกิจท่องเทีย่ ว รวมทัง้ วัด โรงเรียน
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน มีข้อมูลที่เพียงพอรอบด้าน ทั้งใน
ทางสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม เทคโนโลยี ข้อมูลด้านชลศาสตร์ที่เป็นข้อมูล
ปฐมภูมิ ระดับความลาดเอียงของท้องน�้ำ การสะสมของตะกอน
- เมื่อได้ทางเลือกการพัฒนาริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยาที่เป็นความเห็นร่วมของทุกฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงจะน�ำไปสู่การก�ำหนดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาชายฝั่งแม่น�้ำ
เจ้าพระยา ซึ่งคณะรัฐมนตรีและผู้ถูกร้องสามารถผสมผสานวัตถุประสงค์ของโครงการ
ด้านการพัฒนาเป็นเส้นทางจักรยาน จุดชมทัศนียภาพริมแม่น�้ำ การท่องเที่ยว การพักผ่อน
กิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการให้สอดคล้องกับระบบนิเวศของแม่น�้ำ  วิถีชีวิต และ
วัฒนธรรมของชุมชนริมน�้ำเจ้าพระยา

การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและ

ปฏิ บั ติ ร าชการแทนนายกรั ฐ มนตรี ได้ มี ค�ำสั่ ง มอบหมายให้ ก ระทรวงมหาดไทยเป็ น
หน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณา ร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว และให้กระทรวง
มหาดไทย สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม
แล้วส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

6.
เรื่อง

กรณีชาวบ้านคัดค้านการก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน
ความเป็นมา : กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และกรณี
ได้รับทราบจากประชาชนในพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบว่า การอนุญาตให้ด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยชุมชน ในพืน้ ที่ จังหวัดหนองคาย อาจไม่มี
ความโปร่ ง ใส ไม่ ถู ก ต้ อ งตามกระบวนการของกฎหมาย และอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ จิตใจ ทัศนียภาพ และความเป็นอยู่
ของประชาชนในพื้นที่ และการท�ำประชาคมในปี ๒๕๕๔ ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วม
และไม่เคยให้ความเห็นชอบแต่อย่างใด โดยมีการน�ำรายชือ่ ของประชาชนไปแอบอ้างในการ
สนับสนุนโครงการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย ควรด�ำเนินการ ดังนี้
- ควรปฏิบัติตามข้อ ๑๖ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้เอกชนกระท�ำ
กิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการ
ประสานงาน เพื่อก�ำกับดูแลและติดตามให้บริษัทเอกชนที่จะเข้าท�ำสัญญาเกี่ยวกับการ
ด�ำเนินกิจการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดหนองคาย ด�ำเนินการตามทีก่ �ำหนด
ในสัญญาอย่างเคร่งครัด  
- ควรก�ำกับบริษัทเอกชนที่จะเข้าท�ำสัญญาเกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดหนองคาย ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนให้กับ
ประชาชนได้รับทราบ และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘
อย่างเคร่งครัด และค�ำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย แจ้งว่า ได้ด�ำเนินการโดยแต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำกับ
ดูแลและติดตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดหนองคาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการให้เอกชนกระท�ำกิจการขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เพื่อประสานงาน ก�ำกับ ดูแล และติดตามบริษัทเอกชนด�ำเนินการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบครบวงจร จังหวัดหนองคาย ให้ด�ำเนินการตามที่ก�ำหนด
ในสัญญาอย่างเคร่งครัดซึง่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจะได้ก�ำกับดูแลและติดตาม
ให้เอกชนผู้รับสัญญาได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและให้ด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
กรณีนโยบายและแผนการด�ำเนินงานเพื่อลดความพิการแต่ก�ำเนิด โดยการก�ำหนดให้
กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร
ความเป็นมา : กสม. เห็นสมควรให้มีการจัดท�ำข้อเสนอแนะนโยบาย กรณีนโยบาย
และแผนการด�ำเนินงานเพื่อลดความพิการแต่ก�ำเนิด โดยการก�ำหนดให้กรดโฟลิกเป็น
ส่วนประกอบในอาหาร สืบเนื่องจากความพิการแต่ก�ำเนิดของบุคคลได้ส่งผลกระทบ
ต่อทั้งคนพิการและคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสุขภาพและจิตใจ ภาระ

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

5.
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ค่าใช้จ่ายเพื่อการได้รับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและมีมาตรฐาน ความยากล�ำบาก
ในการเข้าถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ การถูกเลือกปฏิบตั ใิ นการจ้างงาน
อีกทั้งท�ำให้สูญเสียงบประมาณ และทรัพยากรของประเทศเป็นจ�ำนวนมาก ส�ำหรับ
ประเทศไทย พบว่าการเสียชีวิตในวัยทารกมีสาเหตุจากความพิการแต่ก�ำเนิดประมาณ
ร้อยละ ๒๐-๓๐ และพบทารกแรกเกิดมีชีพซึ่งมีความพิการแต่ก�ำเนิดประมาณ ๒๔,๐๐๐๔๐,๐๐๐ คนต่อปี
มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

- ควรให้ ก ระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ แ ละกระทรวง
สาธารณสุข ร่วมกันเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบายและแผนการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับการก�ำหนดให้กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร
- ควรให้กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และส�ำนักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา ส่งเสริมการให้โภชนศึกษาแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์และคู่สมรสที่พร้อมจะมีบุตรให้ได้
รับทราบถึงประโยชน์ของกรดโฟลิกในการลดความพิการแต่ก�ำเนิดของทารก และเป็น
หน่วยงานหลักในการพัฒนานโยบายและแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับการก�ำหนด ให้เติม
กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร โดยอาศัยอ�ำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร
พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้
๑) พัฒนานโยบายและแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับการก�ำหนดให้เติมกรดโฟลิกเป็น
ส่วนประกอบในอาหาร โดยเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน เช่น สภาอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยี
การอาหาร เป็นต้น
๒) เร่งประสานความร่วมมือกับสถาบันโภชนาการต่างๆ อาทิ สถาบันโภชนาการ
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ด�ำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อก�ำหนดปริมาณของกรดโฟลิกที่ควร
ได้รบั ต่อวัน เพือ่ ก�ำหนดชนิดของอาหารทีเ่ หมาะสมส�ำหรับการเติมกรดโฟลิกลงไป โดยค�ำนึง
ถึงวัฒนธรรมในการรับประทานอาหารของคนไทยซึ่งต้องสอดคล้องกับห่วงโซ่อุปทานของ
อาหารและคุณภาพของอาหาร (สี กลิ่น รสชาติ) และต้นทุนในกระบวนการผลิต ตลอดจน
ความเสถียรคงรูปตามอายุของอาหารในการวางจ�ำหน่าย
๓) ในระหว่างการด�ำเนินการตามข้อ ๑) และ ๒) ควรก�ำหนดมาตรการชั่วคราวให้
หญิงวัยเจริญพันธุ์ต้องได้รับประทานกรดโฟลิกเสริมในปริมาณที่เหมาะสมตามความเห็น
ของนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในระยะก่อนปฏิสนธิ ๓ เดือนต่อเนื่องจนถึงช่วงที่มีการปฏิสนธิ
แล้วครบก�ำหนด ๓ เดือน
- ควรให้ (๑) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (๒) ส�ำนักนายกรัฐมนตรี
โดยส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (๓) กระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข สนับสนุนจัดสรรหรือหาแหล่งเงินทุนเพือ่ การวิจยั ส�ำหรับพัฒนานโยบาย
และแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับการก�ำหนดเติมกรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร
จนสามารถปฏิบัติได้จริง

7.
เรื่อง

คณะรัฐมนตรี มีมติเมือ่ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ รับทราบสรุปผลการพิจารณาการก�ำหนด
ให้กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร ของกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้
- กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายกรมอนามัยจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่
รับผิดชอบเกีย่ วกับสตรีและเด็กท�ำแผนการด�ำเนินงานเพือ่ ลดความพิการแต่ก�ำเนิด ส่งเสริม
โภชนศึกษาเน้นด�ำเนินการแก่หญิงวัยเจริญพันธุ์และคู่สมรสที่พร้อมมีบุตรให้ทราบถึง
ประโยชน์ของโฟเลตและกรดโฟลิก ร่วมกับองค์การเภสัชกรรมผลิตวิตามินเสริมธาตุเหล็ก
และโฟลิก ส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์เข้าถึงยาและได้รับก่อนการตั้งครรภ์ทุกสัปดาห์
อย่างน้อย ๑๒ สัปดาห์ และตลอดการตัง้ ครรภ์อย่างต่อเนือ่ ง ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยาพัฒนานโยบายและแผนการด�ำเนินงานส�ำหรับการก�ำหนดให้เติมกรดโฟลิก
เป็นส่วนประกอบอาหาร และประสานความร่วมมือการวิจัยและทุนสนับสนุน การเติม
กรดโฟลิกลงในอาหาร
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะ
นโยบายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน มีฐานข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ยากจนที่ลงทะเบียนในโครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดซึ่งมีการเชื่อมต่อกับ Linkage center สามารถน�ำ
ข้อมูลในการด�ำเนินการเพื่อดูแลเด็กได้
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เห็นชอบต่อข้อเสนอแนะนโยบายส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะในเรื่องการ
สนับสนุนหรือจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อวิจัยส�ำหรับพัฒนานโยบายและแผนการด�ำเนินงาน
ส�ำหรับการก�ำหนดเติมกรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร โดยมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า
ควรพิจารณาให้สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติรับผิดชอบและสนับสนุนประเด็น
ดังกล่าว เพื่อตอบโจทย์ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตในมิติสังคม
กรณีกล่าวอ้างว่าคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ย้ายสิทธิ
หลักประกันสุขภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ร้อง
ความเป็นมา : ผู้ร้องได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช (ผู้ถูกร้อง) มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพของผู้ร้องจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลให้ไปใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพที่
ศูนย์บริการสาธารณสุข ๖ สโมสรวัฒนธรรมหญิง ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านของผู้ร้องเป็น
ระยะทางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร จากเดิมที่ผู้ร้องได้ใช้บริการที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
ซึ่งตั้งอยู่ใกล้บ้านของผู้ร้องเป็นระยะทางประมาณ ๒๐๐ เมตร โดยผู้ถูกร้องให้เหตุผลว่า
เป็นโครงการลดความแออัดของผู้ป่วย และรักษาผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน ผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้
รับความเป็นธรรม และไม่ได้รับความสะดวกในการใช้สิทธิรักษาพยาบาล เป็นการสร้าง
ภาระเกินควร จึงขอให้ช่วยด�ำเนินการให้ผู้ถูกร้องยกเลิกการกระท�ำดังกล่าว และคืนสิทธิ
ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลตามเดิม
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๑. กรณี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานคร ส�ำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เขต ๑๓
กรุงเทพมหานคร ผูถ้ กู ร้อง และส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ควรด�ำเนินการร่วมกันดังนี้
- ควรแก้ไขเยียวยาให้ผู้รับบริการสาธารณสุขที่ถูกเปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพ
ให้ได้รบั การคืนสิทธิหลักประกันสุขภาพมารับบริการสาธารณสุขทีโ่ รงพยาบาลวชิรพยาบาล
เช่นเดิม
- หน่วยบริการควรมีหนังสือแจ้งผูร้ บั บริการสาธารณสุขทีใ่ ช้สทิ ธิรบั บริการทีโ่ รงพยาบาล
วชิรพยาบาล ให้ด�ำเนินการเปลีย่ นย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข
ใกล้บ้าน โดยอาจใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) หรือผู้น�ำชุมชน
ในการประชาสัมพันธ์และประสานท�ำความเข้าใจกับผู้รับบริการ
- ควรมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิหลักประกันสังคมที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางซื่อ
บางพลัด จตุจักร ราชเทวี พญาไท พระนคร และปทุมวัน ย้ายสิทธิหลักประกันสังคม
ไปใช้บริการสาธารณสุขกับหน่วยบริการใกล้บ้าน
๒. กรณีในต่างจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
เขตที่เกี่ยวข้อง ควรด�ำเนินการดังนี้
- ควรมีหนังสือแจ้งให้ผรู้ บั บริการเปลีย่ นย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพไปยังหน่วยบริการ
สาธารณสุขที่ใกล้บ้าน โดยอาจใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
หรือผู้น�ำชุมชนในการประชาสัมพันธ์และประสานท�ำความเข้าใจกับผู้รับบริการ
- การเปลี่ยนย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพ ควรน�ำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาเป็น
ส่วนร่วมในการก�ำหนดหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน โดยให้ค�ำนึงถึงความสะดวกใน
การเดินทางมารับบริการของผู้รับบริการ
- ควรพัฒนาหน่วยบริการ (โรงพยาบาลชุมชน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล)
ให้มีความพร้อมรองรับผู้รับบริการสาธารณสุขทุกวัน เพื่อลดความแออัดของผู้ป่วยนอก
ในโรงพยาบาลศูนย์หรือโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ดังนี้
๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ที่จอดรถของหน่วยบริการ เก้าอี้นั่งตรวจ จ�ำนวน
ห้องสุขาให้เพียงพอ
๒) ด้านบุคลากร จัดให้เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลให้บริการรวดเร็ว ทันใจ โดยเฉพาะแพทย์
สามารถช่วยชีวิตคนได้ทันเวลา และมีศักยภาพที่จะช่วยรักษาโรคต่าง ๆ ให้หายขาดได้
๓) ด้านระบบเวชภัณฑ์ยา จัดให้มียาครบตามสภาพอาการของผู้รับบริการ

การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

๑. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช แจ้งว่าได้แก้ไขเยียวยาแก่
ผู้ร้องเรียนแล้ว และชี้แจงว่า การด�ำเนินการย้ายสิทธิในครั้งนั้น ส�ำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติเขต ๑๓ ได้ประชาสัมพันธ์และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทั่วกันแล้ว ซึ่งผู้รับ
บริการส่วนใหญ่เข้าใจและยินยอม ยกเว้นบางรายที่ในช่วงแรกไม่เข้าใจ และไม่ยินยอม
โรงพยาบาลก็ได้ท�ำความเข้าใจเพิ่มเติมและให้ทดลองปฏิบัติว่าจะได้ประโยชน์แก่ผู้รับการ
บริการหรือไม่อย่างไร สุดท้ายในขณะนี้ซึ่งประมาณ ๑ ปี ครึ่งหลังจากการเปลี่ยนแปลง
ที่ไม่พบปัญหาที่รุนแรงและผู้บริการพอใจต่อการเปลี่ยนแปลง ทางโรงพยาบาลจึงเห็นว่า

8.
เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

กรณีขอให้มีการตรวจสอบและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนส�ำหรับบุคคลที่มีภาวะเพศก�ำกวม
ความเป็นมา : กลุม่ ประชาชนร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า ผูร้ อ้ งเป็นบุคคลทีม่ ี
ภาวะเพศก�ำกวม มีความประสงค์ทจี่ ะเข้ารับการตรวจพิสจู น์วา่ ผูร้ อ้ งเป็นเพศก�ำกวมหรือไม่
แต่ปัจจุบันแพทย์ยังไม่สามารถวินิจฉัยเพื่อยืนยันว่ามีภาวะเพศก�ำกวมหรือไม่ ท�ำให้ผู้ร้อง
ไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอเปลี่ยนค�ำน�ำหน้านาม เนื่องจากไม่มีหลักฐานประกอบการ
พิจารณา

๑. ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ผู้ร้องรับการตรวจวินิจฉัยอยู่แล้ว
พิจารณาตรวจวินจิ ฉัยว่าผูร้ อ้ งเป็นบุคคลทีม่ ภี าวะเพศก�ำกวมหรือไม่ ตามวิธที างการแพทย์
ตามสภาพความเป็นจริง เพื่อผู้ร้องจะได้รับสิทธิในการเข้ารับบริการสาธารณสุข ซึ่งผู้ร้อง
ได้อนุญาตให้เปิดเผยชื่อและนามสกุลเพื่อให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ด�ำเนินการตรวจ
วินิจฉัยแล้ว

บทที่
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ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ไม่ควรด�ำเนินการอะไรที่ท�ำให้เกิดความสับสนวุ่นวายอีก ยกเว้นรายใดที่มีเหตุผลจ�ำเป็น
กรณีพิเศษจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
๒. ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าศูนย์บริการสาธารณสุข ๖๘ แห่ง เป็นหน่วย
บริการปฐมภูม/ิ หน่วยบริการประจ�ำ ไม่สามารถย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพของผูม้ สี ทิ ธิได้
เนือ่ งจากการลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพ ถือเป็นหน้าทีข่ องประชาชนทุกคนทีต่ อ้ ง
ลงทะเบียนเพื่อขอรับการบริการในระดับปฐมภูมิ มีการประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลง
สิทธิผู้รับบริการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
ตามโครงการลดความแออัดผู้ป่วยนอก ผ่านการประชุมประจ�ำเดือนของส�ำนักงานเขต
ที่เกี่ยวข้อง
๓. ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ได้ร่วมกับ
ส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องเยียวยาผูเ้ สียหาย ให้กบั ประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงทุกราย
และได้คืนสิทธิให้ผู้ร้องตามเดิมเรียบร้อยแล้วมีการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการ
จัดหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านให้กับประชาชนโดยมุ่งหวังให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่สะดวก โดยพิจารณาจัดเครือข่ายหน่วยบริการให้ประชาชนที่อยู่ของประชาชนใกล้บ้าน
“ระดับแขวง” ของพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร และรับข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เพื่อน�ำไปพิจารณาด�ำเนินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔. กระทรวงสาธารณสุข โดยส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งว่า กรณีให้มหี นังสือ
แจ้งให้ผรู้ บั บริการเปลีย่ นย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขทีใ่ กล้
บ้านและกรณีการน�ำระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์มาเป็นส่วนร่วมในการก�ำหนดหน่วยบริการ
ได้แจ้งส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาด�ำเนินการ และส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติแล้ว ส่วนกรณีพัฒนาหน่วยบริการให้มีความพร้อมรองรับผู้รับบริการสาธารณสุข
ทุกวัน ได้แจ้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทราบและด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก�ำหนดแล้ว

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๒. ให้ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพิจารณาด�ำเนินการ ดังนี้
- ในกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามหลากหลายทางเพศ (LGBTI) ทีเ่ ข้าข่ายเป็นบุคคลทีม่ ภี าวะเพศ
ก�ำกวม หรือกลุ่มบุคคลที่มีเพศสรีระมากกว่าหนึ่งเพศ (Intersex) ตามที่แพทย์ได้ให้การ
รับรองแล้ว สามารถด�ำเนินการผ่าตัดแปลงเพศของตนตามค�ำรับรองของแพทย์โดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาตามสิทธิหลักประกันสุขภาพที่บุคคลดังกล่าวพึงมีตามกฎหมาย
- ในระยะยาว เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มบุคคลที่ผ่านการผ่าตัด
แปลงเพศ หรือคนข้ามเพศ (Transgender) ซึง่ ผ่านการตรวจของจิตแพทย์ แพทย์ตอ่ มไร้ทอ่
การประเมินทางสังคม ตามแนวทางของแพทยสภาแล้ว อาจให้ได้รับสิทธิในการผ่าตัด
เพื่อปรับเปลี่ยนร่างกายตามความรู้สึกของตนเองตรงตามเพศวิถีและอัตลักษณ์ทางเพศ
โดยอาศัยสิทธิตามหลักประกันสุขภาพ
การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

9.
เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แจ้งว่า ยินดีตรวจวินิจฉัยให้กับผู้ร้อง
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งว่ากลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ
(LGBTI) จัดอยู่ในประเภทและขอบเขตของการบริการสาธารณสุขที่บุคคลมีสิทธิได้รับ
ตามที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพประกาศก�ำหนดตามมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ และกลุ่มบุคคลที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศ
หรือคนข้ามเพศ (Transgender) จะได้ด�ำเนินการรวบรวมข้อมูลน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาประกาศก�ำหนดให้เป็นประเภทและขอบเขต
ของบริการสาธารณสุขที่บุคคลจะมีสิทธิได้รับตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕ วรรคสามแห่ง
พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕
กรณีการเปิดเผยประวัติการกระท�ำความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
ความเป็นมา : กสม. ได้พิจารณากรณีมีการอนุญาตให้เปิดเผยประวัติการกระท�ำความผิด
ทางอาญาของเด็กและเยาวชนหลายกรณี ทัง้ ทีเ่ ด็กและเยาวชนทีเ่ ข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรม
ทางอาญานั้น ได้รับการปกป้องคุ้มครองตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก อีกทั้งตามพระราช
บัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๘๔ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนดังกล่าวไว้ว่า “เพื่อเป็น
การคุม้ ครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน ห้ามมิให้เปิดเผยหรือน�ำประวัตกิ ารกระท�ำความผิดอาญา
ของเด็กหรือเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้ายหรือเป็นการเลือกปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม
แก่เด็กหรือเยาวชนนัน้ ไม่วา่ ในทางใด ๆ ...” แต่ในทางปฏิบตั ยิ งั ไม่มกี ระบวนการด�ำเนินการ
ให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บประวัติการกระท�ำความผิดทางอาญา
ของเด็กและเยาวชนมิให้เปิดเผย จึงมีมติให้มีการพิจารณาจัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบหรือค�ำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรพิจารณาบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลประวัติ
การกระท�ำผิดของเด็กและเยาวชน โดยแก้ไขระเบียบส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ว่าด้วย

การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้ออกระเบียบว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับ
คดีลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ ๔) โดยระบุห้ามมิให้เปิดเผยข้อมูลประวัติ
อาชญากรที่คัดแยกออกจากสารบบไปแล้วตามที่มีกฎหมายก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น
กฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
กฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เป็นต้น

10.

กรณีปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีการอายัด
ความเป็นมา : กลุ่มผู้ร้องที่เป็นผู้ต้องขังของเรือนจ�ำที่มีความประสงค์ขอให้เร่งรัดการ
สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนในคดีที่ตกเป็นผู้ต้องหา
ตามหมายจับของศาล เนื่องจากส่งผลให้ผู้ต้องขังที่มีคดีอายัดไม่ได้รับสิทธิหรือประโยชน์
ต่าง ๆ เพราะเป็นผูท้ ขี่ าดคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขในพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์
พุทธศักราช ๒๔๗๙ (ปัจจุบันคือพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐) โดยเฉพาะการ
ลดวันต้องโทษและการได้รับพระราชทานอภัยโทษในโอกาสส�ำคัญ ซึ่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่าเรื่องร้องเรียนกรณีดังกล่าวเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิ
ของบุคคลทีเ่ ป็นผูต้ อ้ งหาในคดีอาญาในอันทีจ่ ะได้รบั การสอบสวนอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
เป็นธรรม และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมตามที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงให้มีการพิจารณา
ศึกษา รวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์ และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ
ค�ำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. กรมราชทัณฑ์และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรร่วมกันพิจารณาก�ำหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหาความล่าช้าในการสอบสวนคดีของผู้ต้องขังที่มีคดีอายัด โดยในคดีที่ผู้ต้องหา
ได้หลบหนีในชั้นการสอบสวน หากต่อมาปรากฏว่า ผู้ต้องหารายนั้นได้กระท�ำความผิด
ในอีกคดีหนึ่งและหรือในท้องที่อื่น และศาลมีหมายให้ขังผู้ต้องหารายนั้นไว้ระหว่างการ
สอบสวน ให้เรือนจ�ำหรือทัณฑสถานที่คุมขังผู้ต้องหารายนั้น เร่งตรวจสอบข้อมูลทางคดี
แล้วแจ้งไปยังพนักงานสอบสวนท้องที่ที่ผู้ต้องหารายนั้นหลบหนีเพื่อทราบ โดยหลังจากที่

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ประมวลระเบียบการต�ำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเฉพาะข้อ ๔.๓ เพื่อก�ำหนดเกี่ยวกับการคัดแยกประวัติการกระท�ำผิด
ของเด็กและเยาวชนและบัญชีทะเบียนประวัตขิ องเด็กและเยาวชนไว้ในหมวดใดหมวดหนึง่
โดยเฉพาะ แยกจากกรณีการกระท�ำความผิดของบุคคลทั่วไป
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรก�ำชับหน่วยงานในสังกัดในเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้
เปิดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนนั้น จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยค�ำนึงถึงสิทธิเด็กและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็ก
และเยาวชนเป็นส�ำคัญ
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พนักงานสอบสวนทราบเหตุดังกล่าวแล้วจะต้องรีบสอบสวนตามกระบวนการให้เสร็จสิ้น
แล้วส่งส�ำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการโดยเร็ว และหากปรากฏว่าคดีที่ผู้ต้องหา
รายนั้นถูกคุมขังอยู่เสร็จสิ้นคดีในศาลชั้นต้นแล้ว ให้เรือนจ�ำหรือทัณฑสถานนั้น ๆ แจ้ง
พนักงานสอบสวนเพื่อส่งส�ำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการ พร้อมกับประสานกับ
กรมราชทัณฑ์ เพื่อขอโอนตัวผู้ต้องขังจากเรือนจ�ำหรือทัณฑสถานที่ผู้ต้องขังรายนั้น
ถูกคุมขังอยู่ ไปควบคุมยังเรือนจ�ำที่มีเขตอ�ำนาจเหนือท้องที่ที่ความผิดเกิด เพื่อที่พนักงาน
อัยการจะได้ยื่นฟ้องต่อศาลต่อไป โดยไม่ต้องรอให้คดีใกล้จะขาดอายุความ
๒. คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุตธิ รรมแห่งชาติ ควรประสานงานกับส�ำนักงาน
ศาลยุติธรรม ให้น�ำระบบการถ่ายทอดภาพและเสียงในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
มาใช้กบั กระบวนพิจารณาคดีของศาลยุตธิ รรมทีต่ อ้ งรับฟังค�ำเบิกความของพยานทีศ่ าลอืน่
หรือสถานที่ท�ำการของทางราชการหรือสถานที่แห่งอื่นให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้มาตรการ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๐/๑ มีผลในทางปฏิบัติ อันจะ
สามารถแก้ไขข้อขัดข้องปัญหาในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีการอายัดตามรายงานฉบับนี้
และเพื่อให้การพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว
๓. คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ควรด�ำเนินการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม โดยเฉพาะกระทรวงยุตธิ รรมในฐานะผูร้ บั ผิดชอบ
โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (National Single Window
on Justice-NSWJ) ให้เร่งรัดหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดด�ำเนินการ
เชื่ อ มโยงแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล สารสนเทศในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเพื่ อ น�ำมาใช้ ส�ำหรั บ
แก้ไขปัญหาการปฏิบัติกับผู้ต้องขังที่มีการอายัดในชั้นสอบสวนได้มากยิ่งขึ้น
การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ แจ้งว่าได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการย้ายผู้ต้องขังไป
ด�ำเนินคดีในเขตอ�ำนาจศาลอืน่ ระหว่างกรมราชทัณฑ์กบั ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ลงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔ และมีหนังสือแจ้งเวียนก�ำชับไปยังหน่วยงานที่สังกัด ตามหนังสือ
ที่ ตร ๐๐๑๑.๒๔/๑๗๔๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
๒. ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม แจ้งว่า ได้น�ำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่เสนอต่อคณะอนุกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม
ไปพิจารณา และต่อมาส�ำนักงานกิจการยุติธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ
พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.) ได้น�ำเรียนประธาน กพยช. เพื่อเห็นชอบ
ผลการด�ำเนินการ สรุปสาระส�ำคัญได้คือ ศาลยุติธรรมได้น�ำระบบสื่อสารทางไกลผ่านภาพ
มาใช้ในการสืบพยาน โดยส�ำนักงานศาลยุตธิ รรมได้จดั สรรระบบสือ่ สารทางไกลผ่านจอภาพ
ให้แก่ศาลยุติธรรมครบทุกศาลทั่วประเทศแล้ว ซึ่งเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ
๒๕๕๓ เพือ่ สนับสนุนภารกิจการสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพ การผัดฟ้องฝากขัง การอ่าน
ค�ำพิ พ ากษา และอื่ น ๆ พร้ อ มทั้ ง ได้ มี ก ารออกข้ อ ก�ำหนดและข้ อ บั ง คั บ ประธาน
ศาลฎีกาเพื่อรองรับการใช้งานตามภารกิจดังกล่าว สถิติการใช้งานระบบสื่อสารทางไกล
ผ่านจอภาพในส่วนของการสืบพยาน ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๙-กรกฎาคม ๒๕๖๐

11.
เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุมปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ความเป็นมา : ผูร้ อ้ งกล่าวอ้างว่าบุตรชายของผูร้ อ้ งถูกเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจสถานีต�ำรวจภูธร ก.
(ผูถ้ กู ร้อง) จับกุมเมือ่ วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ในข้อหามียาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ไว้ใน
ความครอบครองเพือ่ จ�ำหน่ายโดยผิดกฎหมาย ระหว่างการจับกุมได้เกิดอุบตั เิ หตุเป็นเหตุให้
บุตรชายของผูร้ อ้ งได้รบั บาดเจ็บ โดยในขัน้ ตอนการจับกุมและการด�ำเนินคดีของเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ พบว่า มีการด�ำเนินการทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย ได้แก่ ผูถ้ กู ร้องไม่สง่ ตัวบุตรของผูร้ อ้ งที่
ได้รบั บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล เจ้าหน้าทีต่ �ำรวจส่งรายงานผลการจับกุมและการด�ำเนินคดี
ไปยังส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดล่าช้า ประกอบกับผู้ร้อง
มี ข ้ อ สงสั ย ในขั้ น ตอนการจั บ กุ ม เหตุ ใ ดผู ้ ถู ก ร้ อ งไม่ จั บ กุ ม บุ ต รชายของผู ้ ร ้ อ งทั น ที
กลับปล่อยเวลาให้ลว่ งเลยกว่า ๒ เดือน และลายมือชือ่ ทีป่ รากฏในพยานหลักฐานอาจไม่ใช่
ลายมือชื่อของบุตรชายของผู้ร้อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

ให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ก�ำชับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุมและพนักงานสอบสวน
ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงสิทธิของผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาตามที่ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาบัญญัติไว้ โดยเฉพาะการส่งตัวผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาไปรับการรักษา
พยาบาลทันทีเมื่อพบว่าผู้ถูกจับหรือผู้ต้องหาได้รับบาดเจ็บ

การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ได้มีหนังสือไปยังผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค ๑ ให้ก�ำชับ
เจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุมและพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติหน้าที่โดยค�ำนึงถึงสิทธิของ
ผู้ต้องหา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยเฉพาะการส่งตัวผู้ถูกจับหรือ
ผู้ต้องหาไปรับการรักษาพยาบาลทันทีเมื่อได้รับบาดเจ็บ

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

จ�ำนวน ๔,๗๓๓ ครั้ง ทั้งนี้ การสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพในแต่ละคดีศาลไม่สามารถ
สั่งให้ด�ำเนินการเองได้ จ�ำเป็นต้องมีการร้องขอจากคู่ความในคดีและได้รับความยินยอม
จากคู่ความคดีทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
๑๐๓/๑ และข้อก�ำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยแนวทางการน�ำสืบพยานหลักฐาน
และการสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบการประชุมทางจอภาพ พ.ศ. ๒๕๕๖
หมวด ๓ การสืบพยานบุคคลที่อยู่นอกศาลโดยระบบประชุมทางจอภาพ ส่วนกรณี
การปล่อยตัวชั่วคราว ได้มีการจัดท�ำโครงการพัฒนาระบบประเมินความเสี่ยงและการ
ก�ำกับดูแลในชั้นปล่อยตัวชั่วคราว และโครงการเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ส�ำหรับ
ตรวจสอบหรือจ�ำกัดการเดินทางของบุคคลไปใช้ในการปล่อยตัวชั่วคราว และโครงการ
จัดหาระบบบันทึกค�ำพยานด้วยภาพและเสียงในห้องพิจารณาคดี โดยเริม่ ด�ำเนินการติดตัง้
ในห้องพิจารณาคดีภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๑๓๘ ศาล ๒๖๘ ห้อง และจะ
ประเมินผลเพื่อขยายโครงการให้ครบทุกศาลทั่วประเทศ ส�ำหรับประเด็นการเชื่อมโยง
แลกเปลีย่ นข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุตธิ รรม อยูร่ ะหว่างการด�ำเนินโครงการ
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างศาลทุกจังหวัดและศาลแขวงทั่วประเทศ ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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12.
เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ต�ำรวจข่มขู่และท�ำร้ายร่างกายเพื่อให้รับสารภาพ
ความเป็นมา : ผูร้ อ้ งกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีต่ �ำรวจชุดจับกุม สถานีต�ำรวจภูธร ก. (ผูถ้ กู ร้องที่ ๑)
และสถานีต�ำรวจภูธร ข. (ผู้ถูกร้องที่ ๒) ได้จับกุมผู้เสียหาย จ�ำนวน ๓ คน ได้แก่ นายเอ
(นามสมมุติ) นายบี (นามสมมุติ) และนางซี (นามสมมุติ) โดยกล่าวหาว่าร่วมกันมียาเสพติด
ให้โทษในประเภท ๑ ไว้ในความครอบครองเพื่อจ�ำหน่ายและพยายามจ�ำหน่ายโดย
ผิดกฎหมาย ต่อมาเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุมได้น�ำตัวนายเอและนายบี ไปซ้อมทรมาน
เพือ่ ให้รบั สารภาพทีโ่ รงแรมแห่งหนึง่ ส่วนนางซี ถูกน�ำตัวไปสอบสวนทีส่ ถานีต�ำรวจภูธร ก.
โดยมีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจจ�ำนวนหนึ่งเดินทางไปยังบ้านพักของนางซี เพื่อตรวจค้นและได้
ท�ำร้ายร่างกายสามีของนางซี หลังจากนัน้ ผูเ้ สียหายทัง้ สามคนได้ถกู ส่งตัวไปคุมขังทีเ่ รือนจ�ำ
จังหวัดโดยไม่มีการตรวจร่างกายก่อนถูกคุมขังในเรือนจ�ำ

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรด�ำเนินการตามกฎหมายและระเบียบกับเจ้าหน้าที่
ต�ำรวจ สถานีต�ำรวจภูธร ก. และสถานีต�ำรวจภูธร ข. (ผู้ถูกร้องที่ ๑ และ ๒) ซึ่งกระท�ำการ
อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธร ข. ที่ละเลย
การกระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามค�ำร้องนี้
๒. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรก�ำชับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
โดยค�ำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รวมถึงเพิ่มมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต
๓. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�ำนักงาน ป.ป.ส.)
ควรด�ำเนินการตามอ�ำนาจหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจตามค�ำร้องนี้ (ผู้ถูกร้อง) ในฐานะ
เป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ท�ำการควบคุมตัวผู้ถูกจับไม่เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่และการก�ำกับดูแล
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕
๔. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะเป็นผู้รักษาการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ควรร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๕ ในส่วนของอ�ำนาจควบคุม
ผู้ถูกจับในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ว่าด้วยการแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๔ โดยสมควรก�ำหนดให้ใช้สถานที่ของราชการ
เท่านั้นเป็นสถานที่ในการควบคุมผู้ถูกจับ และจะต้องมีการควบคุมการใช้อ�ำนาจที่รัดกุม
และตรวจสอบได้

การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

๑. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�ำนักงาน ป.ป.ส.) แจ้งว่า
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ไม่ปฏิบัติไปตามเงื่อนไขของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จะต้องถูกยกเลิกการเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ทันที และขอทราบข้อมูลเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ
ผูถ้ กู ร้อง ว่า ชือ่ -นามสกุล ต�ำแหน่งและสังกัดใด เพือ่ จะได้ตรวจสอบและด�ำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

13.
เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่าคนกรีดยางรายย่อยไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร
ชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ความเป็นมา : ผู้ร้องเป็นคนกรีดยางรายย่อยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้กล่าวอ้างว่าได้รับความ
เดือดร้อนเนื่องจากได้ไปติดต่อแจ้งความจ�ำนงขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางที่
ส�ำนักงานของการยางแห่งประเทศไทยสาขาต่าง ๆ แต่ปรากฏว่าการยางแห่งประเทศไทย
ไม่รับขึ้นทะเบียน โดยให้เหตุผลว่าผู้ร้องไม่มีเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารรับรอง
เกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น มายื่ น ประกอบการพิ จ ารณาตามที่ ป ระกาศคณะกรรมการการยาง
แห่งประเทศไทยเรือ่ ง หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการขึน้ ทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง
พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�ำหนด ผู้ร้องเห็นว่าประกาศดังกล่าวก�ำหนดคุณสมบัติที่จ�ำกัดสิทธิเกษตรกร
ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ท�ำให้ผู้ร้อง
ต้องเสียสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

๒. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม แจ้งผลการด�ำเนินการว่า อ�ำนาจ
ในการควบคุมผู้ถูกจับในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้มีการก�ำหนดแนวปฏิบัติของ
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ไว้ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน
ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้ใช้สถานทีท่ �ำการของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ซึง่ เป็นสถานทีร่ าชการ
ที่ปฏิบัติงานของข้าราชการตามปกติ รวมถึงสถานที่อื่น ๆ ที่หน่วยงานราชการเป็นผู้เช่า
เพือ่ ใช้เป็นสถานทีป่ ฏิบตั งิ านของข้าราชการ ไม่สามารถใช้สถานทีอ่ นื่ ทีไ่ ม่ใช่สถานทีร่ าชการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการเป็นสถานที่ควบคุมตัวผู้ต้องหาได้โดย ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้มี
นโยบายด�ำเนินการกับเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติทางกฎหมาย
และระเบียบฯ ปฏิบัติต่าง ๆ ที่ก�ำหนดไว้โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
กระท�ำผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนระเบียบฯ จะด�ำเนินการยกเลิกการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน
ป.ป.ส. ทุกรายและส�ำหรับกรณีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจชุดจับกุมได้ใช้อ�ำนาจหน้าที่ตามที่ได้มี
การร้องเรียนนั้น ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้ด�ำเนินการตรวจสอบรายงานข้อเท็จจริง บันทึก
การจับกุมประกอบกับรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว และ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้มีค�ำสั่งยกเลิกการเป็น
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม สั่งการให้มีการพิจารณาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดความเหมาะสมในการป้องกัน หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีที่กล่าวอ้างว่า
มีการซ้อมทรมานผู้ต้องหาเพื่อให้รับสารภาพ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้น�ำกรณี
ดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาในคราวการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและตรวจสอบ
กรณีถูกกระท�ำทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน
๒๕๖๑ โดยทีป่ ระชุมได้มมี ติมอบหมายให้กรมสอบสวนคดีพเิ ศษพิจารณาด�ำเนินการติดตาม
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซงึ่ รักษาการตามนัยมาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ และคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
ควรร่วมกันด�ำเนินการทบทวนและแก้ไขกฎหมายล�ำดับรองที่ออกตามความใน พ.ร.บ.
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ คือ ประกาศคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. ๒๕๕๘
ในส่วนที่เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของกลุ่มคนกรีดยางรายย่อยซึ่ง
มีสิทธิได้รับผลผลิตจากต้นยางในสวนยางนั้น ให้สอดคล้องกับเหตุผลและเจตนารมณ์
ในการตรา พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
๒. ในการด�ำเนินการตามข้อ ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ควรค�ำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมของเกษตรกร
ชาวสวนยาง โดยเฉพาะข้อเสนอของคนกรีดยางรายย่อยที่มีสาระส�ำคัญก�ำหนดให้ผู้ที่มี
เอกสารรั บ รองเกี่ ย วกั บ ที่ ดิ น ซึ่ ง เป็ น สวนยางที่ ตั้ ง อยู ่ บ นที่ ดิ น ที่ มี ห นั ง สื อ รั บ รองของ
คณะกรรมการชุมชนทีต่ นเองเป็นสมาชิก และชุมชนนัน้ ได้รบั การรับรองการมีอยูข่ องชุมชน
โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน หรือสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสภาองค์กรชุมชน
หรือคณะกรรมการประสานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน สามารถมีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยางได้ โดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องในที่ดินดังกล่าวแต่อย่างใด
๓. เพือ่ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของกลุม่ คนกรีดยางรายย่อย ในระหว่างทีด่ �ำเนินการ
ตามข้อ ๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการการยางแห่ง
ประเทศไทย ควรพิจารณาให้ผู้ถูกร้องช่วยเหลือเยียวยาคนกรีดยางรายย่อยที่ถูกปฏิเสธ
ไม่รบั ขึน้ ทะเบียน และ/หรือทีย่ งั ไม่ได้ขอขึน้ ทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง ตาม พ.ร.บ.
การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ไปพลางก่อน เพื่อให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวสามารถ
เข้าถึงสิทธิและประโยชน์ของเกษตรกรชาวสวนยางได้ตามกฎหมายจนกว่าจะมีการประกาศ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางขึ้นมาใหม่

การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

๑. ส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งว่า ได้ส ่งเรื่องให้การยางแห่ง
ประเทศไทยเร่งรัดการพิจารณาด�ำเนินการต่อไปแล้ว
๒. การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) แจ้งว่า อยู่ระหว่างรวบรวมรายละเอียดข้อมูล
ของเกษตรกรชาวสวนยางทีไ่ ม่มเี อกสารสิทธิเ์ สนอต่อหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ หาแนวทาง
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลซึ่งส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ตดิ ตามผลการด�ำเนินการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
อย่างต่อเนื่อง

14.

กรณีกล่าวอ้างว่า หญิงต่างด้าวที่ท�ำงานในสถานบริการถูกกักตัวที่ส�ำนักงานตรวจคน
เข้าเมือง ท�ำให้ได้รับความเดือดร้อน
ความเป็นมา : ผู้ร้องเป็นตัวแทนและญาติผู้เสียหายได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณี
กล่ า วอ้ า งว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารพิ เ ศษกรมการปกครองและสมาชิ ก กองอาสา
รั ก ษาดิ น แดน (สมาชิ ก อส.) กระทรวงมหาดไทย ได้ จั บ กุ ม หญิ ง ต่ า งด้ า วและหญิ ง

เรื่อง

มาตรการ/
แนวทางการแก้ไข

๑. ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรด�ำเนินการดังนี้
- ควรพิจารณาจัดหามาตรการในการดูแลคนต่างด้าวทีจ่ ะมาเป็นพยานในคดีคา้ มนุษย์
ให้มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสมในฐานะพยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่พยานเป็นผู้หญิง
โดยส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจะต้องจัดให้มีมาตรการพิเศษเพื่อรองรับบุคคลต่างด้าว
ดังกล่าว เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหญิงทั้งจากสถานีต�ำรวจนครบาลและส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงการจัดให้มีนักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ในการให้ค�ำแนะน�ำ
แก่ผเู้ ป็นพยานในคดีการค้ามนุษย์ รวมถึงควรจัดให้มกี ารอบรมเพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ ห้แก่
เจ้าหน้าที่ทั้งชายและหญิงในประเด็นเรื่องความอ่อนไหวทางเพศสภาพด้วย
- ควรจัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจในเรื่องเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ตระหนักถึงเจตนารมณ์ที่แท้จริง
ของกฎหมายฉบับนี้ และเพือ่ ให้เจ้าหน้าทีไ่ ด้มคี วามเข้าใจในบทบาทของตนเอง อันจะส่งผล
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
ของเจ้าหน้าที่มากยิ่งขึ้น
๒. ในระหว่างรอการให้การในฐานะพยาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกระทรวง
มหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม หรือ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ควรพิจารณาน�ำประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การอนุญาตให้
คนต่างด้าวซึง่ เป็นพยานทีส่ บื พยานก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการด�ำเนินคดีกบั ผูก้ ระท�ำ
ความผิดตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อยูใ่ นราชอาณาจักร
เป็นกรณีพิเศษมาใช้บังคับ เพื่ออ�ำนวยการให้คนต่างด้าวที่ประสงค์จะท�ำงาน ได้มีอาชีพ
ในระหว่างที่เป็นพยาน ซึ่งจะถือเป็นการตอบแทนคนต่างด้าวที่ได้ช่วยเหลือให้การ
ด�ำเนินการขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ประสบผลส�ำเร็จลงได้อีกทางหนึ่งด้วย
๓. หน่วยงานภาครัฐที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย ได้แก่ กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ และส�ำนักงานอัยการ
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ที่ถือบัตรประจ�ำตัวบุคคลบนพื้นที่สูง จ�ำนวน ๒๑ คน ที่ท�ำงานอยู่ในสถานบริการ
อาบอบนวดแห่งหนึง่ และส่งฟ้องต่อศาลแขวงพระนครเหนือในฐานความผิดเป็นคนต่างด้าว
ไม่ท�ำงานตามประเภทหรือลักษณะงานที่ได้รับอนุญาต และฐานความผิดเข้าไปมั่วสุม
ในสถานการค้าประเวณี เพือ่ ประโยชน์ในการค้าประเวณีของตนเองหรือผูอ้ นื่ หญิงทัง้ หมด
ให้การรับสารภาพ ศาลจึงมีค�ำพิพากษาลงโทษปรับคนละ ๔,๕๐๐ บาท และหญิงทั้งหมด
ได้ช�ำระค่าปรับแล้ว จากนัน้ ผูร้ อ้ งพร้อมญาติของหญิงต่างด้าวและหญิงทีถ่ อื บัตรประจ�ำตัว
บุคคลบนพื้นที่สูงรายอื่น ๆ ได้ไปขอรับตัวจากสถานกักตัวคนต่างด้าวของส�ำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (ผู้ถูกร้องที่ ๒) แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถปล่อยตัวได้เนื่องจาก
พนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจนครบาล ก. (ผูถ้ กู ร้องที่ ๑) ได้ขอให้กกั ตัวไว้กอ่ น ต่อมาญาติ
ของหญิงต่างด้าวและหญิงที่ถือบัตรประจ�ำตัวบุคคลบนพื้นที่สูงบางคน ได้ยื่นหลักทรัพย์
ขอปล่อยชั่วคราวต่อผู้ถูกร้องที่ ๒ แต่จนถึงวันที่ยื่นค�ำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙) ก็ยังไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว รวมถึงไม่ได้รับ
ค�ำชี้แจงถึงเหตุผลในการกักตัวไว้แต่อย่างใด ผู้ร้องจึงขอให้ช่วยเหลือหญิงต่างด้าวและ
หญิงที่ถือบัตรประจ�ำตัวบุคคลบนพื้นที่สูงทั้งหมด ให้ได้รับการปล่อยตัวเป็นการเร่งด่วน
และขอให้เยียวยาความเสียหายจากการกระท�ำดังกล่าวด้วย
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สูงสุด ควรมุ่งด�ำเนินการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นล�ำดับแรก โดยงดเว้น
การเอาผิดบุคคลดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี
รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เสียหายจากกระบวนการค้ามนุษย์ได้รับ
การช่วยเหลืออย่างแท้จริง สมดังเจตนารมณ์ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและประโยชน์สูงสุดของ
ผูเ้ สียหายจากการค้ามนุษย์เป็นส�ำคัญ ทัง้ ยังเป็นการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้องกันกับบทบัญญัติ
ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ที่ก�ำหนดให้รัฐภาคี
ใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกประการ เพื่อปราบปรามการค้าสตรีและการแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณีของสตรีในทุกรูปแบบด้วย
การดำ�เนินการของ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

๑. ส�ำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งผลด�ำเนินการว่า การด�ำเนินคดีของพนักงานอัยการยึดหลัก
กฎหมายและพยานหลักฐานในส�ำนวนการสอบสวนเป็นส�ำคัญ โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ
เพราะเหตุแห่งเพศ หรืออาชีพแต่ประการใด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หญิงที่ปรากฏตามกรณี
ร้องเรียนนี้ ได้ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพและการสอบสวน
ของพนักงานสอบสวนแล้ว ไม่พบว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์แต่อย่างใด ส�ำนักงาน
อัยการได้ให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินคดีค้ามนุษย์ โดยได้มีการก�ำชับให้พนักงานอัยการ
ยื่นค�ำร้องขอให้ศาลท�ำการสืบพยานล่วงหน้า เร่งรัดให้มีการน�ำพยานเข้าสืบเพื่อให้คดี
เสร็จสิน้ โดยเร็ว และการด�ำเนินคดีโดยถือเอาผูเ้ สียหายเป็นศูนย์กลาง ตามหนังสือส�ำนักงาน
อัยการ ที่ อส ๐๐๐๗ (พก) /ว ๓๗ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งพนักงานอัยการ
ทั่วประเทศยังคงถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
๒. กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งผลด�ำเนินการว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงาน
บังคับใช้กฎหมาย ได้มีมาตรการด�ำเนินการในคดีค้ามนุษย์ ดังนี้
- ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑
- มีการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น เช่น ส�ำนักงานอัยการสูงสุด กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
- ให้พนักงานสอบสวนหญิงด�ำเนินการสอบสวนหากพยานผู้เสียหายเป็นผู้หญิง
- ด�ำเนินการสืบพยานล่วงหน้ากับคนต่างด้าว ก่อนฟ้องคดีหรือระหว่างด�ำเนินคดี
ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อให้ผู้เสียหายได้
กลับไปภูมิล�ำเนาโดยเร็ว
- อ�ำนวยความสะดวกจัดหาที่พักให้กับคนต่างด้าวอยู่ในความดูแลของกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างที่เป็นพยาน
- มีการจัดประชุมแลกเปลีย่ นข้อมูลการด�ำเนินการเกีย่ วกับการค้ามนุษย์กบั หน่วยงาน
ต่างประเทศ
- มีการเรียกร้องค่าชดเชยค่าจ้างส�ำหรับผู้เสียหายจากสถานประกอบการโดยไม่เลือก
ปฏิบัติว่าผู้เสียหายนั้นเป็นคนไทยหรือคนต่างด้าว
๓. กระทรวงยุติธรรม แจ้งผลด�ำเนินการว่า กระทรวงฯ มีแนวทางกระบวนการคุ้มครอง
พยานในคดีค้ามนุษย์ คือ หากพยานมีพฤติการณ์ที่มีความปลอดภัยจะให้กระทรวง
การพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ คุ ้ ม ครอง แต่ ห ากพยานมี พ ฤติ ก ารณ์ ที่
ไม่ปลอดภัยจะให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติจัดส่งบัญชีพยานและค�ำร้องขอคุ้มครองพยาน

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส�ำนวน ส�ำนักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
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ให้กรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพพิจารณาด�ำเนินการตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองพยานในคดีอาญา
พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งนี้ หากพยานในคดีค้ามนุษย์ที่เป็นคนต่างด้าวมีความประสงค์จะท�ำงาน
กรมคุ้มครองสิทธิฯ จะให้ความช่วยเหลือ ดูแล หรือคุ้มครอง โดยค�ำนึงถึงหลักมนุษยธรรม
และพิ จ ารณาความเหมาะสมแล้ ว น�ำหลั ก ฐานการตรวจสุ ข ภาพและประกั น สุ ข ภาพ
ดังกล่าวไปรายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามกฎหมายว่าด้วยการท�ำงานของคนต่างด้าว
เพื่อขอรับใบอนุญาตท�ำงานตามเงื่อนไขที่อธิบดีกรมการจัดหางานก�ำหนด ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยานก่อนการ
ฟ้องคดี หรือระหว่างการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ อยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นกรณีพเิ ศษ และกรมคุม้ ครอง
สิทธิฯ จะด�ำเนินการติดตามสภาพความเป็นอยู่ สภาพการท�ำงานของพยานในคดีคา้ มนุษย์
ต่อไป
๔. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งผลด�ำเนินการว่า ได้จัด
นักสังคมสงเคราะห์ร่วมสัมภาษณ์เพื่อการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เบื้องต้น
ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ณ กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ผลการคัดแยกหญิงทั้งหมด
๑๒๑ ราย พบว่าเป็นผู้เสียหายจากคดีค้ามนุษย์ จ�ำนวน ๑๕ ราย (ชาวไทย ๓ ราย และ
เมียนมา ๑๒ ราย) ส่วนอีก ๑๐๖ ราย ไม่ใช่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และเมื่อวันที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสถานีต�ำรวจห้วยขวาง และกรมการปกครองได้น�ำส่ง
ผู้เสียหาย จากการค้ามนุษย์ทั้ง ๑๕ ราย เข้ารับการคุ้มครองที่สถานคุ้มครองสวัสดิภาพ
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านเกร็ดตระการ) จังหวัดนนทบุรี และกระทรวงฯ ได้ให้การ
ช่วยเหลือ คุ้มครอง ฟื้นฟู เยียวยาด้านร่างกาย และจิตใจ รวมทั้งฝึกอาชีพให้กับผู้เสียหาย
กลุม่ ดังกล่าว โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ ค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ตามหลักสิทธิมนุษยชน และ
เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้ประสานกับประเทศต้นทางเพื่อส่งผู้เสียหายชาวเมียนมา
ส่วนผู้เสียหายชาวไทยได้ด�ำเนินการส่งกลับภูมิล�ำเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ส�ำหรับการขอ
อนุญาตให้ผเู้ สียหายอยูใ่ นราชอาณาจักรเป็นการชัว่ คราวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจ�ำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษส�ำหรับ
ผู้เสียหายจากการกระท�ำผิดฐานค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓) กระทรวงฯ ได้มีการประสานไปยัง
กรมการปกครองแทนผู้เสียหายทุกรายที่เข้ามาอยู่ในความคุ้มครองของสถานคุ้มครอง
สวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ภายใต้สังกัดของกระทรวงฯ รวมถึงผู้เสียหายทั้ง
๑๕ รายจากคดี ต ามค�ำร้ อ งเรี ย นด้ ว ย กรณี พ ยานที่ ไ ม่ ใช่ ผู ้ เ สี ย หายในคดี ค ้ า มนุ ษ ย์
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวซึ่งเป็นพยานที่สืบพยาน
ก่อนการฟ้องคดีหรือระหว่างการด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด ตาม พ.ร.บ. ป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้วางหลักว่า การขออยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณี
พิเศษให้เป็นอ�ำนาจของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติเป็นผู้พิจารณา และประสานไปยังกรม
การปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพือ่ ขออนุญาตให้อยูใ่ นราชอาณาจักรครัง้ ละไม่เกิน ๑ ปี
และหากประสงค์จะท�ำงานให้ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติหรือกระทรวงยุตธิ รรมแล้วแต่กรณี
ประสานไปยังกรมการจัดหางาน เพื่ออนุญาตให้บุคคลดังกล่าวสามารถท�ำงานได้
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๒.๒ การจั ด ท� ำ รายงานผลการประเมิ น
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
การจั ด รายงานผลการประเมิ น
สถานการณ์ ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนเป็ น หน้ า ที่
และอ�ำนาจของ กสม. ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
รั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ ปั จ จุ บั น มาตรา ๒๔๗ (๒)
และพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ มาตรา
๒๖ (๒) และมาตรา ๔๐ ซึ่งให้ กสม. จัดท�ำ
รายงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันสิ้นปีปฏิทินเพื่อเสนอต่อรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทราบ
เป็นการทัว่ ไป รวมทัง้ ให้กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมาแถลงรายงานนี้ต่อรัฐสภาด้วย ส่วนการเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่และอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ มาตรา ๒๗ (๔)
ส�ำหรับผลการด�ำเนินการในเรื่องดังกล่าวในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีดังนี้
การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศประจ�ำปี
ในการจัดท�ำรายงานนี้ กสม. ได้ริเริ่มให้มีการพัฒนากระบวนการและกลไกการติดตามสถานการณ์
ด้ า นสิ ท ธิ มนุ ษยชนในประเทศ โดยได้ศึก ษาข้ อ คิ ด เห็ นของคณะรั ฐ มนตรี หน่ วยงานของรั ฐ ที่ มี ต่ อ รายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ในปีที่ผ่านมา ได้มีการศึกษา สืบค้น รวบรวมข้อมูลและสถิติจากหน่วยงานของรัฐเท่าที่
สามารถท�ำได้หรือที่ได้รับการตอบกลับจากหน่วยงานนั้น มีการปรึกษาหารือร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ซึ่งส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในสถาบันศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับ
ส�ำนักงาน กสม. น�ำหลักการสิทธิมนุษยชนตามทีร่ บั รองในรัฐธรรมนูญ กฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ รวมทั้งได้พยายามพัฒนาวิธีจัดเก็บข้อมูลในรูปฐานข้อมูลเบื้องต้นส�ำหรับใช้เป็น
การภายใน ทั้งนี้ เพื่อให้รายงานดังกล่าวมีการจัดท�ำอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการท�ำงานที่ต่อเนื่อง และมี
ความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ประจ�ำปี ๒๕๖๐ และได้เสนอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วย
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (การทรมานและการบังคับสูญหาย สิทธิใน
กระบวนการยุตธิ รรม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (สิทธิทางการ
ศึกษา สิทธิด้านสุขภาพ สิทธิในการท�ำงาน) สิทธิมนุษยชนชองบุคคล ๖ กลุ่ม (กลุ่มเด็ก กลุ่มสตรี กลุ่มวิถีและ
อัตลักษณ์ทางเพศ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และกลุ่มชาติพันธุ์/คนไร้รัฐ) และสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
๕ ประเด็น (การค้ามนุษย์ สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน)
การเสนอความเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามหนั ง สื อ สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ การส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครอง
สิทธิมนุษยชน : การจัดท�ำรายงานคู่ขนานตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. อยู่ระหว่างการจัดท�ำรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วย

๓) สถานการณ์ ด ้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของกลุ ่ ม
ชาติพนั ธุต์ า่ ง ๆ ในประเทศไทย เช่น กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง
และชุมชนท้องถิน่ ดัง้ เดิมบนพืน้ ทีส่ งู ของประเทศโดยเฉพาะ
ทางภาคเหนือและภาคกลาง ที่ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิต
ดั้งเดิมอันเป็นผลจากการประกาศเขตป่าสงวนและเขต
อุทยานทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกิน กลุ่มชนเผ่ามานิ
ในจังหวัดตรัง พัทลุง และสตูลที่ประสบปัญหาการใช้ชีวิต
และความเป็นอยู่หลายด้าน เช่น แหล่งอาหารไม่เพียงพอ
ต่อการยังชีพและการไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงท�ำให้
ไม่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ
๔) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายู เช่น การถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งข้อสงสัย
ว่าให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในขบวนการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ปัญหาการถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ปัญหาการไร้สัญชาติในพื้นที่ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการตกส�ำรวจของทางราชการ การไม่แจ้งเกิด
การถูกทอดทิ้ง และการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียน
๕) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาเด็กที่เป็นบุตร
ของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพือ่ นบ้านทีเ่ ข้ามาท�ำงานในประเทศไทยโดยไม่ถกู กฎหมายทีอ่ าจมีความเสีย่ งจะ
กลายเป็นเด็กไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ
๖) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้อพยพ/ผู้แสวงหาที่พักพิง เช่น ผลกระทบจากการอพยพ
โยกย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาจากเมียนมาและบังกลาเทศที่เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหา
ความแออัดของชาวโรฮีนจาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องกักของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และปัญหาเด็ก
ผู้อพยพที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนื่องจากเดินทางมากับบิดามารดา
๗) ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ กสม. มีต่อรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น เช่น การพิจารณาส�ำรวจจ�ำนวน
ผูส้ งู อายุไร้สญ
ั ชาติและคนไร้สญ
ั ชาติทไี่ ม่ได้เกิดในราชอาณาจักรแต่มคี วามกลมกลืนกับสังคมไทย การเร่งตรวจสอบ
สาเหตุของการจ�ำหน่ายชือ่ บุคคลออกจากทะเบียนราษฎร การท�ำความเข้าใจกับคนไทยพลัดถิน่ เกีย่ วกับกระบวนการ
ยื่นค�ำขอคืนสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ การแก้ไขพระราชบัญญัติอุทยาน

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

การขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All
Forms of Racial Discrimination-CERD) ประกอบด้วยสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑) พัฒนาการเชิงบวกที่ส�ำคัญของไทยเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปในการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD เช่น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๗๐ ที่บัญญัติถึงความเสมอกัน
ของบุคคล และการส่งเสริมรวมถึงให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่
๓ พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ที่ได้ก�ำหนดแผนของกลุ่มผู้ไร้รัฐ กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มผู้แสวงหาที่พักพิงหรือผู้หนีภัย
การสู้รบไว้เป็นการเฉพาะ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ได้อนุมัติแนวทางและมาตรการแก้ไข
ปัญหาสถานะบุคคลและคนไร้รฐั ในประเทศไทย และการถอนข้อสงวนข้อ ๔ ของอนุสญ
ั ญา CERD เรือ่ งการประณาม
การโฆษณาชวนเชื่อ การเผยแพร่ความคิดและการกระท�ำที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับความเหนือกว่า
ทางเชื้อชาติ
๒) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไร้รัฐ/ไร้สัญชาติ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุไร้สัญชาติและ
กลุ่มคนไร้สัญชาติที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรแต่มีความกลมกลืนกับสังคมไทย ปัญหาการถูกจ�ำหน่ายรายชื่อและ
รายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรของชาวบ้านในอ�ำเภอแม่แตงและอ�ำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
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แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยเพิม่ หลักการมีสว่ นร่วมของชุมชนในการก�ำหนดทีด่ นิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติและศึกษาความ
เป็นไปได้ในการจ�ำแนกการจัดการส�ำหรับพื้นที่คุ้มครอง การเร่งรัดด�ำเนินการเพื่อให้ชาวมานิได้เข้าถึงสิทธิ
ด้านต่าง ๆ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ ปี ๒๕๕๓ เรือ่ งการฟืน้ ฟูวถิ ชี วี ติ ชาวกะเหรีย่ งและเมือ่ เดือนสิงหาคม
๒๕๕๓ เรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวเล การติดตามตรวจสอบการใช้อ�ำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐต่อคนไทยเชื้อสายมลายู
ให้อยูใ่ นกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด การทบทวนการประกาศใช้พระราชบัญญัตกิ ฎอัยการศึก พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ และพระราชก�ำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยควรบังคับใช้เท่าที่จ�ำเป็นและในระยะเวลาที่จ�ำกัดเท่านั้น การส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมายที่ป้องกัน
การลักลอบน�ำแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้อง การเร่งพิจารณาระบบ
คัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ และการพิจารณาแก้ไขปัญหา
ความแออัดของห้องกักและจัดให้มีระบบการรักษาพยาบาลผู้ต้องกักที่เจ็บป่วยอย่างเหมาะสม
๒.๓ การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้เป็นหน้าที่และอ�ำนาจ
ตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ มาตรา ๒๖ (๓) ซึ่งให้ กสม. มีหน้าที่และอ�ำนาจเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสัง่ ใด ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และตามรัฐธรรมนูญมาตรา
๒๔๗ วรรคสอง ที่บัญญัติให้เมื่อรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าว ให้คณะรัฐมนตรีด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ความเหมาะสมโดยเร็ว หากไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลา ให้แจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ ทั้งที่เป็นเอกสารข้อเสนอแนะในเรื่องนั้นโดยเฉพาะ
และที่เป็นข้อเสนอแนะปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอไปยังรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ สามารถสรุปรายละเอียดข้อเสนอแนะและผลการด�ำเนินการ
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามตารางที่ ๙
ตารางที่ ๙ รายงานข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และรายงาน
ที่มีทั้งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสัง่ ในรายงานเดียวกัน จ�ำแนกตามประเภทสิทธิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๑๔ ฉบับ

1.
เรื่อง

กรณีขอให้ตรวจสอบและคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม
(รายงานฯ ที่ ๓๐-๓๑/๒๕๖๑)
กรณี ผู้ร้องกับพวก จ�ำนวน ๑๒ คน ซึ่งเป็นกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่คัดค้าน
การท�ำเหมืองแร่ถ่านหิน ในพื้นที่ต�ำบลบ้านแหง อ�ำเภองาว จังหวัดล�ำปาง ได้ถูกก�ำนัน
ต�ำบลบ้านแหง แจ้งความด�ำเนินคดีในฐานความผิดร่วมกันท�ำให้เสียทรัพย์ ร่วมกันพยายาม
ท�ำให้เสือ่ มเสียอิสรภาพตัง้ แต่ ๕ คนขึน้ ไป และร่วมกันหมิน่ ประมาทโดยการโฆษณา ต่อมา
ผูร้ อ้ งกับพวก จ�ำนวน ๑๒ คน ได้ยนื่ ค�ำร้องขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนยุตธิ รรมเพือ่
ขอหลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวต่อส�ำนักงานยุติธรรมจังหวัดล�ำปาง

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ผู้ถูกร้องมีมติไม่อนุมัติตามค�ำขอ เนื่องจากมีมูลน่าเชื่อว่าผู้ร้องกับพวกฯ เป็นผู้กระท�ำ
ความผิด ผู้ร้องกับพวกฯ ได้ยื่นค�ำร้องอุทธรณ์ค�ำวินิจฉัยของผู้ถูกร้อง คณะกรรมการ
บริหารกองทุนยุติธรรมได้พิจารณาอุทธรณ์และมีมติอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้เป็น
หลักประกันการปล่อยชั่วคราวให้แก่ผู้ร้องที่ ๑ กับพวกฯ
กรณีตัวแทนขององค์กร Protection International (PI) ประเทศไทย ซึ่งเป็น
องค์กรภาคประชาสังคมที่ท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนในระดับระหว่างประเทศ ได้รับแจ้ง
จากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายรายที่ตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยว่าไม่สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุตธิ รรมภายในประเทศได้ เนือ่ งจากคณะอนุกรรมการกองทุนยุตธิ รรมประจ�ำ
จังหวัดปฏิเสธค�ำร้องขออนุมัติหลักทรัพย์เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการขอปล่อยชั่วคราว
และยังพบว่าคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจ�ำจังหวัดก้าวล่วงวินิจฉัยข้อเท็จจริง
แทนศาล อันถือเป็นการกระท�ำที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของกองทุนยุติธรรม
จากข้อเท็จจริงทั้ง ๒ กรณี กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า การวินิจฉัยของผู้ถูกร้อง
ที่ปฏิเสธค�ำร้องขอรับความช่วยเหลือของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนั้น ยังไม่ปรากฏว่า
เป็นการใช้หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจนอกเหนือไปจากองค์ประกอบทีร่ ะเบียบหลักเกณฑ์ก�ำหนดไว้
ดังนั้น จึงยังไม่ปรากฏการกระท�ำหรือการละเลยการกระท�ำอันละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกลุ่มผู้เสียผลประโยชน์ได้กระท�ำการตอบโต้การท�ำงานเพื่อปกป้อง
ประโยชน์สาธารณะของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders) ด้วยการ
ใช้ชอ่ งทางการฟ้องร้องด�ำเนินคดีตามกฎหมาย ทัง้ ในทางแพ่งและทางอาญา หรือทีเ่ รียกว่า
“การด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (Strategic
Lawsuits Against Public Participation-SLAPPs)” มากขึ้น ทั้งนี้ กสม. มีข้อสังเกต
ถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอนุมัติหลักทรัพย์เป็นหลักประกันใน
การปล่อยชั่วคราว ซึ่งปรากฏอยู่ในระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนยุติธรรม ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการสนับสนุนหลักทรัพย์เป็นหลักประกันในการปล่อย
ชัว่ คราว พ.ศ. ๒๕๕๔ ทีก่ �ำหนดให้คณะกรรมการบริหารกองทุนยุตธิ รรม คณะอนุกรรมการ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สามารถที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาว่าผู้ยื่นค�ำขอให้มีการปล่อย
ชัว่ คราวเป็นผูท้ นี่ า่ จะกระท�ำความผิดตามทีถ่ กู กล่าวหาหรือไม่ โดย กสม. เห็นว่า การก�ำหนด
หลักเกณฑ์ไว้เช่นนี้ถือเป็นการให้อ�ำนาจวินิจฉัยความผิดของผู้ยื่นค�ำขอรับความช่วยเหลือ
ล่วงหน้าแทนศาล ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคส�ำคัญต่อการเข้าถึงความช่วยเหลือของประชาชน
ในการต่อสู้คดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ เนื่องจากการให้ข้อวินิจฉัยล่วงหน้าดังกล่าวอาจ
ขัดแย้งกับค�ำพิพากษาของศาลที่ออกมาในภายหลัง อีกทั้งการก�ำหนดให้อ�ำนาจวินิจฉัยไว้
เช่นนี้ ยังอาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ทีก่ �ำหนดให้การพิจารณาพิพากษาอรรถคดีตา่ ง ๆ เป็นอ�ำนาจของศาล และยังไม่สอดคล้อง
กับหลักการที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมี
ค�ำพิพากษาอันถึงทีส่ ดุ ว่าเป็นผูก้ ระท�ำผิด กสม. จึงเห็นสมควรมีขอ้ เสนอแนะในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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2.
เรื่อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
ควรเร่งหามาตรการแก้ไขปัญหาการใช้กระบวนการฟ้องร้องด�ำเนินคดีเพื่อตอบโต้
การท�ำงานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงอาจหารือร่วมกับองค์กรอื่น ๆ โดยเฉพาะ
คณะรัฐมนตรี และองค์กรนิติบัญญัติในการผลักดันให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกัน
ปัญหาการฟ้องคดีโดยไม่สจุ ริต หรือการบัญญัตกิ ฎหมายฉบับใหม่ทมี่ เี นือ้ หาในการป้องกัน
การด�ำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะของประชาชน
กระทรวงยุติธรรม
ควรด�ำเนินการแก้ไขระเบียบคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์
วิธกี าร และเงือ่ นไขในการขอปล่อยชัว่ คราวผูต้ อ้ งหาหรือจ�ำเลย พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการยกเลิก
ข้อความทีใ่ ห้อำ� นาจคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือค�ำนึงถึงสาเหตุหรือพฤติการณ์ของ
ผู้ยื่นค�ำร้องว่าเป็นผู้ที่น่าเชื่อว่ามิได้กระท�ำความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่
กองทุนยุตธิ รรม การก�ำหนดนโยบายหรือแผนงานการออกระเบียบหรือประกาศ และ
การพิจารณาค�ำขอรับความช่วยเหลือคณะกรรมการกองทุนยุติธรรม คณะอนุกรรมการให้
ความช่วยเหลือ รวมถึงเจ้าหน้าที่ของกองทุนฯ ควรค�ำนึงถึงความเดือดร้อนของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนที่ต้องรับภาระในการต่อสู้คดีประกอบด้วยเสมอ เพื่อยังผลให้นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนสามารถเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างแท้จริง
กรณีกล่าวอ้างว่าถูกด�ำเนินคดีและถอนประกันโดยไม่เป็นธรรม (รายงานฯ ที่ ๓๒/๒๕๖๑)
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. กล่าวอ้างว่า นาย ก. บุตรของผู้ร้อง ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดี
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�ำ
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
๑) ผู้ถูกร้องที่ ๑ ได้จับกุมบุตรของผู้ร้อง และยึดโทรศัพท์มือถือของบุตรผู้ร้อง โดยไม่ได้
แจ้งสถานที่ที่ใช้ในการควบคุมตัวเพื่อการสอบสวน รวมถึงได้พยายามแต่งตั้งทนายความ
ให้แก่บุตรของผู้ร้องทั้งที่บุตรของผู้ร้องมีทนายความส่วนตัวอยู่แล้ว
๒) ผู้ถูกร้องที่ ๒ มีค�ำสั่งเพิกถอนสัญญาประกันตัวบุตรของผู้ร้อง ด้วยเหตุผลที่ไม่ต้อง
ตามเงื่อนไขของกฎหมาย และได้ด�ำเนินกระบวนพิจารณาค�ำร้องขอฝากขังบุตรของผู้ร้อง
โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงได้ยกค�ำร้องขอปล่อยตัวชัว่ คราวโดยอ้างเหตุผลทีไ่ ม่สมั พันธ์
กับข้อเท็จจริง
๓) ในการเบิกตัวบุตรของผู้ร้องไปศาลแต่ละครั้ง บุตรของผู้ร้องต้องถูกพันธนาการด้วย
โซ่ตรวน ที่มีระบบการล็อคสองชั้น ในขณะที่การน�ำตัวกลับเข้าเรือนจ�ำจะต้องถูกเจ้าหน้าที่
ผู้ถูกร้องที่ ๓ ตรวจค้นร่างกาย ด้วยการให้บุตรของผู้ร้องถอดเสื้อผ้า กางแขน และโก้งโค้ง
ล�ำตัวเพื่อให้ตรวจภายในช่องทวารหนัก  ผู้ร้องเห็นว่าการกระท�ำดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการยุตธิ รรม เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงขอให้ตรวจสอบ ทัง้ นี้ กสม. พิจารณา
แล้วเห็นว่า การทีเ่ จ้าหน้าทีข่ องผูถ้ กู ร้องที่ ๓ ใช้เครือ่ งพันธนาการประเภทกุญแจเท้ากับบุตร

ข้อเสนอแนะ

การดำ�เนินการ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

3.
เรื่อง

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติควรก�ำชับให้เจ้าหน้าที่ต�ำรวจผู้ปฏิบัติงานทั้งในขั้นตอนของ
การจับกุมและการสอบสวน ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาอย่าง
เคร่งครัด โดยเฉพาะในเรือ่ งการใช้ดลุ พินจิ ทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อผูถ้ กู จับกุมหรือผูต้ อ้ งหา ไม่
ว่าจะเป็นการแจ้งและการจัดให้ผู้ถูกจับกุมหรือผู้ต้องหาได้รับสิทธิต่าง ๆ อันรวมถึงสิทธิที่
จะได้รับการปล่อยชั่วคราว ดังที่ระบุไว้ในกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิด
สิทธิและเสรีภาพของผู้ถูกจับกุม อันจะส่งผลเสียหายต่อหน้าที่ของรัฐในการอ�ำนวยความ
ยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์และทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษขอนแก่น
(๑) ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษขอนแก่น ต้องก�ำชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดในการพิจารณาใช้
เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเช่นนี้ขึ้นอีก
(๒) กรมราชทัณฑ์ควรก�ำชับให้เรือนจ�ำและทัณฑสถานทุกแห่งด�ำเนินการตรวจค้นตัว
ผู้ต้องขังโดยค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และควรแสวงหามาตรการอื่นที่เหมาะสม เช่น
การใช้เครื่องตรวจค้นร่างกาย หรือ Body Scan มาใช้แทนการตรวจค้นตัวผู้ต้องขัง
ในลักษณะเช่นเดิม
ทั ณ ฑสถานบ� ำ บั ด พิ เ ศษขอนแก่ น แจ้ ง ว่ า ได้ ก� ำ หนดมาตรการและแนวทางปฏิ บั ติ
เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรียบร้อยแล้ว โดยได้ออกค�ำสั่ง เรื่อง ก�ำหนดพัศดี
ผูม้ อี ำ� นาจสัง่ ให้ใช้เครือ่ งพันธนาการและสัง่ เพิกถอนค�ำสัง่ ให้ใช้เครือ่ งพันธนาการแก่ผตู้ อ้ งขัง
และแต่งตัง้ คณะกรรมการพิจารณาการใช้เครือ่ งพันธนาการและถอดถอนเครือ่ งพันธนาการ
แก่ผู้ต้องขัง
กรณีบุตรชาย เสียชีวิตในเรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช (รายงานฯ ที่ ๑๔๕/๒๕๖๑)
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. กล่าวอ้างว่า นาย ข. บุตรชายของผู้ร้องเป็นจ�ำเลยในคดีร่วมกัน
ก่อการร้าย อั้งยี่ ซ่องโจร และร่วมกันฆ่าเจ้าพนักงานซึง่ กระท�ำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรอง
ไว้กอ่ น และถูกขังไว้ระหว่างฎีกาทีเ่ รือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช ต่อมาเมือ่ วันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๙ ผูร้ อ้ งได้รบั แจ้งจากผูถ้ กู ร้องว่าบุตรชายของผูร้ อ้ งเสียชีวติ เนือ่ งจากอาการเจ็บหน้าอก  
ผูร้ อ้ งจึงติดใจการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูถ้ กู ร้องในการควบคุมดูแลบุตรชายของผูร้ อ้ ง โดยเฉพาะ
กรณีการรักษาพยาบาลแก่บุตรชายของผู้ร้องขณะอยู่ในเรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ของผู้ร้อง เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา
๒๔๗ (๑) และ (๓) เพื่อด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
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โดยเรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช ชีแ้ จงข้อเท็จจริง สรุปได้วา่ เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช
ได้รบั ตัวไว้คมุ ขังไว้ทแี่ ดน ๖/๒ เมือ่ วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ บุตรชายของผูร้ อ้ งมีอาการบวม
ที่แขนและขา ได้ขออนุญาตออกจากแดนเพื่อไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลของเรือนจ�ำ
ต่อมาเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ บุตรชายของผู้ร้องได้มีบันทึกขออนุญาตออกไป
สถานพยาบาลเรือนจ�ำอีกครัง้ เพือ่ ขอพบแพทย์ เจ้าหน้าทีไ่ ด้อนุญาตให้ออกไปตรวจดูอาการ
และสถานพยาบาลได้รับตัวไว้เพื่อดูอาการ จากนั้นเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่         
ผู้ควบคุมดูแลผู้ต้องขังป่วยเห็นว่าบุตรชายของผู้ร้องมีอาการปวดศีรษะ ปวดเกร็งช่องท้อง
หายใจติดขัด แน่นหน้าอก อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร จึงได้รีบแจ้งให้พยาบาลเรือนจ�ำมาตรวจ
ดูอาการ ในระหว่างรอพยาบาลเรือนจ�ำมาตรวจดูอาการ บุตรชายของผู้ร้องได้เสียชีวิต
ในเวลาประมาณ ๐๕.๔๕ นาฬิกา หลังจากบุตรชายของผู้ร้องเสียชีวิต เรือนจ�ำกลาง
นครศรีธรรมราชได้แจ้งพนักงานสอบสวนมาท�ำการชันสูตรศพ โดยพนักงานสอบสวน
ได้น�ำคณะกรรมการเข้าท�ำการชันสูตรศพและได้น�ำญาติของผู้เสียชีวิตเข้าร่วมในการ
ชันสูตรศพ จ�ำนวน ๒ คน ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราช
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการท�ำการสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของบุตรชายของผู้ร้อง กรณี
มีปญ
ั หาทีต่ อ้ งพิจารณาว่า กสม. สามารถใช้อำ� นาจในการตรวจสอบกรณีบตุ รชายของผูร้ อ้ ง
เสียชีวติ ทีเ่ รือนจ�ำกลางนครศรีธรรมราชหรือไม่  โดยเป็นค�ำร้องทีป่ ระสงค์ให้ กสม. ตรวจสอบ
เหตุแห่งการเสียชีวติ ของบุตรชายของผูร้ อ้ งในขณะทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมของผูถ้ กู ร้อง อันเป็น
หน้าที่ของศาลยุติธรรมซึ่งมีกระบวนการพิจารณาและตรวจสอบข้อเท็จจริง อันเป็นหลัก
ประกันในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่เสียชีวิตในระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงาน
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา มาตรา ๑๕๐ วรรคห้า  อยูแ่ ล้ว กสม. จึงไม่อาจ
ใช้อ�ำนาจในการพิจารณาปัญหานี้แทนศาลยุติธรรมได้ เห็นควรยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม
จากข้อเท็จจริงปรากฏว่า บุตรชายของผู้ร้องเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ แต่จนถึง
วันที่จัดท�ำรายงานผลการตรวจสอบนี้ พนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรพระพรหม
ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนที่รับผิดชอบในพื้นที่เกิดเหตุ ยังจัดท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพ
ไม่แล้วเสร็จ อันถือว่าเป็นการใช้ระยะเวลาเกินกว่าทีก่ ฎหมายบัญญัตแิ ละค�ำสัง่ ได้กำ� หนดไว้
การใช้ระยะเวลาการสอบสวนส�ำนวนชันสูตรพลิกศพที่นานเกินสมควรนี้ ย่อมมีผลกระทบ
โดยตรงต่อการพิจารณาของศาลในการไต่สวนเพือ่ ให้ทราบถึงเหตุและพฤติการณ์ทบี่ ตุ รชาย
ของผูร้ อ้ งเสียชีวติ จึงมีมติให้ยตุ เิ รือ่ งและมีขอ้ เสนอแนะไปยังส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดต่อไป
ข้อเสนอแนะ

ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติและส�ำนักงานอัยการสูงสุด
ให้พิจารณาเร่งรัดการด�ำเนินการของพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการในเรื่องนี้
ให้เป็นไปตามกฎหมายและค�ำสั่งที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็ว ตลอดจนให้พิจารณาก�ำหนด
มาตรการในการเร่งรัดหรือป้องกันการเกิดกรณีพนักงานสอบสวนและพนักงานอัยการ
ใช้ระยะเวลาเกินสมควรในการท�ำส�ำนวนชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา มาตรา ๑๕๐ ต่อไป

เรื่อง

ข้อเสนอแนะ

กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจค้นบ้านพักและน�ำตัวไปควบคุมเพือ่ ซักถามข้อเท็จจริง
โดยมิชอบ รวมทั้งมีการข่มขู่และท�ำร้ายร่างกายในระหว่างการซักถาม (รายงานฯ ที่
๒๒๐/๒๕๖๑) ผูร้ อ้ งทัง้ สีไ่ ด้รอ้ งเรียนต่อ กสม. กล่าวอ้างว่า เมือ่ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เวลากลางคืนต่อเนือ่ งถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ขณะทีผ่ รู้ อ้ งทัง้ สี่ บิดาเลีย้ งและมารดา
น้องชาย และน้องสาว และญาติของผูร้ อ้ งที่ ๑ รวม ๑๐ คน ก�ำลังพักผ่อนอยูภ่ ายในบ้านพัก
ผู้ถูกร้องที่ ๒ แต่งกายนอกเครื่องแบบไม่ทราบจ�ำนวน และผู้ถูกร้องที่ ๓ ประมาณ ๕ นาย
เข้าตรวจค้นและจับกุมบุคคลภายในบ้าน โดยกล่าวหาว่าบิดาเลี้ยงและมารดาของผู้ร้อง
ที่ ๑ ร่วมกันฆ่าและอ�ำพรางศพนาย ค ผู้ถูกร้องที่ ๒ และที่ ๓ ได้ควบคุมตัวบุคคลทั้งสอง
พร้อมด้วยบุคคลภายในบ้านอีกจ�ำนวน ๕ คน ไปยังกองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๓ ซึง่ เป็น
ที่ท�ำการของผู้ถูกร้องที่ ๑ นอกจากนี้ ผู้ถูกร้องที่ ๒ และที่ ๓ ยังได้ยึดโทรศัพท์มือถือ
และเอกสารส�ำคัญหลายอย่างของกลุ่มผู้ร้องและบุคคลภายในบ้านไว้ด้วย เมื่อไปถึง
กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๓ ผู้ถูกร้องที่ ๒ ได้ควบคุมตัวบุคคลทั้งเจ็ดไว้ในห้องทึบ
และในคืนดังกล่าวผู้ถูกร้องที่ ๒ ก็ได้เรียกแต่ละคนมาท�ำการสอบสวนผลัดเปลี่ยนกันไป
ในระหว่างการสอบสวน ผู้ถูกร้องที่ ๒ ข่มขู่และท�ำร้ายร่างกายผู้ถูกสอบสวนเพื่อกล่าวหา
บิดาเลี้ยงและมารดาของผู้ร้องที่ ๑ ว่าร่วมกันฆ่าและอ�ำพรางศพนาย ค ต่อมาในช่วงเช้า
ของวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้ร้องที่ ๑ และญาติได้ขอเข้าเยี่ยมบุคคลที่ถูกควบคุมตัว
ทัง้ หมด แต่ผถู้ กู ร้องที่ ๑ และที่ ๒ อนุญาตให้เข้าเยีย่ มได้เฉพาะมารดาของผูร้ อ้ งที่ ๑ จากการ
สอบถามมารดา แจ้งว่า ผู้ถูกร้องที่ ๒ ท�ำร้ายร่างกายบิดาเลี้ยงของผู้ร้องที่ ๑ และบุคคลอื่น
ในระหว่างการสอบสวนเพือ่ ข่มขูใ่ ห้ยอมรับสารภาพ หลังจากนัน้ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ผู้ร้องที่ ๑ พร้อมญาติได้เข้าเยี่ยมบุคคลทั้งหมดอีกครั้ง ซึ่งครั้งนี้ผู้ถูกร้องที่ ๑ และที่ ๒
อนุญาตให้พบทั้งบิดาเลี้ยงและมารดาของผู้ร้องที่ ๑ โดยมารดายังคงยืนยันว่าบิดาเลี้ยง
ของผู้ร้องที่ ๑ ถูกท�ำร้ายร่างกาย ผู้ร้องที่ ๑ สังเกตเห็นบิดาเลี้ยงมีอาการซึมเศร้าและบวม
ที่บริเวณใบหน้า ในวันดังกล่าวผู้ถูกร้องที่ ๑ และที่ ๒ ได้ย้ายบิดาเลี้ยงและมารดาของ
ผู้ร้องที่ ๑ ไปควบคุมตัวที่สถานีต�ำรวจนครบาลมีนบุรี จากนั้นบิดาและมารดาของ
ผู้ร้องที่ ๒ ได้เดินทางมาเยี่ยมและเจรจากับผู้ถูกร้องที่ ๒ เพื่อขอให้ปล่อยตัวผู้ร้องที่ ๒
ที่ ๓ และที่ ๔ เนือ่ งจากผูร้ อ้ งทัง้ สามเป็นเยาวชน และเห็นว่าการควบคุมดังกล่าวเป็นการกระท�ำ
ทีม่ ชิ อบด้วยกฎหมาย ทัง้ ยังไม่มกี ารออกหมายจับโดยศาล ผูถ้ กู ร้องที่ ๒ จึงยินยอมปล่อยตัว
ผูร้ อ้ งที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ พร้อมด้วยนายหนึง่ รวม ๔ คน ผูร้ อ้ งทัง้ สีเ่ ห็นว่าผูถ้ กู ร้องทัง้ สามกระท�ำ
การโดยมิชอบ จึงขอให้ตรวจสอบ ทั้งนี้ กสม. พิจารณาแล้วมีมติว่าการกระท�ำของผู้ถูกร้อง
ทั้งสามเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนแก่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๑) และ (๓) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖
(๑) และ (๓) ประกอบมาตรา ๓๖ และมาตรา ๔๒
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๓ สถานีตำ� รวจนครบาลมีนบุรี /
กองทัพบก และกองทัพภาคที่ ๑ ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผูถ้ กู ร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗
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(๑) ควรมี ม าตรการหรื อ แนวทางที่ เ หมาะสมในการป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไขการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และกองทัพบก ควรด�ำเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ถูกร้องทั้งสามซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระท�ำการอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีตรวจค้นบ้านพักของบิดาเลี้ยงของผู้ร้องที่ ๑ และน�ำตัว
บิดาเลี้ยงและพวก รวม ๗ คน ไปควบคุมตัว โดยให้ด�ำเนินการภายในระยะเวลา ๖๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้
(๒) กองบังคับการต�ำรวจนครบาล ๓ สถานีต�ำรวจนครบาลมีนบุรี และกองทัพภาคที่ ๑
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้องที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๓ ควรก�ำชับเจ้าหน้าที่ ในสังกัด
ให้ตระหนักว่า การใช้อ�ำนาจใด ๆ ที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
โดยเฉพาะการตรวจค้น จับกุม และควบคุมตัวผูต้ อ้ งสงสัยในคดีอาญา จะต้องให้ความส�ำคัญ
กับกระบวนการและขั้นตอนตามกฎหมาย รวมทั้งค�ำนึงถึงเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก โดยให้
ด�ำเนินการภายในระยะเวลา ๖๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้
(๓) ควรพิจารณาจัดหลักสูตรอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ในสังกัดซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงาน
ฝ่ายปกครอง ให้มคี วามรู้ ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และเงือ่ นไขการใช้อำ� นาจ
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และไม่กระท�ำการ
ใด ๆ ทีอ่ าจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยปลูกฝังความตระหนักรูเ้ กีย่ วกับ
หลักสิทธิมนุษยชนหรือการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งเป็นหลักการส�ำคัญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ อันจะท�ำให้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างเป็น
รูปธรรมยิ่งขึ้น  

5.
เรื่อง

ข้อเสนอแนะ

กรณีกล่าวอ้างว่าผูต้ อ้ งขังชาวต่างประเทศถูกจ�ำกัดสิทธิในการติดต่อสือ่ สารกับครอบครัว
ในต่างประเทศและไม่ได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม รวมทั้งขอให้มีการโอนตัวไป
รับโทษต่อในประเทศภูมิล�ำเนา (รายงานฯ ที่ ๒๒๑/๒๕๖๑) กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน
ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่าผูร้ อ้ งเป็นผูต้ อ้ งขังชาย สัญชาติปากีสถาน ถูกศาลพิพากษา
ลงโทษจ�ำคุก ๕๐ ปี ในคดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและรับโทษมาแล้ว
๘ ปี เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ ถูกย้ายจากเรือนจ�ำกลางบางขวางไปคุมขังอยู่ที่เรือนจ�ำ
กลางคลองเปรม ถูกจ�ำกัดสิทธิในการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวในต่างประเทศ และไม่ได้
รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการป่วยตามค�ำร้องขอ รวมทั้งขอให้ช่วยติดตามเรื่องการ
ขอโอนตัวไปรับโทษต่อ ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน ซึง่ เป็นประเทศภูมลิ ำ� เนาของผูร้ อ้ ง
กสม. พิจารณากรณีการร้องเรียนข้างต้นแล้ว มีมติให้ยุติเรื่อง และให้มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัตปิ ระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓)
กรมราชทัณฑ์ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
เกีย่ วกับกรณีปญ
ั หาข้อจ�ำกัดในการติดต่อสือ่ สารของผูต้ อ้ งขังกับครอบครัว ภายนอกเรือนจ�ำ

6.
เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาถูกครูใช้ไม้เรียวท�ำโทษเกินกว่าเหตุ
(รายงานฯ ที่ ๒๒๘/๒๕๖๑) กรณีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาถูกครูใช้ไม้เรียวท�ำโทษ
ตามที่ปรากฏเป็นข่าว มี ๒ กรณี ดังนี้
กรณีที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ มารดาของเด็กหญิง ข (นามสมมติ)
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนแห่งหนึง่ ในจังหวัดราชบุรี โพสต์ภาพในสือ่ สังคม
ออนไลน์ว่า บุตรของตนถูกครูใช้ไม้เรียวตีที่ก้นจนเกิดการเขียวช�้ำอย่างเห็นได้ชัด มีอาการ
ปวดระบม หวาดกลัว และร้องไห้ตลอดเวลา เนือ่ งจากลืมอ่านหนังสือ จึงอ่านไม่ทนั เพือ่ น ครู
จึงเรียกออกมาหน้าชั้นเรียนและตีโดยใช้ไม้เรียวขนาดใหญ่พันผ้าเทป ซึ่งเด็กหญิง ข ยืนยัน
ว่าไม่อยากกลับไปเรียนทีโ่ รงเรียนเดิมอีก ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี
เขต ๑ ได้สอบถามข้อเท็จจริงจากโรงเรียนที่เกิดเหตุทราบว่า ครูคนดังกล่าวเป็นข้าราชการ
ครูบ�ำนาญและมาช่วยสอนที่โรงเรียนเป็นเวลาหลายปี โดยครูคนดังกล่าวให้การว่าขณะครู
ท�ำการสอน เด็กยังเล่นอยู่ เมื่อห้ามไม่ฟังจึงลงโทษด้วยการใช้ไม้เรียวตี โดยส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฯ ได้ก�ำชับโรงเรียนว่าห้ามลงโทษเด็กด้วยการเฆี่ยนตีโดยเด็ดขาด ให้เพียง
ว่ากล่าวตักเตือน ท�ำทัณฑ์บน ตัดคะแนน หรือให้ท�ำกิจกรรมเท่านั้น
กรณีที่ ๒ เมือ่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มารดาของเด็กชาย ก (นามสมมติ) นักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๑ ของโรงเรียนแห่งหนึง่ ในจังหวัดสุรนิ ทร์ โพสต์ภาพในสือ่ สังคมออนไลน์
ว่า บุตรของตนถูกครูประจ�ำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ใช้ก้านไม้ล�ำดวนท�ำโทษโดยการตีที่
ด้านหลังและแขนจนเป็นรอยฟกช�ำ้ อย่างเห็นได้ชดั เนือ่ งจากเด็กชาย ก หยิบปากกาจากโต๊ะ
ครูไป โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปเยี่ยมเด็กชาย ก และผู้ปกครองเพื่อประเมิน
สภาพจิตใจของเด็ก เบื้องต้นส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ ได้มอบเงินท�ำขวัญ จ�ำนวน
๓,๐๐๐ บาท บ้านพักเด็กฯ มอบเงินสงเคราะห์เด็ก จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาท และส�ำนักงาน
พัฒนาสังคมฯ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จ�ำนวน ๑ ชุด และจะพิจารณาช่วยเหลือเงิน
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

กรมราชทัณฑ์ควรน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารมาใช้ประโยชน์
ให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับระบบการติดต่อสื่อสารของผู้ต้องขังกับบุคคล ภายนอกเรือนจ�ำ
แบบเดิม อาทิ การมีนโยบายอนุญาตให้เรือนจ�ำทุกแห่งรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
(e-mail) ให้แก่ผตู้ อ้ งขังได้นนั้ ถือเป็นตัวอย่างวิธกี ารทีด่ ชี อ่ งทางหนึง่ ซึง่ ควรประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ต้องขังทาง e-mail นี้ให้มากขึ้น รวมทั้งนอกจากการรับ-ส่ง
e-mail ในรูปแบบของข้อมูลตัวอักษร (text file) แล้ว อาจพิจารณานโยบายสนับสนุนให้
เรือนจ�ำทุกแห่งสามารถรับ-ส่ง e-mail ให้แก่ผตู้ อ้ งขังในรูปแบบของข้อมูลรูปภาพ (graphic
file) เช่น ภาพจดหมายทีเ่ ขียนด้วยลายมือ ภาพถ่ายของครอบครัว ญาติ หรือเพือ่ นทีส่ ง่ มาให้
ผูต้ อ้ งขัง เป็นต้น ดังตัวอย่างจากการด�ำเนินการของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทัง้ นี้
การน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ ช่วยสร้างความสะดวกในการด�ำเนินงานของ
เจ้าหน้าทีเ่ รือนจ�ำด้วย อีกทัง้ ยังเป็นการช่วยลดผลกระทบทางจิตใจทีอ่ าจเกิดขึน้ กับผูต้ อ้ งขัง
บางกลุ่ม โดยเฉพาะผู้ต้องขังที่ถูกจ�ำคุกในเรือนจ�ำที่ห่างไกลจากภูมิล�ำเนาดั้งเดิมของตน
หรือในกรณีที่ญาติหรือเพื่อนของผู้ต้องขังมีความยากล�ำบากในการเดินทางไปยังเรือนจ�ำ
ที่ผู้ต้องขังดังกล่าวถูกจ�ำคุกอยู่
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สงเคราะห์ครอบครัวเนือ่ งจากบ้านเด็กมีฐานะยากจน นอกจากนี้ ผูป้ กครองของเด็กชาย ก.
ยังได้ไปแจ้งความด�ำเนินคดีกรณีดงั กล่าวต่อสถานีตำ� รวจภูธรสังขะ ทัง้ นี้ กสม. พิจารณาแล้ว
เห็นว่าเหตุการณ์ทงั้ สองกรณีเป็นประเด็นเดียวกันในเรือ่ งของการถูกครูทำ� โทษด้วยการตีจน
เกิดเป็นรอยแผลอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งขัดกับระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ที่ห้ามมิให้มีการลงโทษนักเรียนหรือ
นักศึกษาด้วยวิธีการรุนแรง อันเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ ๑๙ ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ ซึ่งถือเป็นการ
กระท�ำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้มกี ารแก้ไขปัญหาอย่าง
เหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้ยตุ เิ รือ่ ง และให้มขี อ้ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ข้อเสนอแนะ

7.
เรื่อง

ข้อเสนอแนะ

ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๑) ติดตามผลการด�ำเนินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในโรงเรียนทัง้ สองแห่งนี้
พร้อมทัง้ กระตุน้ ให้โรงเรียนสร้างความร่วมมือกับผูป้ ระกอบวิชาชีพทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ แพทย์
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) จัดการนิเทศงานในการแก้ไขปัญหาด้านการศึกษาของเด็ก เพือ่ ให้เด็กได้รบั ประโยชน์
สูงสุดจากกิจกรรมทางการศึกษา
กรณีผู้ต้องขังเรือนจ�ำกลางปัตตานีซึ่งถูกย้ายไปคุมขังที่เรือนจ�ำกลางสงขลาถึงแก่
ความตายในระหว่างการควบคุม (รายงานฯ ที่ ๒๔๙/๒๕๖๑) กรณีทปี่ รากฏจากสือ่ มวลชนว่า
เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เกิดเหตุการณ์ผู้ต้องขังของเรือนจ�ำกลางปัตตานีก่อเหตุ
จลาจลภายในเรือนจ�ำและรวมกลุ่มท�ำร้ายผู้ต้องขังด้วยกันจนมีผู้เสียชีวิต หลังเกิดเหตุ
เรือนจ�ำกลางปัตตานีได้ย้ายผู้ต้องขังที่เชื่อว่าเป็นผู้ก่อเหตุไปควบคุมที่เรือนจ�ำกลางสงขลา
ทัณฑสถานบ�ำบัดพิเศษสงขลา และเรือนจ�ำอ�ำเภอนาทวี เพื่อความสงบเรียบร้อยในการ
ด�ำเนินงานของเรือนจ�ำ  ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พบว่า นาย ง ซึ่งเป็น
ผูต้ อ้ งขังทีถ่ กู ย้ายไปควบคุมทีเ่ รือนจ�ำกลางสงขลา ได้ถงึ แก่ความตายในสถานพยาบาลของ
เรือนจ�ำ กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระท�ำและการละเลยการกระท�ำของเรือนจ�ำกลาง
ปัตตานี เรือนจ�ำกลางสงขลา และพนักงานสอบสวน สถานีตำ� รวจภูธรเมืองสงขลา เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กรมราชทัณฑ์
(๑) ควรตรวจสอบให้ได้ข้อเท็จจริงกรณีที่นาย ง และผู้ต้องขังอื่นได้รับบาดเจ็บและถึงแก่
ความตายจากเหตุจลาจลทีเ่ กิดขึน้ ในเรือนจ�ำกลางปัตตานี เมือ่ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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กรณีการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๑/๒๕๖๑)
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้อง กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมในการเรียกดอกเบี้ย
และการบังคับคดี โดยกล่าวอ้างว่าสถานการณ์การเป็นหนี้ของประชาชนเกิดจากการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการการเงินและหนี้สิน สัญญาที่ไม่เป็นธรรม
การเข้าไม่ถงึ แหล่งเงินในระบบ การกูย้ มื เงินนอกระบบทีม่ กี ารเก็บดอกเบีย้ สูงกว่าทีก่ ฎหมาย
ก�ำหนด การขายฝากที่ดินและบ้าน เมื่อหาเงินมาช�ำระหนี้ไม่ได้ก็จะถูกยึดบ้านและที่ดิน
การที่เกษตรกรประสบปัญหาจากการไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน จึงต้องอาศัยช่องทาง
ที่ง่ายและรวดเร็ว อาทิ การกู้ยืมเงินนอกระบบ การให้สินเชื่อโดยไม่มีหลักประกัน ส่งผล
ให้เกิดการติดตามทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้สัญญาขายฝาก
แทนสัญญาจ�ำนองท�ำให้เกิดปัญหาต่อเนื่อง กล่าวคือ เมื่อท�ำสัญญาขายฝากแล้ว ผู้ซื้อฝาก
มักก�ำหนดค่าตอบแทนอื่น ๆ หรือก�ำหนดค่าธรรมเนียมการไถ่ทรัพย์สูงกว่าดอกเบี้ย
หรือก�ำหนดข้อตกลงพิเศษที่ผู้ขายฝากต้องจ่ายให้ผู้ซื้อฝากเกินกว่าอัตราอันสมควร หรือ
การหลบเลี่ยงไม่ให้ไถ่ทรัพย์ หรือการไถ่ทรัพย์ที่พ้นก�ำหนดเวลาต้องเสียค่าธรรมเนียม
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ว่าเกิดจากการกระท�ำของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่ รวมทั้งหาแนวทางในการป้องกัน
มิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก และหากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�ำการโดยไม่มีกฎหมาย
ให้อ�ำนาจ หรือเป็นการกระท�ำเกินสมควรแก่เหตุจนเป็นเหตุให้ผู้ต้องขังได้รับบาดเจ็บ
และถึ ง แก่ ค วามตายอั น เป็ น การกระท� ำ ที่ ขั ด ต่ อ หลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ก็ ค วรพิ จ ารณา
ด� ำ เนิ น การแก่ เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง กระท� ำ การดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต่อไป  
(๒) ควรก�ำหนดแนวทางปฏิบัติส�ำหรับเจ้าหน้าที่ของเรือนจ�ำ  เพื่อเป็นหลักประกันว่า
ในกรณีฉุกเฉินหรือกรณีที่มีความจ�ำเป็น ผู้ต้องขังจะต้องได้รับรักษาพยาบาลโดยเร็ว
ตามพระราชบัญญัตริ าชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๕ และข้อก�ำหนดมาตรฐานขัน้ ต�ำ่ แห่ง
สหประชาชาติในการปฏิบตั ติ อ่ ผูต้ อ้ งขัง ข้อที่ ๒๗ (United Nations Standard Minimum
Rules for the Treatment of Prisoners : Mandela Rules)  
(๓) กรมราชทัณฑ์ควรให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ในเรื่องมาตรฐานระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์               
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๘ และข้อก�ำหนดมาตรฐานขั้นต�่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
ปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Mandela Rules) โดยเฉพาะในประเด็นการต่อต้านการทรมานตาม
อนุสญ
ั ญาการต่อต้านการทรมานและการประติบตั หิ รือการลงโทษทีโ่ หดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือทีย่ ำ�่ ยีศกั ดิศ์ รี และสิทธิในการได้รบั การรักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยอย่างทันท่วงทีและ
เหมาะสมกับสภาพอาการ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติควรเร่งรัดพนักงานสอบสวน สถานีต�ำรวจภูธรเมืองสงขลา
ให้ด�ำเนินการจัดท�ำและสรุปส�ำนวนการชันสูตรพลิกศพเสนอต่อพนักงานอัยการจังหวัด
สงขลา
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เท่ากับการขายปกติประกอบกับการที่คู่สัญญาก�ำหนดระยะเวลาไถ่ทรัพย์สินที่สั้นจน
เกินไปเมือ่ เปรียบเทียบกับจ�ำนวนเงิน แม้จะเป็นการกระท�ำตามกฎหมายแต่อาจไม่สอดคล้อง
กับหลักพอสมควรแก่เหตุ เนื่องจากผู้ซื้อฝากมีอ�ำนาจต่อรองที่เหนือกว่าโดยใช้กฎหมาย
เป็นเครือ่ งมือให้ผขู้ ายฝากต้องจ�ำยอมให้ผขู้ ายฝากต้องเสียทีด่ นิ ไปโดยง่าย ดังนัน้ ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในส่วนที่ว่าด้วยการขายฝาก ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันจึงยังไม่
เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และเป็นช่องทางให้ฝา่ ยทีไ่ ด้เปรียบใช้กฎหมายดังกล่าว
แสวงหาประโยชน์จากลูกหนี้ กสม. จึงเห็นควรมีขอ้ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมาย กรณีการขายฝากตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ข้อเสนอแนะ

คณะรัฐมนตรีและกระทรวงยุติธรรม
(๑) คณะรัฐมนตรีและกระทรวงยุติธ รรม ควรพิจารณาก�ำหนดมาตรการหรือกลไก
ให้ความช่วยเหลือโดยให้สถาบันการเงินของรัฐเข้ามาช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ขายฝากในกรณี
ที่ไม่สามารถหาทรัพย์สินมาไถ่ทรัพย์สินที่ขายฝากภายในก�ำหนดระยะเวลา
(๒) ควรร่วมกันพิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ๓ ลักษณะ
๑ ซื้อขาย หมวด ๔ การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง ส่วนที่ ๑ ขายฝาก เพื่อให้กฎหมาย
ทันต่อสถานการณ์ปจั จุบนั และเกิดความเป็นธรรมต่อลูกหนีผ้ ขู้ ายฝากซึง่ เป็นผูท้ ไี่ ม่มอี ำ� นาจ
ต่อรองกับเจ้าหนี้ผู้ซื้อฝาก

การดำ�เนินการ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการพิจารณาและผลด�ำเนินการเกี่ยวกับข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมาย กรณีการขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ของกระทรวงยุติธรรม
ตามทีเ่ สนอ และให้แจ้งมายัง กสม. เพิม่ เติมว่า คณะกรรมการด�ำเนินการการปฏิรปู กฎหมาย
ในระยะเร่งด่วนได้จัดร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองประชาชนในการท�ำสัญญาขายฝากที่ดิน
เพือ่ การเกษตรกรรมหรือทีอ่ ยูอ่ าศัย พ.ศ. .... เสนอต่อคณะกรรมการขับเคลือ่ นและเร่งรัดการ
ด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
กรมที่ดิน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี ส�ำนักกองทุนยุติธรรม ส�ำนักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ มูลนิธิชีวิตไท (Local Act) และสภาเกษตรแห่งชาติ และได้จัดท�ำ
รายงานสรุปผลการด�ำเนินการของคณะกรรมการศึกษาสถานการณ์ปัญหาขายฝากไม่เป็น
ธรรมฉบับสมบูรณ์ เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบรายงานดังกล่าว และ
ส่งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

9.
เรื่อง

กรณีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National
Action Plan on Business and Human Rights-NAP) (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๒/๒๕๖๑)
กสม. ได้พิจารณาค�ำร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรอบเกือบ
สองทศวรรษที่ ผ ่ า นมาพบว่ า การด� ำ เนิ น กิ จ กรรมทางธุ ร กิ จ ที่ ด� ำ เนิ น การโดยภาครั ฐ
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หรือภาคเอกชนมีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้นจากสถิติการร้องเรียน
ต่อ กสม. ระหว่างปี ๒๕๔๔-๒๕๖๐ ปรากฏว่า การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง
กับการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ซึง่ เกิดจากการด�ำเนินกิจการ เช่น การบริหารจัดการพลังงาน การประกอบกิจการเหมืองแร่
โครงการพัฒนาหรือการลงทุนขนาดใหญ่ เป็นต้น ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และจาก
โครงการลงทุนหรือการพัฒนาทั้งของรัฐและเอกชนสัญชาติไทยในประเทศเพื่อนบ้าน
และปัญหาสิทธิแรงงาน แรงงานข้ามชาติ และสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้เสียและ
กลุ่มเปราะบาง ปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะทวีความซับซ้อนมากขึ้น เมื่อประเทศไทย
มีนโยบายเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ การค้า การเงิน และการลงทุนระหว่างประเทศ ส่งผลให้
บริ ษั ท ข้ า มชาติ เข้ า มาลงทุ น ในประเทศไทยจ� ำ นวนมาก ในขณะที่ ก ารส่ ง ออกสิ น ค้ า
ของประเทศไทยก็เผชิญหน้ากับการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีของประเทศ
คู่ค้าเพิ่มมากยิ่งขึ้น เช่น กรณีการให้ใบแดงของสหภาพยุโรปต่อการท�ำประมงของไทย
เนื่ อ งจากถู ก มองว่ า การท� ำ ประมงของไทยนั้ น มี ลั ก ษะเป็ น การประมงที่ ผิ ด กฎหมาย
ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing
หรือ IUU Fishing) มาตรการเหล่านี้ถือว่าเป็นมาตรการทางการค้าที่มิใช่ภาษีอย่างหนึ่ง
ที่น�ำมาบังคับใช้ต่อประเทศที่มีการส่งออกสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรป ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อรัฐบาลไทยตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมประมง รวมทั้งกลุ่ม
แรงงานไทยและกลุม่ แรงงานต่างด้าวหลายหมืน่ คนในอุตสาหกรรมประมง หรือการจัดระดับ
สถานการณ์การค้ามนุษย์ของกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาในรายงาน
สถานการณ์ค้ามนุษย์ (Trafficking in Persons Report-TIP Report) ส่งผลกระทบ
ต่อภาคการค้าและอุตสาหกรรมส่งออก ท�ำให้สินค้าและผลิตผลทางการเกษตรและ
การประมงของประเทศไทย ถูกห้ามน�ำเข้า และอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ของสินค้าไทย
ในสายตาผู้บริโภคชาวต่างชาติ รวมถึงท�ำให้ประเทศไทยอาจถูกตัดสิทธิพิเศษทางการค้า
และมาตรการการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากประเทศคู่ค้ารายส�ำคัญอีกด้วย กสม. พิจารณา
แล้วเห็นว่าค�ำร้องเรียนประเด็นดังกล่าวมีลกั ษณะทีไ่ ม่อาจด�ำเนินการแก้ไขปัญหาให้เสร็จสิน้
ได้เฉพาะตัวเป็นรายกรณี แต่จ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการแก้ไขกฎหมาย นโยบาย และ
แนวปฏิบัติที่ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อแก้ไขปัญหา
และป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก
และด้วยเหตุที่ในปี ๒๕๕๔ (ค.ศ. ๒๐๑๑) องค์การสหประชาชาติได้ให้ความเห็นชอบ
กับหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations
Guiding Principles on Business and Human Rights-UNGPs) และในปี ๒๕๕๗
คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) ได้มีข้อมติ
ให้ประเทศสมาชิกด�ำเนินการจัดให้มแี ผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(National Action Plan on Business and Human Rights-NAP) ซึ่งเป็นเอกสาร
ยุทธศาสตร์ทางนโยบายที่ได้รับการพัฒนาโดยรัฐเพื่อคุ้มครองผลกระทบสิทธิมนุษยชน
อย่างร้ายแรงที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจ โดยมีความสอดคล้องไปกับหลักการชี้แนะ
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงมีความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะต้องปรับปรุงกฎหมายภายใน กฎระเบียบ และสภาพแวดล้อมให้ตอบสนองต่อประเด็น

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

95

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

96
ด้านสิทธิมนุษยชนโดยสอดคล้องกับมาตรฐานสากลมากยิง่ ขึน้ ดังนัน้ กสม. จึงมีมติให้เสนอ
แนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน เกีย่ วกับกระบวนการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan
on Business and Human Rights-NAP) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ต่อคณะรัฐมนตรี
ข้อเสนอแนะ

คณะรัฐมนตรี
(๑) ควรระบุการจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัญหาและมาตรการแก้ไขปัญหาด้านธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
(๒) ควรก�ำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่องค์กรธุรกิจที่ตั้งอยู่ในดินแดน หรือเขตอ�ำนาจ
อธิ ป ไตยของไทยต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การชี้ แ นะแห่ ง สหประชาชาติ ว ่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ
สิทธิมนุษยชน สัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการสิทธิมนุษยชน
(๓) ควรมีการจัดท�ำรายงานการประเมินสภาพแวดล้อม สถานการณ์ส�ำคัญด้านธุรกิจ
และกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีผลกระทบ
ต่อประเทศไทย (National Baseline Assessment-NBA) รวมทัง้ การศึกษาประเด็นปัญหา
และช่องว่าง และการประเมินแนวโน้มสถานการณ์ด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและปัญหา
ส�ำคัญที่เกิดขึ้นภายในประเทศ (National Baseline Assessment)
(๔) ควรระบุถึงการน�ำนโยบายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม
(๕) ควรระบุหลักประกันที่จะท�ำให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้น�ำในการเคารพและส่งเสริมการ
ท�ำธุรกิจ ที่เ คารพสิท ธิมนุษยชน โดยอาจก�ำหนดแผนการบรรจุบทบัญญัติให้มีกลไก
การก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจโดยการค�ำนึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชนไว้ในกฎหมาย
การพัฒนาการก�ำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ รวมถึงการก�ำกับดูแลให้รฐั วิสาหกิจด�ำเนิน
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน และการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้าน (Human Rights Due Diligence) ในการด�ำเนินการของรัฐวิสาหกิจด้วย
(๖) ควรระบุถึงการรับประกันให้มีการเคารพสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทางธุรกิจ โดยควร
ระบุ ใ ห้ มี ก ารศึ ก ษาความเสี่ ย งและผลกระทบด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในการจั ด ท� ำ บริ ก าร
สาธารณะดั ง กล่ า วโดยบริ ษั ท เอกชนหรื อ กรณี ที่ มี ก ารร่ ว มลงทุ น ระหว่ า งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชนเพื่อจัดท�ำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่เป็นหน้าที่ของรัฐ
โดยรัฐมอบหมายหน้าที่ ให้ภาคเอกชนด�ำเนินการจัดท�ำโครงการดังกล่าวแทนผ่านสัญญา
ร่วมลงทุน (Public-Private Partnership) มาตรการและกลไกการก�ำกับดูแลเพื่อแก้ไข
ปัญหาผลกระทบดังกล่าว
(๗) ควรระบุหลักประกันการเคารพสิทธิมนุษยชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๘) ควรระบุถงึ แผนการบูรณาการ และประกันความสอดประสานด้านนโยบายในประเด็น
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายในหน่วยงานของรัฐ รวมไปถึงการระบุแนว
นโยบายและเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ฉบับต่าง ๆ อาทิ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
แผนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชน

การดำ�เนินการ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

10.
เรื่อง

คณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี มีมติเมือ่ วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ รับทราบสรุปผลการพิจารณาด�ำเนินการ
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้น�ำเสนอ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
ของ กสม. มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอของ กสม. ทั้ง ๑๒ ประเด็น ซึ่งครอบคลุมการจัดท�ำ
นโยบายว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การน�ำนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยค�ำนึงถึงปัญหา
อุปสรรคและข้อท้าทายการก�ำหนดให้รัฐวิสาหกิจเป็นผู้น�ำในการส่งเสริมการท�ำธุรกิจ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงแนวทางมาตรการแก้ไขปัญหาช่องว่างทางกฎหมายและ
กระบวนการปกครองทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรม การมีกลไกเยียวยา
และร้องทุกข์นอกกระบวนการยุติธรรมของรัฐที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์
ได้เสนอให้สง่ รายงานสรุปผลการพิจารณาข้างต้นให้กระทรวงยุตธิ รรมเพือ่ น�ำไปประกอบการ
จัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศต่อไป
กรณีการก�ำหนดเขตพื้นที่ในการท�ำกิน การอยู่อาศัย และการด�ำเนินวิถีชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมในเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอุทยาน
แห่งชาติ (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๓/๒๕๖๑) กสม. ได้รบั เรือ่ งร้องเรียนจ�ำนวนมาก กรณีกล่าวอ้างว่า
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งอยู่อาศัยบนพื้นที่สูงของประเทศไทย
ในหลายพื้นที่มาก่อน ได้รับผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และ
ประสบปัญหาขาดแคลนพื้นที่ท�ำกิน สืบเนื่องจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติและ
เขตอุทยานแห่งชาติทบั ซ้อนกับทีอ่ ยูอ่ าศัยและทีท่ ำ� กินของชุมชน จนน�ำไปสูก่ ารจับกุม ไล่รอื้
ท�ำลายทรัพย์สิน และด�ำเนินคดีในชั้นศาล โดยเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการไม่สอดคล้องกับมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟื้นฟู
วิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง ซึ่งเป็นนโยบายในการประกันสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมดังกล่าว
นอกจากนี้ เจ้าหน้าทีไ่ ม่มกี ารด�ำเนินการเพือ่ พิสจู น์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ ก่อน ทัง้ นี้ กสม.

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

(๙) ควรระบุหลักการส�ำคัญที่จะประกันว่าการลงนามในสนธิสัญญาด้านการค้าระหว่าง
ประเทศของไทยจะไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อสิทธิมนุษยชน
(๑๐) ควรระบุแผนงานและรายละเอียดในการเพิ่มศักยภาพ ความรู้ การแก้ไขปัญหา
ความไม่เท่าเทียมกัน รวมถึงอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมทางธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบาง
(๑๑) ควรระบุถึงแผนการ มาตรการ แนวทาง และวิธีการการแก้ไขปัญหาช่องว่าง
ทางกฎหมายและกระบวนการทางปกครองที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม
(๑๒) ควรระบุถึงกลไกการเยียวยานอกกระบวนการยุติธรรมของรัฐ และกฎหมายว่าด้วย
การเยียวยานอกกระบวนการยุติธรรม กลไกการร้องทุกข์นอกกระบวนการยุติธรรม
ที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม
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ได้พิจารณากรณีตามค�ำร้องที่เกี่ยวข้อง บทบัญญัติของกฎหมาย หลักการสิทธิมนุษยชน
งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนความเห็นของผูท้ รงคุณวุฒแิ ละพยานผูเ้ ชีย่ วชาญแล้ว มีสาระ
ส�ำคัญและประเด็นปัญหาที่ควรพิจารณาเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมที่ได้รับ
การคุม้ ครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ (๒)
ในการจัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน
ข้อเสนอแนะ

คณะรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวัฒนธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
(๑) หน่วยงานของรัฐควรยุติการจับกุมชุมชนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม
ซึง่ ยังประสงค์ให้มกี ารพิสจู น์สทิ ธิวา่ เป็นผูอ้ ยูม่ าก่อนการประกาศเป็นพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติ
และอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะการใช้วิธีการรุนแรงโดยขับไล่ เผาท�ำลายพืชผลอาสิน
หรือทรัพย์สิน และหน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการขับไล่หรือไล่รื้อผู้บุกรุกได้หลังจากที่มี
การด�ำเนินการพิสูจน์สิทธิและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนคดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้น
(๒) รัฐจะต้องพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่มีดุลยภาพระหว่างการใช้อ�ำนาจของรัฐ
กับสิทธิของประชาชนหรือชุมชนทีอ่ ยูใ่ นป่า ตลอดจนเชือ่ มโยงแนวทางการแก้ไขปัญหานัน้
กับประโยชน์ส่วนรวม โดยควรเลือกใช้มาตรการทางปกครองที่เหมาะสม แทนการใช้
มาตรการทางอาญา
(๓) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุง
ขั้นตอนก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติหรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตลอดจนแนวทาง
ล�ำดับแรกในการจัดการปัญหาข้อพิพาทในการใช้ประโยชน์หรือการถือครองพื้นที่ระหว่าง
กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมกับหน่วยงานของรัฐในเชิงสร้างสรรค์
(Constructive Dialogue) โดยจัดตั้งคณะกรรมการหรือกลไกกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนซึ่งมีส่วนได้เสียโดยตรง

การดำ�เนินการ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่ารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและ
ปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มคี ำ� สัง่ มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก รับข้อเสนอของ กสม. ไปพิจารณาร่วมกับ กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ส�ำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
ข้อเสนอดังกล่าว และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมสรุปผลการพิจารณา
หรือผลการด�ำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส�ำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

เรื่อง

ข้อเสนอแนะ

กรณีเแก้ไขปัญหาการออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง (นสล.) ทับที่อยู่อาศัยและ
ที่ดินท�ำกินของประชาชน (ข้อเสนอแนะ ที่ ๔/๒๕๖๑) กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนในกรณี
ปัญหาเกี่ยวกับหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง (นสล.) จากประชาชนในหลายพื้นที่ ประเด็น
เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนโดยกล่าวอ้างว่า ได้รับ
ความเสียหายอันเนื่องมาจากหน่วยงานของรัฐออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง (นสล.
โดยรังวัดทีด่ นิ ผิดพลาดคลาดเคลือ่ น ไม่ตรงกับทะเบียนทีด่ นิ สาธารณะ บัญชีสำ� รวจ ประกาศ
หรือหลักฐานการสงวนหวงห้าม ท�ำให้ นสล. ทับที่ดินท�ำกินของประชาชนที่ได้ครอบครอง
ท�ำประโยชน์มาก่อน ท�ำให้เกิดกรณีพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนมาอย่างยาวนาน แม้ว่า
จะมีกระบวนการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้วก็ตาม แต่หน่วยงานภาครัฐยังไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกกระทบสิทธิในการมีที่อยู่
อาศัยอย่างเพียงพอ กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีสาระส�ำคัญและประเด็นปัญหาเกี่ยวกับ
การออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง (นสล.) ทับที่อยู่อาศัยและที่ดินท�ำกินของประชาชน
แม้ปจั จุบนั ภาครัฐจะมีบทบัญญัตขิ องกฎหมายและแนวทางปฏิบตั ติ า่ ง ๆ ในการด�ำเนินการ
ออก นสล. และมาตรการในการแก้ไขปัญหาให้แก่ราษฎรแล้ว แต่ยังมีปัญหาการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน์ซงึ่ มีมาอย่างยาวนาน และมีแนวโน้มทีจ่ ะยังคงวนเวียนอยูเ่ รือ่ ยไป ภาครัฐ
จึงควรมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดิน รวมถึงการคุ้มครองและรักษาไว้ซึ่งสิทธิของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือท�ำกิน
ในพื้นที่ดังกล่าวโดยสุจริตให้ได้รับความเป็นธรรม จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่ง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) และ
ข้ อ เสนอแนะมาตรการหรื อ แนวทางในการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและ
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย  
กระทรวงมหาดไทย
ควรพิ จ ารณาด� ำ เนิ น การเพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ า ที่ แ ละหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลรั ก ษา
และคุม้ ครองป้องกันทีส่ าธารณประโยชน์ ได้แก่ นายอ�ำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ส�ำรวจตรวจสอบแนวเขตทีส่ าธารณประโยชน์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง โดยค�ำนึง
ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการใช้ที่ดินของชุมชนในท้องถิ่นนั้น ๆ โดยกระบวนการส�ำรวจ
ตรวจสอบควรให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมด้วย
(๒) ควรส�ำรวจตรวจสอบพื้นที่ซึ่งอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ดูแลรักษาอยู่เสมอ
(๓) การรังวัดที่ดินเพื่อออก นสล. และการรังวัดที่ดินเพื่อออกเอกสารสิทธิในที่ดินหรือ
เอกสารแสดงสิทธิท�ำกิน ควรใช้มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ ในการรังวัด เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันกับแนวทางการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน
๑ : ๔,๐๐๐ (One Map) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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(๔) การดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ ควรใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
(๕) กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องแนวเขต หน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ดูแลรักษาควรด�ำเนินการ
พิสูจน์สิทธิในที่ดินของประชาชนในพื้นที่ซึ่งอ้างว่ามีสิทธิในที่ดินเหนือรัฐให้แล้วเสร็จ
ก่อนที่จะด�ำเนินการตามมาตรการทางปกครองกับประชาชน
(๖) ก่อนจะด�ำเนินคดีอาญาแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐควรพิจารณา
การกระท�ำของประชาชนว่าเป็นการกระท�ำอันเป็นการละเมิดกฎหมายอย่างร้ายแรง
หรือไม่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานภาครัฐควรพิจารณาการด�ำเนินมาตรการบังคับ
แก่ประชาชนอย่างรอบคอบเพื่อป้องกันการกระท�ำที่อาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิของ
ประชาชน
(๗) ในกรณีที่ต้องมีการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
ควรด�ำเนินการด้วยความรวดเร็ว โดยค�ำนึงถึงหลักความเหมาะสมและเป็นธรรม
(๘) ในกรณีหน่วยงานราชการต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน ต้องด�ำเนินการตามระเบียบที่
เกี่ยวข้องก่อน และควรให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าสมควร
เปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินนั้นหรือไม่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
(๑) ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒๖ (พ.ศ. ๒๕๑๖)
และควรพิจารณามอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้ก�ำกับดูแล
กรมที่ดิน แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๒ แห่งระเบียบกรมที่ดิน ว่าด้วยการออกหนังสือส�ำคัญ
ส�ำหรับที่หลวง พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเพิ่มเติมสถานที่ปิดประกาศการออก นสล. อีกหนึ่งแห่ง
คือ ณ ที่ท�ำการผู้ใหญ่บ้าน ๑ ฉบับ และเห็นควรเพิ่มเติมขั้นตอนการประชุมประชาคมของ
ประชาชนในพื้นที่ประกาศออก นสล. เพื่อให้การประกาศออก นสล. เป็นที่รับทราบโดย
ทั่วกันและยังเป็นการรับฟังความเห็นของประชาชนในพื้นที่ด้วย (๒) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ
มอบหมายให้สภาต�ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ช่วยเหลือในการด�ำเนินการ
ออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับทีห่ ลวง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๙ โดยเพิม่ เติมก�ำหนดระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการของสภาต�ำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่งใด ๆ เกี่ยวกับการ
ออกหนังสือส�ำคัญส�ำหรับที่หลวง (นสล.) เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
การดำ�เนินการ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

12.
เรื่อง

กระทรวงมหาดไทย
แจ้งให้กรมที่ดินพิจารณาด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของ กสม. แล้ว
กรณีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่ง
อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน (ข้อเสนอแนะฯ ที่ ๖/๒๕๖๐) ด้วย
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ

ข้อเสนอแนะ

รัฐสภา
(๑) รัฐสภา ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... และการพิจารณาวาระ ๒ และ ๓ ควรจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
ของผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง โดยเฉพาะผู ้ อ าจได้ รั บ ผลกระทบจากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ
ฉบับดังกล่าวและนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และผู้มีส่วนได้เสีย
ในระดับพืน้ ทีเ่ พิม่ เติม รวมทัง้ เปิดโอกาสให้นกั วิชาการและภาคประชาชนได้เสนอความคิดเห็น
และข้อห่วงกังวลในรายมาตราในการประชุมของคณะกรรมาธิการฯ อย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง เพื่อประกอบการพิจารณาให้ครบถ้วนรอบด้าน
(๒) รัฐสภา ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... และการพิจารณาวาระ ๒ และ ๓ ควรพิจารณาให้มีการแก้ไข
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ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ภาคตะวันออก พ.ศ. ... ในวาระที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งร่างพระราชบัญญัติ
ฉบั บ ดั ง กล่ า วได้ ก� ำ หนดให้ มี ก ารจั ด ระบบการบริ ห ารพิ เ ศษให้ ร วมศู น ย์ อ� ำ นาจอยู ่ ที่
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และส�ำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีการยกเว้นการบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับ
ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อีกทั้งกระบวนการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนีข้ าดการรับฟังความคิดเห็นอย่างทัว่ ถึงและขาดการศึกษาผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ จาก
กฎหมายอย่างรอบด้าน ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขัน้ พืน้ ฐานของประชาชน
ทั้งนี้ กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปิดให้รับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและ
ผู้อาจได้รับผลกระทบจากกฎหมายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเว็บไซต์ของ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียง ๔ คนเท่านั้น อาจจะไม่กว้างขวาง
เพียงพอที่จะให้ผู้อาจได้รับผลกระทบรับทราบข้อมูลเพื่อแสดงความคิดเห็น การที่ร่าง
พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓
มี ลั ก ษณะเป็ น การเปิ ด ช่ อ งในการโอนอ� ำ นาจตามกฎหมายอื่ น และมี อ� ำ นาจในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุมัติ อนุญาต
อาจจะขัดหรือแย้งกับความเห็นขององค์กรตามกฎหมายเฉพาะอันอาจเป็นการบังคับใช้
กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมกัน การที่ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พ.ศ. .... มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ มีลักษณะเป็นการยกเว้นการ
บังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการผังเมือง อาจกระทบต่อหลักการที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ และการที่ร่างพระราชบัญญัติ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ก�ำหนดให้การเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินของส�ำนักงาน
การปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม สามารถด�ำเนินการอืน่ นอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมาย
ว่าด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรมโดยไม่ตอ้ งเพิกถอนเขตปฏิรปู ทีด่ นิ อาจส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงทางอาชีพและการด�ำรงชีวิตของเกษตรกรผู้ที่ได้รับสิทธิในการใช้ประโยชน์  
อันขัดต่อเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการปฏิรปู ทีด่ นิ เพือ่ เกษตรกรรม และไม่สอดคล้อง
กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๒ (๑) และ (๒) กสม.
จึงเห็นควรมีขอ้ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

101

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

102
ร่างพระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... มาตรา ๓๖ ว่าด้วยเรือ่ งการเข้าใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หากเป็นการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
การอื่นนอกเหนือจากที่ก�ำหนดในกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควร
ด�ำเนินการเท่าทีจ่ ำ� เป็น และจะต้องด�ำเนินการด้วยวิธกี ารเพิกถอนทีด่ นิ บริเวณนัน้ ออกจาก
การเป็นเขตปฏิรปู ทีด่ นิ ตามกระบวนการขัน้ ตอนของกฎหมาย รวมทัง้ จะต้องชดเชยเยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรม
(๓) รัฐสภา ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พ.ศ. .... และการพิจารณาวาระ ๒ และ ๓ ควรพิจารณาให้มีการแก้ไขเพิ่ม
เติมมาตรา ๓๗ และมาตรา ๔๓ แห่งร่างพระราชบัญญัตินี้ เพื่อเป็นหลักประกันว่าการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุมัติ อนุญาต หรือการอื่น
จะไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพและกระบวนการมีส่วนร่วมที่มีอยู่ในกฎหมายว่าด้วยการนั้น
คณะรัฐมนตรี
(๑) ควรก�ำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินในภาพรวม
และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการจัดท�ำผังเมืองในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๔๗/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ข้อก�ำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก
การดำ�เนินการ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งข้อมูลเพิ่มเติม โดยได้น�ำส่งความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ต่อกรณีขอ้ เสนอแนะ
มาตราการฯ เรือ่ ง การพิจารณาร่างพระราชบัญญัตเิ ขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ....   
โดยกระทรวงเกษตรฯ มีความเห็นต่อข้อเสนอของ กสม. ว่า เห็นชอบกับข้อเสนอของ กสม.
เนือ่ งจากสอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินงานของกระทรวง ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร
กระทรวงทรัพยากรฯ มีความเห็นต่อข้อเสนอของ กสม. ว่า ไม่ขดั ข้องต่อข้อเสนอของ กสม.
และเห็นว่าการจัดท�ำผังเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกควรค�ำนึงถึง
เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

13.

กรณีกล่าวอ้างว่าการระงับการก่อสร้างเส้นทางเชื่อมโยงอ�ำเภอคลองลาน จังหวัด
ก�ำแพงเพชร ถึงอ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รายงานฯ ที่
๑๐๒๖/๒๕๖๐) ผู้ร้องได้ร้องเรียน กสม. โดยผู้ร้องเป็นประธานคณะกรรมการรณรงค์
เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินสายคลองลาน-อุ้มผาง ภาคประชาชน (ครคอป.)
ได้ผลักดันให้ผู้ถูกร้องทบทวนมติของผู้ถูกร้อง เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๐ ที่มีผล
เป็นการระงับโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๑๑๑๗ ซึ่งจะเป็นเส้นทางเชื่อม
จากอ�ำเภอคลองลาน จังหวัดก�ำแพงเพชร ไปยังอ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ผู้ร้องเห็นว่า
หน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้องได้อา้ งเหตุผลในประเด็นทางด้านสิง่ แวดล้อม แต่เพียงด้านเดียว
โดยไม่ให้ความส�ำคัญต่อประเด็นด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง โดยการระงับ
โครงการก่อสร้างทางหลวง สายคลองลาน-อุ้มผาง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูก

เรื่อง

ข้อเสนอแนะ

การดำ�เนินการ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง

คณะรัฐมนตรี
(๑) คณะรัฐมนตรีควรมีการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพืน้ ทีอ่ ำ� เภออุม้ ผาง จังหวัดตาก
เป็ น กรณี พิ เ ศษโดยจั ด ท� ำ เป็ น อ� ำ เภอน� ำ ร่ อ ง เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม การเข้ า ถึ ง
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน อาทิ ด้านการศึกษา การสาธารณสุข โดยเน้นการพัฒนาบนฐาน
อัตลักษณ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม สภาพภูมิศาสตร์ และความโดดเด่นทางธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเฉพาะ
(๒) คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนการจัดตั้งสถาบันการศึกษาทั้งในระดับมัธ ยมศึกษา
อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษาในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด อ�ำเภอพบพระ หรืออ�ำเภออุ้มผาง
จังหวัดตาก โดยมีเป้าหมายในการสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในพื้นที่ให้มีความรู้
ศักยภาพและทักษะในด้านการประกอบอาชีพ ให้ทนั ต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึง่ จะช่วย
สนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รบั ผลประโยชน์จากการพัฒนาได้อย่าง
เต็มที่ และจะช่วยแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจของอ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควรพิจารณาศึกษาและจัดท�ำโครงการน�ำร่องน�ำมาตรการทางการเงินเพือ่ สิง่ แวดล้อม เช่น
ค่าบริการทางระบบนิเวศ (Payments for ecosystem services-PES) หรือการแบ่งปัน
(Benefit sharing) เป็นต้น มาใช้เป็นมาตรการชดเชยและส่งเสริมการพัฒนาในด้านต่าง ๆ
ในเขตพื้นที่อ�ำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สัง่ และปฏิบตั ริ าชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มคี �ำ
สัง่ มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักรับเรือ่ งไปพิจารณาร่วมกับกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในจังหวัดตาก ซึง่ ขายผลผลิตได้ในราคาต�ำ่ ในขณะทีม่ ตี น้ ทุนสูง เนือ่ งจาก
ต้องขนส่งผลผลิตจากอ�ำเภออุ้มผางไปขายยังอ�ำเภอแม่สอด ในระยะทางที่ไกลทั้งยังท�ำให้
ชุมชนชาวอ�ำเภออุ้มผางไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
สร้างความเหลื่อมล�้ำและไม่เป็นธรรมทางสังคม อันอาจเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน
ต่อกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง และประชาชนชาวอ�ำเภออุม้ ผาง ทีพ่ งึ มีสทิ ธิจะได้รบั การพัฒนา
จากรัฐในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า
ที่ผ่านมารัฐได้ใช้มาตรการทางกฎหมายก�ำหนดให้พื้นที่เขตอ�ำเภออุ้มผางเป็นเขตอนุรักษ์
เพื่อประโยชน์ในด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของส่วนรวม โดยมี
ผลอันเป็นการจ�ำกัดสิทธิหลายประการของประชาชนในพืน้ ที่ ดังนัน้ เพือ่ ให้เกิดความเป็นธรรม
แก่ประชาชนในอ�ำเภออุ้มผาง รัฐบาลควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เศรษฐกิจ สังคมของประชาชนคนอ�ำเภออุ้มผางควบคู่ไปกับการบ�ำรุงรักษา ดูแล
และฟืน้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยัง่ ยืนภายใต้การมีสว่ นร่วมของประชาชนและ
ชุมชน จึงมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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สาธารณสุข ส�ำนักงานปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของ
ข้อเสนอดังกล่าว และให้กระทรวงคมนาคมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด�ำเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�ำสั่งเพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

14.
เรื่อง

ข้อเสนอแนะ

กรณีกล่าวอ้างว่าการขุดลอกคลองส่งผลกระทบต่อพลับพลึงธาร (รายงานฯ ที่ ๑๑๐๐๑๑๐๑/๒๕๖๐)
กรณีที่ ๑ ผูร้ อ้ งที่ ๑ ร้องเรียนต่อ กสม. (ชุดที่ ๒) กล่าวอ้างว่า ผูถ้ กู ร้องที่ ๑ ได้ดำ� เนินการ
ขุดลอกคลองนาคา ต�ำบลนาคา อ�ำเภอสุขส�ำราญ จังหวัดระนอง ส่งผลกระทบให้
พลับพลึงธารซึ่งเป็นพืชน�้ำเฉพาะถิ่นในจังหวัดระนอง มีจ�ำนวนลดลงจนเกือบใกล้สูญพันธุ์
จึงขอให้ตรวจสอบ
กรณีที่ ๒ ผู้ร้องที่ ๒ ได้ร้องเรียนต่อ กสม. (ชุดที่ ๓) กล่าวอ้างว่า การขุดลอกคลอง
กะเปอร์ ต�ำบลกะเปอร์ อ�ำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง โดยการด�ำเนินการของหน่วยงาน
ภาครัฐที่อยู่ในความดูแลของผู้ถูกร้องที่ ๒ ขาดกระบวนการมีส่วนร่วม ส่งผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศและพลับพลึงธาร กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว เห็นควรยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม จากการด�ำเนินการตรวจสอบ
โดยการจัดประชุมรับฟังค�ำชี้แจงของคณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร
ได้มีข้อสังเกตว่า ผู้ถูกร้องที่ ๒ ควรก�ำหนดแผนงานต่าง ๆ ของจังหวัดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับแนวทางการคุ้มครองพลับพลึงธาร ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริม
และคุ้มครองสิท ธิมนุษยชนรวมทั้งการอนุรักษ์พลับพลึงธารในระยะยาว เห็นควรมี
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
จังหวัดระนอง
ควรพิจารณาจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดเพื่อก�ำหนดมาตรการหรือแนวทาง
ในการอนุ รั ก ษ์ แ ละคุ ้ ม ครองระบบนิ เวศของแหล่ ง ก� ำ เนิ ด และแหล่ ง ที่ อ ยู ่ อ าศั ย ของ
พลับพลึงธาร โดยให้ชุมชนและหน่วยงานในระดับพื้นที่มีส่วนร่วมในการด�ำเนินการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ควรพิจารณาเร่งรัดการประกาศเขตพืน้ ทีค่ มุ้ ครองสิง่ แวดล้อมบริเวณแหล่งก�ำเนิดและ
ที่อยู่อาศัยของพลับพลึงธาร เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส�ำนวน ส�ำนักงาน กสม. (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

๒.๔ การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องฯ นี้ เป็นหน้าที่และอ�ำนาจใหม่ของ กสม. ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน มาตรา ๒๔๗ (๔) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติฯ มาตรา ๒๖ (๔) ที่ให้ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ มาตรา ๔๔ ก�ำหนดว่า เมื่อความปรากฏต่อ กสม. ว่ามีรายงานสถานการณ์
เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม ให้ กสม. ตรวจสอบและชีแ้ จงหรือจัดท�ำรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
ในการด�ำเนินการตามหน้าที่และอ�ำนาจประการนี้ และในระหว่างการศึกษาและรอประกาศการแบ่งส่วน
ราชการภายในและขอบเขตหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของส่วนราชการในสังกัดส�ำนักงาน กสม. ทีส่ อดคล้องตามหน้าทีแ่ ละ
อ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง กสม. ได้แต่งตัง้ คณะท�ำงานภายในประกอบด้วยผูช้ ำ� นาญการประจ�ำ 
กสม. ผูบ้ ริหาร และเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน กสม. รับผิดชอบศึกษาเตรียมการท�ำงานตามหน้าทีน่ ี้ โดยในปีงบประมาณ
๒๕๖๑ กสม. ได้มกี ารชีแ้ จงและรายงานข้อเท็จจริงทีถ่ กู ต้องและเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทราบเป็นการทัว่ ไป จ�ำนวน
๒ เรื่อง ได้แก่
(๑) รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ ๒๘ ประจ�ำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ (World
Report 2018) และรายงาน “โซ่ทซี่ อ่ นไว้ : การปฏิบตั มิ ชิ อบด้านสิทธิและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย”
(Hidden Chains : Forced Labor and Rights Abuses in Thailand’s Fishing Industry) ขององค์กร
ฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch-HRW)
(๒) รายงานการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับประเทศไทยที่ยังไม่พบข้อห่วงกังวลที่จะต้องมีการตรวจสอบ
และชีแ้ จงหรือจัดท�ำรายงานแต่อย่างใดจ�ำนวน ๓ เรือ่ ง ได้แก่ (๑) รายงานสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทัว่ โลก ประจ�ำปี
๒๕๖๐/๒๕๖๑ ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชัน่ แนล ประจ�ำประเทศไทย ซึง่ รายงานดังกล่าวเป็นรายงานสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในภาพรวม ๕ ภูมิภาค เป็นข้อมูลของแต่ละประเทศจากทั้งหมด ๑๕๙ ประเทศ (๒) รายงาน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน นิติรัฐที่พังทลาย : รายงาน ๔ ปี ภายใต้ คสช. สิทธิมนุษยชนและผลพวงรัฐประหาร
ต่อสังคมไทย โดยศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)
(๓) รายงาน Statement ของคณะผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาติประณามการใช้กฎหมายเกี่ยวกับการหมิ่นประมาท
เพื่อปิดปากนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (นายอานดี้ ฮอลล์) ซึ่ง กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีลักษณะ
เป็นเพียงบทความไม่ใช่การรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และเป็นการให้สัมภาษณ์ความเห็น
ส่วนตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน
ส�ำหรับรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ กสม. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีการรายงาน
สถานการณ์เกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถกู ต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงจ�ำเป็นต้องตรวจสอบและชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์นั้น จ�ำนวน ๒ เรื่อง มีรายละเอียดดังนี้
(๑) รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ ๒๘ ประจ�ำปี ค.ศ. ๒๐๑๘ (World Report
2018) และรายงาน “โซ่ที่ซ่อนไว้ : การปฏิบัติมิชอบด้านสิทธิและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย”
(Hidden Chains : Forced Labor and Rights Abuses in Thailand’s Fishing Industry) ขององค์กร
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ฮิวแมน ไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch-HRW) เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ฮิวแมน ไรทส์ วอทช์
ซึง่ เป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ ได้เปิดเผยรายงานดังกล่าว เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ กสม. พิจารณา
แล้วเห็นว่ารายงานทั้ง ๒ ฉบับ ได้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยบางส่วนไม่ถูก
ต้องหรือไม่เป็นธรรม กสม. จึงแต่งตัง้ คณะท�ำงานพิจารณารายงานทัง้  2 ฉบับ โดยวางหลักให้คณะท�ำงานน�ำรายงาน
การตรวจสอบและข้อเสนอแนะในเชิงนโยบายของ กสม. ทีเ่ สนอต่อรัฐบาล รวมตลอดทัง้ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
กฎ ระเบียบ หรือค�ำสัง่ ใด ๆ ทีส่ อดคล้องกับรายงานทัง้ ๒ เรือ่ งดังกล่าวในส่วนทีเ่ กีย่ วกับประเทศไทย มาพิจารณาควบคู่
ไปกับผลการด�ำเนินการของรัฐบาลตามรายงานหรือข้อเสนอแนะของ กสม. เพื่อตรวจสอบโดยให้ความเป็นธรรม
กับทุกฝ่าย ภายหลังการตรวจสอบ กสม. ได้มคี ำ� ชีแ้ จง ที่ ๑/๒๕๖๑ กรณี การรายงานสรุปสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชน
ในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมนไรท์วอทช์ ในประเด็นต่อไปนี้
		 (๑.๑) กรณีกล่าวอ้างว่าการแก้ไขกฎหมายเกีย่ วกับ กสม. ของสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติ (สนช.) จะท�ำให้
กสม. อ่อนแอลงอย่างมาก ขาดความเป็นอิสระ และเปลีย่ นให้หน่วยงานนีเ้ ป็นเพียงกระบอกเสียงของรัฐบาล กสม.
ชี้แจงว่าสถานะของ กสม. เป็นองค์กรอิสระตามหมวด ๑๒ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
และยึดโยงกับหลักการปารีส (Paris Principles) ที่ก�ำหนดรูปแบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจน
อ�ำนาจหน้าที่ องค์ประกอบ และแนวทางการด�ำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ต้องมีหลักประกัน
ความเป็นอิสระในการท�ำหน้าที่ส่งเสริม คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเสรีภาพของประชาชนให้มีผลปรากฏเป็นจริง
แม้ว่ามาตรา ๒๔๗ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๔) และมาตรา ๔๔ บัญญัติให้
กสม. มีหน้าที่และอ�ำนาจในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม แต่อย่างไรก็ดี มาตรา ๒๑๕ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติรับรององค์กรอิสระที่จัดตั้งขึ้นซึ่งรวมถึง กสม.
มีความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย โดยที่การปฏิบัติหน้าที่และการใช้อ�ำนาจ
ขององค์กรอิสระต้องเป็นไปโดยสุจริต เทีย่ งธรรม กล้าหาญ และปราศจากอคติทงั้ ปวงในการใช้ดลุ พินจิ ดังนัน้ กสม.
ย่อมต้องชีแ้ จงรายงานข้อเท็จจริงทีถ่ กู ต้องซึง่ เป็นอยูห่ รือเคยเกิดขึน้ ในประเทศไทย โดยมิได้ขาดความเป็นอิสระหรือ
สูญเสียความเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่แต่อย่างใด
		 (๑.๒) กรณีกล่าวอ้างว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ระงับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการทรมานและกระท�ำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. …. โดยรัฐบาลยังไม่มีการชี้แจงว่าจะบรรจุร่าง
พระราชบัญญัตฉิ บับนีเ้ ข้าสูก่ ารพิจารณาอีกหรือไม่ และประมวลกฎหมายอาญายังไม่กำ� หนดฐานความผิดส�ำหรับ
การบังคับบุคคลให้สูญหาย กสม. ตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่า กสม. ได้มีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมายต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย
พ.ศ. .... ไปยังรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๕๘ ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การก�ำหนดโทษแก่ผู้บังคับบัญชา
ที่ทราบและจงใจเพิกเฉยต่อการกระท�ำผิดของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการก�ำหนดบทบาทของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้
ชัดเจนในการสืบสวนสอบสวนคดีทรมานและบังคับบุคคลให้สญ
ู หาย การก�ำหนดนิยามทีช่ ดั เจนของการกระท�ำหรือ
การลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติให้
กระทรวงยุติธรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการพิจารณาต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�ำประชาพิจารณ์และการประเมิน
ผลกระทบของกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ อย่างไรก็ดี
ในระหว่างการอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศให้สอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง
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๒
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บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ICPPED) และอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการ
ประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) แม้ยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่จะใช้
บังคับแก่กรณีการบังคับบุคคลให้สูญหายหรือการซ้อมทรมานโดยตรง รัฐบาลไทยได้มีค�ำสั่งส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กรณีถูกกระท�ำ
ทรมานและถูกบังคับให้หายสาบสูญ ซึง่ มีหน้าทีร่ บั เรือ่ งราวร้องทุกข์ ตรวจสอบข้อเท็จจริง ติดตามช่วยเหลือเยียวยา
และคุ้มครองสิทธิให้แก่ประชาชนในกรณีถูกกระท�ำทรมานและบังคับให้หายสาบสูญ นอกจากนี้ หากปรากฏว่า
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐมีการบังคับบุคคลให้สญ
ู หายหรือกระท�ำการทรมาน ก็อาจใช้บทบัญญัตขิ องประมวลกฎหมายอาญา
มาปรับใช้กับกรณีการกระท�ำที่ครบองค์ประกอบความผิดที่เกี่ยวข้องได้ ทั้งนี้ กสม. หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลไทย
จะได้ก�ำหนดให้การกระท�ำทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดอาญา โดยการตราพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการทรมานและบังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... อันเป็นกฎหมายเฉพาะออกมาใช้บังคับ
โดยเร็ว
(๑.๓) กรณีกล่าวอ้างว่ายังไม่มีการด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับ
การสังหารและการท�ำให้พลเรือนบาดเจ็บในช่วงการประท้วงทางการเมืองในปี ๒๕๕๓ และการด�ำเนินคดีกับ
ผูก้ ระท�ำความผิดต่อเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองในช่วงปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ไม่มคี วามคืบหน้าอย่างชัดเจน
กสม. ตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่า ได้มีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง
ทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ โดยมีข้อเสนอแนะนโยบายไปยังคณะรัฐมนตรีในประเด็นเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย
พิเศษ แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การสืบสวน
สอบสวนหาผูก้ ระท�ำความผิดไม่วา่ จะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ผูช้ มุ นุม หรือบุคคลอืน่ ใดมาด�ำเนินคดีตามกระบวนการ
ยุติธรรม เป็นต้น และกรณีเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ได้มีข้อเสนอแนะไปยัง
คณะรัฐมนตรีเช่นเดียวกัน ซึ่งต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ทหารหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการสังหารและการท�ำให้พลเรือนบาดเจ็บในช่วงการประท้วงทางการเมืองเมือ่ ปี ๒๕๕๓ รวมทัง้ มีการ
ด�ำเนินคดีกับแกนน�ำกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ โดยมีการฟ้องคดีต่อศาลอาญาแล้ว
		 (๑.๔) กรณีกล่าวอ้างว่ารัฐบาลไม่ด�ำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีส่วนรับผิดชอบต่อการสังหารและ
การทรมานอย่างผิดกฎหมายโดยมีเหยือ่ เป็นมุสลิมเชือ้ สายมลายูซงึ่ เกีย่ วเนือ่ งกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในหลายกรณี ทางการไทยได้จ่ายค่าตอบแทนให้กับเหยื่อหรือครอบครัวของเหยื่อโดย
แลกกับข้อตกลงที่จะไม่ด�ำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดย กสม. ได้ให้ความส�ำคัญและตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการซ้อมทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในหลายกรณี
โดยได้มมี าตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น ให้พจิ ารณาตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ผู้ใช้อ�ำนาจในการเชิญตัวและควบคุมตัวจนท�ำให้เกิดการบาดเจ็บ ให้เป็นไปตามหลักการแห่งอนุสัญญา
ว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย�่ำยีศักดิ์ศรี
ให้พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงและด�ำเนินการทางวินัยตามอ�ำนาจหน้าที่กับเจ้าหน้าที่และหน่วยบังคับบัญชา
ที่มิได้ควบคุมก�ำกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามที่กฎหมายและระเบียบก�ำหนด เป็นต้น
ส�ำหรับกรณีการกล่าวอ้างว่าทางการไทยได้จา่ ยค่าตอบแทนให้กบั เหยือ่ หรือครอบครัวของเหยือ่ โดยแลกกับ
ข้อตกลงทีจ่ ะไม่ดำ� เนินคดีอาญากับเจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้องนัน้ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เป็นการจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะรัฐมนตรี
มีมติก�ำหนดหลักเกณฑ์การ ช่วยเหลือ วงเงินการช่วยเหลือ และหน่วยงานรับผิดชอบไว้แล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินให้
ความช่วยเหลือเยียวยา ดังกล่าวไม่ตดั สิทธิของผูเ้ สียหายทีจ่ ะด�ำเนินการตามกระบวนการยุตธิ รรมต่อไปแต่อย่างใด
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(๑.๕) กรณีกล่าวอ้างว่ารัฐบาลไม่ได้สอบสวนทางอาญาต่อกรณีการสังหารนอกกระบวนการกฎหมาย
ระหว่างปฏิบตั กิ ารปราบปรามยาเสพติดสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร  กสม. ตรวจสอบแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า กสม. ได้
มีรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์การสังหารนอกกระบวนการกฎหมายระหว่างปฏิบตั กิ ารปราบ
ปรามยาเสพติดสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร โดยมีมาตรการการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังรัฐบาล ให้แต่งตัง้
เจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ได้ถูกน�ำไปใช้ด�ำเนินคดี
ในชั้นศาลกับเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ กสม. ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในท�ำนองเดียวกันอีกหลาย
ค�ำร้อง และมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลในประเด็นคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของ
ผู้เสียหายโดยให้น�ำตัวผู้กระท�ำความผิดมาลงโทษ ซึ่งรัฐบาลได้แจ้งว่าการด�ำเนินคดีอาญาทั่วไปกับผู้เกี่ยวข้องหรือ
ความผิดเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีโ่ ดยมิชอบหรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
๑๕๗ สามารถด�ำเนินการได้หากมีพยานหลักฐานเพียงพอ ส�ำหรับการพิจารณาให้รื้อฟื้นการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้น
ในคดีที่พนักงานสอบสวนได้สรุปส�ำนวนคดีเสนอให้งดการสอบสวน หากมีพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถรื้อฟื้นคดี
ขึ้นพิจารณาใหม่ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายก�ำหนดเช่นกัน
		 (๑.๖) กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐยังใช้วิธีการบังคับให้ผู้ใช้ยาเสพติดเข้ารับการบ�ำบัดแบบ
ทหาร กสม. ตรวจสอบแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่า พระราชบัญญัตยิ าเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติ
ฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ สารเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ก�ำหนดวิธกี ารบ�ำบัดรักษาผูต้ ดิ ยาเสพติดของประเทศไทย ไว้ ๓ รูปแบบ
ได้แก่ (๑) ระบบสมัครใจ (Voluntary System) คือ ระบบทีผ่ ตู้ ดิ ยาเสพติดขอเข้ารับการบ�ำบัดรักษาในสถานพยาบาล
ที่ก�ำหนดด้วยความสมัครใจ (๒) ระบบบังคับบ�ำบัด (Compulsory System) คือ ระบบที่ผู้ติดยาเสพติดถูกจับกุม
และพิสจู น์แล้วว่าเป็นผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งได้รบั การบ�ำบัดในสถานทีส่ ำ� หรับฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด และ  (๓) ระบบ
ต้องโทษ (Correction System) คือ ระบบที่ผู้ติดยาเสพติดได้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติดและถูกคุมขัง
ซึง่ ต้องได้รบั การรักษาพยาบาลในสถานบ�ำบัดรักษายาเสพติดในระบบต้องโทษ ทัง้ นี้ สถานทีส่ ำ� หรับฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติดบางแห่งอาจก�ำหนดไว้ในเขตทหาร โดยทีใ่ ช้วธิ กี ารบ�ำบัดในหลายรูปแบบ เช่น ชุมชนบ�ำบัด แบบเข้มข้น
ทางสายใหม่ แบบจิตสังคมบ�ำบัด แบบวิถีเชิงพุทธ ซึ่งไม่ใช่เป็นการใช้วิธีการบ�ำบัดแบบทหารแต่อย่างใด
(๑.๗) กรณีกล่าวอ้างว่ารัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นเรื่องเร่งด่วนระดับชาติ
แต่ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะในภาคประมงเป็นไปอย่างจ�ำกัด กสม. ตรวจสอบแล้ว
ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ประเทศไทยมีความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยเมือ่ ปี ๒๕๕๘ รัฐบาลได้ประกาศเจตนารมณ์และนโยบายเรือ่ งการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์
ของประเทศไทยให้เป็นวาระแห่งชาติ และในปีเดียวกัน กสม. ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและจัดท�ำรายงาน
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเด็นแรงงานในอุตสาหกรรมประมงโดยมีข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายไปยังรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�ำเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ในอุตสาหกรรมประมงมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มีการตรากฎหมายเพือ่ คุม้ ครองและป้องกันการค้ามนุษย์ทสี่ �ำคัญ ได้แก่ พระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชก�ำหนดการบริหารจัดการการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ รัฐบาล
ยังได้ออกกฎหมายล�ำดับรอง ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยเฉพาะ
ในภาคประมงทะเลมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การบังคับใช้แรงงานเป็นเรื่องที่ยังอาจเกิดขึ้นเป็นรายกรณี
โดยหากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการกระท�ำดังกล่าว กสม. จะพิจารณาตรวจสอบเพือ่ เสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

(๒) กรณีการรายงานการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่เอกสารรายงาน
การด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศต่าง ๆ ประจ�ำปี ค.ศ. ๒๐๑๗ (Country Reports on Human
Rights Practices for 2017) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยด้วยนั้น กสม.
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานฉบับดังกล่าวได้ระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
บางส่วนที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม กสม. จึงด�ำเนินการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงที่ถูกต้องของสถานการณ์
นั้นเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ในประเด็นต่อไปนี้
		 (๒.๑) กรณีทมี่ กี ารกล่าวอ้างว่า กลุม่ สิทธิมนุษยชนรายงานว่าไม่มกี ารตรวจสอบเรือนจ�ำในเชิงระบบ
ซึ่งรวมถึงเรือนจ�ำในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ กสม. ชี้แจงว่าเมื่อ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ต้องขังที่อยู่ใน
เรือนจ�ำหรือญาติของผู้ต้องขัง ก็ได้เข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรือนจ�ำหลายกรณี รวมไปถึงกรณีการร้องเรียน
กล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าทีท่ หารคุกคามทนายความในระหว่างการให้คำ� ปรึกษาแก่ลกู ความทีถ่ กู ควบคุมตัวอยูใ่ นเรือนจ�ำ
ชัว่ คราวแขวงถนนนครไชยศรี ตัง้ อยูใ่ นมณฑลทหารบกที่ ๑๑ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร ซึง่ กรณี
ดังกล่าว กสม. ได้รบั หนังสือชีแ้ จงข้อมูลจากกองทัพบกและกรมราชทัณฑ์วา่ เรือนจ�ำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรี
เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับกรมราชทัณฑ์ สังกัดเรือนจ�ำพิเศษกรุงเทพ ตั้งขึ้นเพื่อควบคุมผู้ต้องขังในคดีความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงและคดีที่เกี่ยวเนื่อง ญาติของผู้ต้องขังสามารถเยี่ยมได้ตามปกติและผู้ต้องขังมีสิทธิอื่น ๆ
ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ โดย กสม. สามารถประสานงานกับกรมราชทัณฑ์เพื่อเข้าตรวจสอบข้อเท็จจริง
ได้ตามปกติ ทั้งนี้ ส�ำหรับการตรวจสอบเรือนจ�ำในเชิงระบบนั้น ในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ กสม. ได้ด�ำเนินโครงการ
ตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งห้องขังของสถานีต� ำรวจและเรือนจ�ำของกรมราชทัณฑ์
ซึ่งรวมถึงเรือนจ�ำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีด้วย โดยข้อมูลจากการตรวจเยี่ยมทั้งหมดจะถูกน�ำไปวิเคราะห์
เพื่อจัดท�ำข้อเสนอแนะนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จากสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
		 (๒.๒) กรณีที่มีการกล่าวอ้างว่าตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รบั ค�ำร้องจ�ำนวน ๔๐๔ เรือ่ ง ในจ�ำนวนนีป้ รากฏว่ามีจำ� นวน ๙๔ เรือ่ ง ทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท�ำละเมิด ซึ่งมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๙ กสม.
ชีแ้ จงว่า เนือ่ งจากรายงานการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในหัวข้อนี้
ไม่ได้ระบุแหล่งที่มาของข้อมูล และช่วงเวลาเริ่มต้นของการจัดเก็บสถิติเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องไปยัง กสม.
จึงไม่อาจตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันข้อเท็จจริงได้ แต่อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ของส�ำนักงาน กสม. พบว่าตัง้ แต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ กสม. ได้รบั ค�ำร้องจ�ำนวน ๔๖๙ เรือ่ ง
ในจ�ำนวนนีป้ รากฏว่ามี ๗๐ เรือ่ ง ทีเ่ จ้าหน้าทีต่ ำ� รวจถูกกล่าวหาว่าเป็นผูก้ ระท�ำละเมิด โดยเมือ่ เปรียบเทียบกับช่วงเวลา
เดียวกันของปี ๒๕๕๙ พบว่า กสม. ได้รับค�ำร้องจ�ำนวน ๖๔๕ เรื่อง ในจ�ำนวนนี้ปรากฏว่ามี ๙๔ เรื่อง ที่เจ้าหน้าที่
ต�ำรวจถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท�ำละเมิด จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึง
เดือนกันยายน ๒๕๖๐ จ�ำนวนเรือ่ งร้องเรียนทัง้ หมดและเรือ่ งร้องเรียนทีเ่ จ้าหน้าทีต่ �ำรวจถูกกล่าวหาว่าเป็นผูก้ ระท�ำ
ละเมิดนั้น มีจ�ำนวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี ๒๕๕๙
		 (๒.๓) กรณีทมี่ กี ารกล่าวอ้างว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถกู วิพากษ์วจิ ารณ์ ว่าไม่สามารถ
ฟ้องคดีเมือ่ มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึน้ กสม. ชีแ้ จงว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕๗ ได้ก�ำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น
ต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีทเี่ ห็นชอบตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่าบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและ
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มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบ
ตามทีม่ ผี รู้ อ้ งเรียนว่า กฎ ค�ำสัง่ หรือการกระท�ำอืน่ ใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปญ
ั หาเกีย่ วกับ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจาก
ผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม แต่ตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัตทิ ใี่ ห้อำ� นาจ กสม. ในการเสนอเรือ่ งและฟ้องคดี
ต่อศาล ดังนั้น การที่ กสม. ไม่ฟ้องคดีต่อศาลเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นนั้น จึงเป็นผลมาจากกฎหมาย
ปัจจุบนั ทีไ่ ม่ได้ให้อำ� นาจไว้อย่างไรก็ตาม มาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้บัญญัติให้ กสม. สามารถร้องทุกข์หรือกล่าวโทษแทนผู้เสียหายได้ในกรณี
ที่การละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเป็นความผิดอาญาและผู้เสียหายไม่อยู่ในฐานะที่จะร้องทุกข์หรือกล่าวโทษ
ด้วยตนเองได้
		 (๒.๔) กรณีทมี่ กี ารกล่าวอ้างว่า องค์กรพัฒนาเอกชนระบุวา่ การก�ำหนดนิยามของการคุกคามทางเพศ
ทีค่ ลุมเครือ ส่งผลให้การฟ้องร้องเป็นไปได้ยากและน�ำไปสูก่ ารใช้บงั คับกฎหมายทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ กสม. ชีแ้ จงว่า
ประเทศไทยได้ให้ความคุม้ ครองผูถ้ กู กระท�ำส่อไปในเรือ่ งเพศกว้างขวางและครอบคลุมมากขึน้ โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ
คือ การละเมิดต่อจริยธรรม และการกระท�ำที่เป็นความผิดต่อกฎหมายอาญา ในส่วนของการละเมิดต่อจริยธรรม
เป็นกฎเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ส�ำหรับผู้ที่มีสถานะเป็นข้าราชการ หรือพนักงานของรัฐ อาทิ กฎ ก.พ. ว่าด้วยการกระท�ำ
อันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมถึงคณะรัฐมนตรีได้มมี ติเมือ่ วันที่ ๑๖ มิถนุ ายน ๒๕๕๘
เห็นชอบและให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบตั ติ ามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคาม
ทางเพศในการท�ำงาน นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระยังได้ร่วมกันก�ำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ด�ำรงต�ำแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้า
หน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ ส�ำหรับการกระท�ำที่เป็นความผิดต่อกฎหมาย
อาญา ในประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติว่า หากเป็นการกระท�ำที่มีลักษณะที่ส่อไปในทางล่วงละเมิดทางเพศซึ่ง
เป็นนิยามทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการคุกคามทางเพศก็จะเป็นความผิดลหุโทษ แต่หากเป็นการกระท�ำทีม่ ลี กั ษณะเป็นการ
อนาจารหรือข่มขืนกระท�ำช�ำเรา ประมวลกฎหมายอาญาลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ได้บัญญัติโทษส�ำหรับ
ความผิดหนักขึ้นตามระดับความร้ายแรงของความผิดที่ได้กระท�ำ
๒.๕ การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
มาตรา ๒๖ (๕) ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติหน้าที่และอ�ำนาจให้ กสม. ด�ำเนินงานเพื่อการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม ตลอด
จนประชาชนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม.
ได้ด�ำเนินงานหลายประการเพื่อให้บรรลุซึ่งหน้าที่และอ�ำนาจดังกล่าวข้างต้น อาทิ งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
โครงการสัมมนาเพือ่ ส่งเสริมงานด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนงานความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศทัง้ ตามกรอบ
ความร่วมมือและนอกเหนือจากกรอบความร่วมมือ โดยมีผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีรายละเอียด
ดังนี้
		 (๑) งานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ ๒๓/๒๕๖๐
ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยให้มี
ภารกิจส�ำคัญในการด�ำเนินการพัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
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บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลายและเหมาะสม ตลอดจน
การด�ำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน การศึกษา การส�ำรวจ การวิจัย
การประเมินผล และการพัฒนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษา การส่งเสริมและเสริมสร้างเครือข่ายสิทธิมนุษยชน
ศึกษา การด�ำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษา และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อให้
ความรู้ความเข้าใจและสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และมีกระบวนการที่หลากหลายเหมาะสม ตลอดจนสอดคล้องกับมาตรฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ และได้เสนอแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านบริหาร ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ
ตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนดังกล่าว
ต่อมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
ได้มผี ลใช้บงั คับเมือ่ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึง่ มีผลให้คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทุกชุดซึง่ แต่งตัง้ ก่อนวันบังคับใช้พระราชบัญญัตดิ งั กล่าวรวมถึงคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติต้องสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่ลง แต่เพื่อให้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติบรรลุ
ภารกิจและหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงด�ำเนินการแต่งตั้ง
คณะท�ำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนซึง่ มีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจส�ำคัญในการด�ำเนินการพัฒนางานส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจนด�ำเนินการส่งเสริมการศึกษา และการเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะท�ำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ได้ด�ำเนินการ
ตามแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยมีการด�ำเนินการอย่างมีส่วนร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้แทนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้แทนหน่วยงานใน
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการด�ำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา สรุปได้ดังต่อไปนี้
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			(๑.๑) แผนส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามยุ ท ธศาสตร์ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ จัดท�ำโดยมีการรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูช้ ำ� นาญการประจ�ำ
คณะกรรมการศึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในหลากหลายด้าน ได้แก่ ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา ด้านการสือ่ สารสาธารณะ
ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ร่วมพิจารณาข้อมูลด้าน
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษาที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ การประมวลสถานการณ์ และผลการปฏิบตั งิ านด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และสิทธิมนุษยชนศึกษาที่ผ่านมา และข้อสังเกตจากหน่วยงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนรวมทั้งข้อเสนอแนะ
จากงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้อง อีกทัง้ ยังได้มกี ารจัดการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
จัดท�ำแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน โดยแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕  ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์ ได้แก่
		 กลยุทธ์ที่ ๑ ให้มหี ลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย (การสร้างความรูค้ วามเข้าใจ)
		 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนและสร้างแหล่งเรียนรู้
(การสร้างความตระหนัก)  
		 กลยุทธ์ที่ ๓ กระตุ้นและสร้างบุคคลต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights IDOL) (การสร้าง
ความตระหนัก)
		 กลยุทธ์ที่ ๔ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน (การสื่อสารสาธารณะ)
		 กลยุทธ์ที่ ๕ ติดตาม วิเคราะห์ ให้ขอ้ เสนอแนะ และเข้าไปมีสว่ นร่วมในแผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบตั กิ าร
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่าง ๆ และจัดท�ำแผน
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ (การสร้างความรู้ความเข้าใจ)
		 กลยุทธ์ที่ ๖ ขยายประเด็นสิทธิมนุษยชนจากวาระโลกเพือ่ สร้างความรับรูแ้ ละผลักดันให้เกิดการด�ำเนิน
การให้สอดคล้องตามวาระโลก (การสื่อสารสาธารณะ)
		 กลยุทธ์ที่ ๗ จัดให้มีศูนย์กลางการบูรณาการและการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights
Education & Learning Hub) (การสร้างความรู้ความเข้าใจ)
		 กลยุทธ์ที่ ๘ สร้างดัชนี Thailand Human Rights Index : Thailand HRI ในรัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ
(การสร้างความตระหนัก)
			 (๑.๒) การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพือ่ ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน
เป็นการประชุมร่วมกันระหว่าง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การด�ำเนินงานระหว่างองค์กร เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
และแลกเปลีย่ นเครือ่ งมือหรือหลักสูตรการฝึกอบรมทีเ่ กีย่ วข้อง หารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน
เพื่อด�ำเนินการส่งเสริมและเสริมสร้างเครือข่ายสิทธิมนุษยชนและพัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ตลอดจน
การเสริมสร้างสิทธิมนุษยชนศึกษาและการฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีรายชือ่ หน่วยงานทีเ่ ข้าร่วมการประชุม
หารือแนวทางการบูรณาการความร่วมมือเพือ่ ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๓ ครัง้ รวมทัง้ สิน้ ๓๐ หน่วยงาน
ดังนี้

		 ครั้งที่ ๒    เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา ได้แก่
๑) ผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒) ผู้แทนเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๓) ผู้แทนเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๔) ผู้แทนเลขาธิการส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๕) ผู้แทนปลัดกรุงเทพมหานคร
๖) ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา
๗) ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๘) ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ ๓    เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมและหน่วยงาน ด้านการ
   ฝึกอบรม ได้แก่
๑) ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย
๒) ผู้แทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๓) ผู้แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
๔) ผู้แทนปลัดกระทรวงพาณิชย์
๕) ผู้แทนปลัดกระทรวงแรงงาน
๖) ผู้แทนอธิบดีกรมการปกครอง
๗) ผู้แทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๘) ผู้แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๙) ผู้แทนเลขาธิการส�ำนักงานประกันสังคม
๑๐) ผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ
๑๑) ผู้แทนเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า
๑๒) ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์
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		 ครั้งที่ ๑   เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
๑) ผู้แทนกระทรวงกลาโหม
๒) ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓) ผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
๔) ผู้แทนปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๕) ผู้แทนเลขาธิการสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
๖) ผู้แทนอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
๗) ผู้แทนอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
๘) ผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์
๙) ผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
๑๐) ผู้แทนโรงเรียนนายร้อยต�ำรวจ
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ทั้งนี้ การประชุมทั้ง ๓ ครั้งที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันในแนวทางการบูรณาการความร่วมมือ
เพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยสรุปได้ ๓ ประเด็น ดังนี้
๑) ที่ประชุมเห็นความส�ำคัญของการจัดท�ำหลักสูตรกลางด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อใช้ในการ
ฝึกอบรม และสามารถน�ำไปประยุกต์ให้เข้ากับบริบทตามภารกิจหน้าทีข่ องแต่ละหน่วยงาน เพือ่ ให้สามารถวิเคราะห์
แผนงานโครงการต่าง ๆ อย่างมีมุมมองสิทธิมนุษยชน
๒) ที่ประชุมเห็นความส�ำคัญในการเร่งด�ำเนินการสร้างหลักสูตรส�ำหรับระดับผู้บริหารขององค์กร
เพือ่ หวังกระตุน้ ให้ผทู้ มี่ อี ำ� นาจในองค์กรเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของสิทธิมนุษยชนในกระบวนการท�ำงาน
และเกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบายอย่างรวดเร็ว
๓) ที่ประชุมเห็นความส�ำคัญของการสร้างเครือข่ายในพื้นที่อย่างบูรณาการ โดยเฉพาะการ
บูรณาการผูเ้ ข้าร่วมฝึกอบรมให้มคี วามหลากหลายครอบคลุมทุกภาคส่วน เนือ่ งจากในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ
ล้วนมีผู้ท�ำงานเกี่ยวข้องจากหลากหลายภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง
ในระดับพื้นที่ต่อไปในอนาคต  
			 (๑.๓) การจัดท�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย สืบเนื่องจากการ
ด�ำเนินการตาม ข้อ (๑.๑) และ (๑.๒) คณะท�ำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและส�ำนักงาน กสม. จึงได้
ด�ำเนินการอย่างมีสว่ นร่วมกับผูท้ รงคุณวุฒดิ า้ นสิทธิมนุษยชนศึกษาในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผูแ้ ทน
สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดท�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา
ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเล็งเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาที่ควรต้องเร่ง
เผยแพร่ให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างถูกต้อง ค�ำนึงถึงการมีสว่ นร่วม ตลอดจนบริบทและวิธกี ารทีห่ ลากหลายและเหมาะสม
เพื่อมุ่งหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาอย่างเป็นระบบและครอบคลุมโดยมุ่งให้ผู้เรียนเกิด
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน (Knowledge หรือ K) เกิดทักษะด้านสิทธิมนุษยชน (Skill หรือ S) และทัศนคติ
ด้านสิทธิมนุษยชน (Attitude หรือ A) ที่จะช่วยส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมแก่กลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วน
ในสังคม และเป็นรากฐานในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนให้เกิดแก่พลเมืองได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน
น�ำมาซึ่งความผาสุกของสังคมและประเทศชาติ ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่ม
เป้าหมายที่หลากหลาย จ�ำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่
(๑.๓.๑) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพื้นฐาน มีกลุ่มเป้าหมายครอบคลุม ภาครัฐ
ภาคเอกชนภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ประกอบด้วย ๕ รายวิชา ได้แก่ (๑) วิชาพัฒนาการและความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน (๒) วิชากฎหมาย
พันธกรณี มาตรฐานและกลไกระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน (๓) วิชากฎหมายภายในประเทศ
และกลไกการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (๔) วิชาการประยุกต์ใช้แนวทางฐาน
สิทธิมนุษยชน (Human Rights-based approach) (๕) วิชาทัศนคติและค่านิยมด้านสิทธิมนุษยชน
(๑.๓.๒) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะในกระบวนการยุตธิ รรม มีกลุม่ เป้าหมาย
เป็นบุคลากรในกระบวนการยุตธิ รรมต่าง ๆ ได้แก่ ผูพ้ พิ ากษา อัยการ ทหาร ต�ำรวจ ราชทัณฑ์ ทนายความ ตลอดจน
นักเรียนทหาร นักเรียนต�ำรวจ และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๕ รายวิชา  ได้แก่ (๑) วิชา
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน (๒) วิชาสิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง (๓) วิชาทักษะการปฏิบัติงานด้าน
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง (๔) วิชาวิเคราะห์และสัมมนาปัญหาพิเศษและกรณีศึกษา
ในเรือ่ งการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุตธิ รรมเฉพาะทาง (๕) วิชาเทคนิคการเป็นวิทยากรกระบวนการด้าน
สิทธิมนุษยชน

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

(๑.๓.๓) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive
Program) มีกลุม่ เป้าหมายเป็นนักบริหารระดับสูงทุกภาคส่วน เพือ่ มุง่ ให้นกั บริหารระดับสูงเกิดความรูค้ วามเข้าใจ
ในหลักการสิทธิมนุษยชน เกิดการตระหนักถึงผลดีของการเคารพสิทธิมนุษยชนและผลเสียของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเกิดทักษะและความสามารถในการน�ำความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนไปขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์ของ
องค์กร ตลอดจนสร้างแนวปฏิบตั เิ พือ่ การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บคุ คลในองค์กร
และผูม้ สี ว่ นได้เสียในสังคม และเกิดเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนส�ำหรับนักบริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน อันจะเป็น
ผลดีในการสร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยได้รว่ มมือกับสถาบันพระปกเกล้าซึง่ เป็นสถาบันทางวิชาการ
อยู่ในก�ำกับดูแลของประธานรัฐสภา มีหน้าที่เผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ที่ผสมผสานกับองค์ความรู้แห่งศาสตร์วิชาการด้านสิทธิมนุษยชน ด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�ำหรับ
นักบริหารระดับสูง ซึง่ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการด�ำเนินการเพือ่ จัดท�ำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ได้แก่ (๑) สถาบัน
พระปกเกล้ามีคำ� สัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสิทธิมนุษยชนส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights
Executive Program) ตามค�ำสั่งที่ ๗๖/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบัน
พระปกเกล้าและส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (๒) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สิทธิมนุษยชนส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) จ�ำนวน ๓ ครั้ง
(๑.๓.๔) หลักสูตรฝึกอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�ำหรับผูบ้ ริหาร มีกลุม่ เป้าหมายเป็นเจ้าของ
สถานประกอบการหรือผู้ที่ด�ำเนินงานด้านนโยบายขององค์กรธุรกิจและประชาชนผู้สนใจ โดยคณะท�ำงานด้าน
ส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนร่วมกับคณะท�ำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ ก�ำลังด�ำเนินการจัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�ำหรับ
ผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�ำหรับธุรกิจ : ตามกรอบงานองค์การ
สหประชาชาติในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา ตลอดจนมุ่งให้เกิดความตระหนักถึงความส�ำคัญของประโยชน์
และผลกระทบทีม่ ตี อ่ องค์กรธุรกิจ และสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการอบรมไปปฏิบตั ใิ ช้ในองค์กร เช่น การประกาศ
นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) และการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(Human Rights Due Diligence) รวมไปถึงการจัดท�ำรายงานด้านสิทธิมนุษยชนและกลไกกระบวนการเยียวยา
แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ
(๑.๓.๕) หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส�ำหรับรัฐวิสาหกิจ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้แทน
จากหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสาขาต่าง ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการเรียนรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามแนวทาง
การพัฒนาทีย่ งั่ ยืนและหลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้แก่บคุ ลากรของรัฐวิสาหกิจไทย
			 (๑.๔) การจัดท�ำบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนกับกลุม่ เป้าหมายทีห่ ลากหลาย
ส�ำนักงาน กสม. ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างส�ำนักงาน กสม. กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
(๑.๔.๑) การลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างส�ำนักงาน กสม.
กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงาน กสม.
(๑.๔.๒) การลงนามบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างส�ำนักงาน กสม.
กับส�ำนักงานอัยการสูงสุด กระทรวงศึกษาธิการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่ อการค้ า และการพัฒนา (องค์ก ารมหาชน) มหาวิ ท ยาลั ย รามค� ำ แหง คณะสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑
ณ ห้องออดิทอเรียม โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ
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(๒) โครงการ/กิจกรรมด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต ระหนั ก ดี ถึ ง ความส� ำ คั ญ ในหน้ า ที่ แ ละอ� ำ นาจที่ ร ะบุ ไว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๒๔๗ (๕) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม
ให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. จึงได้จัดโครงการสัมมนาตลอดจน
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน โดยมีรายละเอียดดังนี้
			 (๒.๑) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้จดั กิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบตั ติ ามหลักการสิทธิมนุษยชน ภายใต้แผนงาน
บูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งแผนงานพื้นฐาน โดยมีโครงการส�ำคัญ ดังนี้
			 (๒.๑.๑) โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ภายใต้แผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้) ผ่านกิจกรรมการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชน
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีผเู้ ข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน ๖๑๓ คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยทหาร ฝ่ายต�ำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดขึ้น จ�ำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้
			 ครั้งที่ ๑ หลักสูตรส�ำหรับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ระดับผู้บังคับบัญชา จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐
มกราคม ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๖๕ คน ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
			 ครั้งที่ ๒ หลักสูตรส�ำหรับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ระดับผูป้ ฏิบตั งิ าน ระหว่างวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๑๘๒ คน ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
			 ครั้งที่ ๓ หลักสูตรส�ำหรับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ระดับผูป้ ฏิบตั งิ าน ระหว่างวันที่ ๕-๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๑๘๒ คน ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
			 ครั้งที่ ๔ หลักสูตรส�ำหรับเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ระดับผูป้ ฏิบตั งิ าน ระหว่างวันที่ ๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
จ�ำนวน ๑๘๔ คน ณ โรงแรมไดอิชิ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การฝึกอบรมดังกล่าว ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒิ
ในหลากหลายสาขามาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องหลักการสิทธิมนุษยชนสากล ข้อผูกพันของ
ประเทศไทยต่อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายและวิธีปฏิบัติที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน อีกทั้งยังมีกิจกรรม
การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อถอดบทเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้าน
ความมัน่ คงในพืน้ ที่ เพือ่ ให้เกิดการแลกเปลีย่ นประสบการณ์ ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านและ
จัดท�ำข้อเสนอในการพัฒนางานที่สามารถน�ำไปปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน โดยผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้มขี อ้ เสนอให้สำ� นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจดั กิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ
ให้กบั ทุกภาคส่วน อาทิ เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐ ประชาชน องค์กรไม่แสวงหาก�ำไร เพือ่ ให้เข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของสิทธิมนุษยชนทีม่ งุ่ ประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักส�ำคัญ และควรจัดกิจกรรมให้คำ� แนะน�ำและข้อเสนอแนะ
ในการปฏิบัติงานที่เป็นไปตามหลักการสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง

(๒.๑.๒) โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน”
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จพระด�ำเนินไปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ
เรือ่ ง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” ซึง่ การจัดสัมมนาวิชาการในครัง้ นี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย กระทรวง
ยุตธิ รรม สถาบันเพือ่ การยุตธิ รรมแห่งประเทศไทย มูลนิธเิ พือ่ สิทธิมนุษยชนและการพัฒนา โดยจัดขึน้ เมือ่ วันจันทร์
ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามา การ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานทีบ่ งั คับใช้กฎหมาย ตระหนักถึงความส�ำคัญของหลักสิทธิมนุษยชน และเพือ่ ผลักดัน
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง รวมทัง้ การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสัง่ ใด ๆ เพือ่ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการลงโทษอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน  
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน” ได้รับความสนใจ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน ๒๔๙ คน ประกอบด้วย บุคลากร
ในหน่วยงานกระบวนการยุตธิ รรม บุคลากรในหน่วยงานนิตบิ ญ
ั ญัติ ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์กร
ระหว่างประเทศ โดยการสัมมนาครั้งนี้ท�ำให้ได้ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นปัญหาการลงโทษทาง
อาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๘ ที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และผู้เกี่ยวข้อง โดย
ก�ำหนดโทษแก่ผกู้ ระท�ำความผิด ๕ สถาน ได้แก่ ประหารชีวติ จ�ำคุก กักขัง ปรับ และริบทรัพย์สนิ ซึง่ มีการอภิปราย
เกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษทางอาญาว่าควรเป็นไปเพือ่ แก้ไขฟืน้ ฟูผกู้ ระท�ำความผิดให้เป็นคนดีคนื สูส่ งั คม
เพือ่ ยับยัง้ ผูก้ ระท�ำความผิดและป้องกันสังคมให้มคี วามปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ รวมถึงเพือ่ สร้างความสมานฉันท์
และปรองดองให้เกิดขึ้นในสังคม อันเป็นวิธีการที่ใช้ทฤษฎีอาชญาวิทยาแนวสันติวิธี รวมถึงการไม่ใช้ความรุนแรง
ถือเป็นการน�ำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ในคดีอาญาให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้ง
จัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการพัฒนากระบวนการท�ำงานเพือ่ สร้างความร่วมมือกับองค์กรตุลาการ
ในการคุ้มครองและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน และ
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ในการผลักดัน
เพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการลงโทษทางอาญาทีส่ อดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนน�ำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป
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			 (๒.๑.๓) โครงการเสวนาวิ ช าการ “การด� ำ เนิ น การตามหลั ก การชี้ แ นะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : กรณีศกึ ษาแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ใี นการเยียวยาและระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย”
(Implementing the UN Guiding Principles on Business and Human Rights-UNDP : Good Practices
on Remediation and Conflict Resolution by Thai Businesses)
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กรมคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
(ASEAN Inter-governmental Commission on Human Rights-AICHR) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ และเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) จัดงานเสวนา
วิชาการฯ ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาและการระงับข้อพิพาท
ด้านสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจไทย รวมทัง้ เพือ่ ให้ภาคประชาสังคมและบุคคลทัว่ ไป ทราบถึงบทบาทการเยียวยา
และระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย  
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การจัดงานเสวนาวิชาการ “การด�ำเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเยียวยาและระงับข้อพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย” มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา จ�ำนวน ๑๓๐ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ผู้ประกอบการเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการในประเทศ และผู้แทนจากคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย
สิทธิมนุษยชน  การเสวนาครัง้ นี้ ผูเ้ ข้าร่วมต่างเห็นพ้องกันว่าการขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะฯ ซึง่ มี ๓ เสาหลัก ประกอบด้วย
เสาหลักที่ ๑ การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) เสาหลักที่ ๒ การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) และ
เสาหลักที่ ๓ การเยียวยา (Remedy) ทั้งนี้ การส่งเสริมภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน จะไม่ประสบความส�ำเร็จ
หากปราศจากการด�ำเนินการตามเสาหลักที่ ๓ “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยา” (Access to Remedy) โดยภาครัฐ
ต้องมีกระบวนการทีท่ ำ� ให้แน่ใจได้วา่ ผูเ้ สียหายสามารถเข้าถึงการเยียวยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ไม่วา่ จะเป็นกลไกทางศาล
หรือกลไกทีน่ อกเหนือจากศาล และเมือ่ ปรากฏว่าธุรกิจกระท�ำหรือมีสว่ นท�ำให้เกิดผลกระทบทางลบต่อสิทธิมนุษยชน
ภาคธุรกิจก็ถูกคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบรรเทาผลกระทบต่อบุคคล/ชุมชน
ในประเทศไทย องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเสาหลักที่ ๓ การเข้าถึงการเยียวยาในปัจจุบัน มีดังนี้
(๑) กลไกทางกระบวนการยุตธิ รรมของรัฐ ได้แก่ องค์กรในกระบวนการยุตธิ รรมโดยเฉพาะอย่างยิง่
องค์กรอัยการและองค์กรศาล
(๒) กลไกการร้องทุกข์ของรัฐที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรม รวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ซึ่งข้อ ๒๗ ของหลักการชี้แนะฯ ได้กล่าวถึงความส�ำคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะกลไก
การร้องทุกข์ของรัฐที่ไม่ใช่กระบวนการยุติธรรม (หรือ Non-Judicial Mechanisms-NJM) สอดคล้องกับมาตรา
๒๔๗ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา ๒๖ (๑) นอกจากนัน้ กลไกการร้องทุกข์โดยรัฐทีไ่ ม่ใช่กระบวนการ
ยุตธิ รรมอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทีเ่ กิดขึน้ เนือ่ งจากกิจกรรมทางธุรกิจ ยังอาจรวมถึงคณะ
กรรมการแรงงานสัมพันธ์ องค์กรอิสระทางปกครองที่ท�ำหน้าที่ก�ำกับกิจการทางเศรษฐกิจในระบบกฎหมายไทย
(Regulators) ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจรายสาขาด้วย
(๓) กลไกการร้ อ งทุ ก ข์ ที่ ไ ม่ ใช่ รั ฐ เช่ น หน่ ว ยงานรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นภายในบริ ษั ท หรื อ กลไก
การร้องทุกข์ในภาคอุตสาหกรรม (sectors)
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จากการเสวนาแสดงให้เห็นว่า การด�ำเนินงานของภาคธุรกิจบางประการก่อให้เกิดความขัดแย้ง
กับหลักสิทธิมนุษยชนและไม่มุ่งไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ความท้าทายส�ำคัญส�ำหรับประเด็นนี้คือท�ำอย่างไรจึงจะ
สร้างความสมดุลในการประกอบธุรกิจที่ได้ทั้งผลก�ำไรโดยไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อมและประชาชนไม่ถูกละเมิดสิทธิ
อย่างไรก็ดี ปัญหาส�ำคัญอีกประการที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือ การด�ำเนินคดีหมิ่นประมาทเพื่อระงับในการมีส่วนร่วม
ในกิจการสาธารณะ (strategic litigation against public participation-SLAPP) อันเป็นกลยุทธ์ที่ภาคธุรกิจ
มักใช้เพือ่ ไม่ให้ผไู้ ด้รบั ความเสียหาย หรือผูส้ อื่ ข่าวแสดงความคิดเห็นทีท่ ำ� ให้ธรุ กิจเสียหายโดยการฟ้องหมิน่ ประมาท
เป็นผลให้ความจริงไม่ปรากฏ เกิดความเสียหายกับสาธารณะ หากไม่มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในระยะยาว
อาจท�ำให้ขาดกระบวนการแสดงออกแบบมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคส่วนต่าง ๆ
ประชาชนถูกปิดกั้นการแสดงออกทางความคิดเห็นแบบเสรีและอาจท�ำให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีเพิ่มมากขึ้น
ในการพิจารณาว่าการฟ้องคดีของบริษทั แบบใดเป็นการฟ้องหมิน่ ประมาทเพือ่ “ปิดปาก” (Anti-SLAPP Law) นัน้
มีกรอบแนวคิดทางกฎหมายที่จะต้องพิจารณา ดังนี้
(๑) ความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิด กับสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศ
และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
(๒) กฎหมายหมิ่นประมาทในต่างประเทศ
(๓) กฎหมายหมิ่นประมาทในประเทศไทย
(๔) การฟ้องคดีเพื่อปิดปากการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (SLAPP)
(๕) กฎหมายป้องกันการฟ้องคดีเพื่อปิดปาก (Anti-SLAPP Law)
(๖) SLAPP ในประเทศไทยและข้อเสนอแนะในเรือ่ งความสัมพันธ์ระหว่างเสรีภาพในการแสดงออก
ซึ่งความคิดเห็นกับสิทธิในชื่อเสียงเกียรติยศ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน
นอกจากนี้ ในการเสวนามีความเห็นที่น่าสนใจ คือ กรณีของประเทศไทย ผู้ถูกฟ้องยังมีความเสี่ยง
ที่จะถูกกล่าวหาว่ากระท�ำความผิดในคดีหมิ่นประมาททางอาญาของพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๑๔ อีกด้วย เพราะท�ำให้คดีหมิ่นประมาทเป็นเรื่องยอมความไม่ได้ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นว่าบทลงโทษตาม
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ฯ ต้องมีโทษไม่หนักเกินกว่ากฎหมายทั่วไป และประเทศไทยไม่จ�ำเป็นต้องมีกฎหมาย
เพื่อป้องกันการฟ้องร้องหมิ่นประมาทเพื่อปิดปากเพราะกฎหมายที่มีอยู่สามารถใช้แก้ปัญหาได้ โดยเฉพาะ
กฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ เปิดช่องให้แสดงความเห็นในกิจการสาธารณะ อีกทั้งยังใช้ประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๕ ให้ศาลชี้ขาดยุติคดีได้ หากศาลเห็นว่าไม่ได้หมิ่นประมาท และให้จ่ายค่าสินไหม
ทดแทนคนถูกฟ้อง และเห็นควรให้มีการปรับแก้ไขมาตรา ๔๒๓ คดีแพ่ง เป็นว่า “เมื่อบุคคลใดถูกด�ำเนินคดี
ทางแพ่งเพราะเหตุ SLAPP ให้ยนื่ ค�ำขอต่อศาลเพือ่ ให้ศาลวินจิ ฉัยชีข้ าดในประเด็นข้อกฎหมายเบือ้ งต้น ตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่งมาตรา ๒๕ โดยไม่ตอ้ งพิจารณาสืบพยาน เพือ่ ให้คดีเสร็จสิน้ ไปจากศาลโดยไม่เนิน่ ช้า
ซึ่งหากข้อความที่แสดงความคิดเห็นในเรื่องสาธารณะ ไม่ต้องรับผิดเสียค่าสินไหมทดแทน” ส่วนข้อเสนอแนะทาง
คดีอาญา เห็นว่า ศาลทีท่ ำ� การไต่สวนมูลฟ้องข้อหาหมิน่ ประมาท ควรตัง้ ประเด็นเรือ่ ง “การติชมด้วยความเป็นธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๙ (๓) ว่า “หากเป็นเรื่องการใช้เสรีภาพในการติดตามตรวจสอบกิจการ
สาธารณะศาลน่าจะยกฟ้องในชั้นไต่สวนมูลฟ้อง”
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		 (๒.๑.๔) โครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ใน ๒ กิจกรรม ดังนี้
			 กิจกรรมที่ ๑  การสัมมนาเพือ่ เผยแพร่และขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติในประเทศไทย จ�ำนวน ๒ ครั้ง ดังนี้
(๑) การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Leading by Example : รัฐวิสาหกิจไทยสู่ต้นแบบการท�ำธุรกิจ
ที่เคารพสิทธิมนุษยชน” โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UN Development Programme-UNDP) และส�ำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดขึ้น
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์
กรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมให้รฐั วิสาหกิจของไทยได้รบั รูแ้ ละมีความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการชีแ้ นะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ รวมทั้งให้ผู้บริหารระดับสูงได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การด�ำเนินกิจการที่ไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและค�ำนึงถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากคณะท�ำงานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ของ
สหประชาชาติเป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ งความเชือ่ มโยงระหว่างสิทธิมนุษยชนกับการประกอบกิจการของรัฐ ซึง่ นับว่า
เป็นโอกาสดีที่ผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจของไทยจะได้รับทราบแนวทางปฏิบัติในการน�ำหลักการชี้แนะฯ ไปปรับใช้
ในการบริหารกิจการอันน�ำไปสู่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป
ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “Leading by Example : รัฐวิสาหกิจไทยสู่ต้นแบบการท�ำ
ธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน” มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน ๒๕๘ คน และได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและกล่าว
ปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง “รัฐวิสาหกิจไทยสูต่ น้ แบบการท�ำธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชน” นอกจากนี้ Mr. Dante Pesce
คณะท�ำงานว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและการประกอบธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ ได้กล่าว
ปาฐกถาในหัวข้อ “The State, State-owned enterprises, and Human Rights” ทั้งนี้ การสัมมนา
ในครั้งนี้ ทุกฝ่ายเห็นว่าประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นข้อท้าทายของประเทศไทย โดยเฉพาะบทบาท
หน้าที่ของรัฐ ทั้งในเรื่องของการประสานหลักการสิทธิมนุษยชนเข้ากับกฎหมายและนโยบายด้านเศรษฐกิจ
และการทีร่ ฐั วิสาหกิจจะสามารถแสดงความเป็นผูน้ ำ� ในการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชนได้ ดังนัน้
สิ่งที่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนควรด�ำเนินการเพื่อปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ ไดแก  ๑) การประกาศ
นโยบายหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นการยืนยันความตั้งใจจริงของหน่วยงาน ๒) การเคารพหลักการ
สิทธิมนุษยชน ๓) การด�ำเนินการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชน ที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการประกอบ
ธุรกิจ ตลอดจนบูรณาการมาตรการในการเคารพและปกป้องผลกระทบไวใ นทุกขัน้ ตอน ๔) การทบทวนและพัฒนา
การด�ำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคลองกับหลักการชี้แนะฯ และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน ๕) การอบรมเผยแพร จดั ท�ำคูม อื การด�ำเนินงานตามหลักการชีแ้ นะฯ และแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติ
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการด�ำเนินการในทุกระดับ ๖) ก�ำหนดมาตรการเยียวยาความเสียหาย
ที่เกิดจากการด�ำเนินงานของหน่วยงาน และ ๗) สร้างกลไกการรับเรื่องร้องเรียนภายในหน่วยงาน กรณีที่มีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน
การสัมมนาฯ ในครั้งนี้ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจยังได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินการและแนวทางกิจกรรม
ทีจ่ ะช่วยส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน พร้อมกันนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยงั น�ำเสนอ
รายงานผลการศึกษาวิจยั เรือ่ ง การประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence)
ซึ่งได้ให้ความรู้แก่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยชี้ให้เห็นว่าการประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
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มีองค์ประกอบส�ำคัญ ๕ ประการ คือ (๑) การประกาศนโยบาย เป็นการประกาศเจตนารมณ์ของบริษัทในระดับสูง
(๒) การประเมินผลกระทบ หรือความเสี่ยงว่าจะเกิดปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ใดบ้าง (๓) การก�ำหนดวิธีจัดการกับ
ผลกระทบและความเสีย่ ง โดยมีมาตรการในเชิงป้องกันหากเป็นความเสีย่ ง และมีมาตรการในการแก้ไขและเยียวยา
ในกรณีทเี่ ป็นผลกระทบ (๔) การติดตามผลมาตรการทีไ่ ด้ดำ� เนินการว่าสิง่ ทีไ่ ด้ทำ� สามารถแก้ไขปัญหา หรือสามารถ
ป้องกันความเสี่ยงได้จริงหรือไม่ (๕) การเยียวยา แม้ว่าจะได้มีความพยายามป้องกันแล้ว แต่ก็อาจเกิดปัญหาได้จึง
ต้องพิจารณาว่าจะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างไร
การจัดสัมมนาฯ ได้ผลสรุปว่า การก�ำหนดนโยบายและมาตรการเพื่อก�ำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ในการ
ด�ำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบและเคารพสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่อุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมายในทางเศรษฐกิจ
แต่อย่างใด หากแต่การด�ำเนินการของรัฐวิสาหกิจในลักษณะเดิม อาจน�ำไปสูค่ วามเสีย่ งด้านชือ่ เสียงและภาพลักษณ์
รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียโอกาสในการด�ำเนินธุรกิจ ในขณะที่การด�ำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบและเคารพ
สิทธิมนุษยชนจะน�ำไปสู่การเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน
(๒) การสัมมนาวิชาการระดับชาติ “การขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Doing Business for Sustainable Growth : a Forum to follow-up
on Implementation of UNGPs in Thailand) โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนไทยใน
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Inter-governmental Commission on
Human Rights-AICHR) เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กในประเทศไทย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
(UN Development Programme-UNDP) และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) จัดขึ้นเมื่อ
วันศุกร์ที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ
และเอกชนได้รับรู้ถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และเห็นถึงความส�ำคัญของการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพื่อความยั่งยืนของประเทศชาติและธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ติดตามการด�ำเนินการตาม
“ปฏิ ญ ญาความร่ ว มมื อ เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นหลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของสหประชาชาติ ใ น
ประเทศไทย” ที่ภาครัฐภาคเอกชน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมลงนามให้เกิดผลในทางปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างความรับรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจ และการ
ประสานความร่วมมือเพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารน�ำคูม่ อื “การประเมินผลกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” (Human
Rights Due Diligence) ไปปรับใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การจัดงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ “การขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน สูก่ ารพัฒนาอย่างยัง่ ยืน” (Doing Business for Sustainable Growth : a Forum to follow-up
on Implementation of UNGPs in Thailand) มีผเู้ ข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน ๔๐๙ คน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนหน่วยงาน
ภาครัฐทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการก�ำกับดูแลการประกอบการของภาคเอกชน องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ผูป้ ระกอบ
การเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการในประเทศ และผู้แทนจากองค์กรต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ และผู้แทนคณะทูตต่างประเทศในประเทศไทย ตลอดจนสื่อมวลชน
ในการติดตามการด�ำเนินการตาม “ปฏิญญาความร่วมมือเพือ่ ขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” ทีภ่ าครัฐ ภาคเอกชน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ร่วมลงนามไว้ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในการสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

121

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

122
หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” (Seminar on Driving Forward
the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights in Thailand) ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ผูแ้ ทนจากหน่วยงานทีล่ งนามในปฏิญญาฯ ได้นำ� เสนอความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิ
ตามปฏิญญาฯ อาทิ การจัดท�ำคู่มือประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน การด�ำเนินธุรกิจในมิติสิทธิมนุษยชน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การจัดท�ำแผนปฏิบัติการแห่งชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นต้น โดยมีตัวแทนจากภาคธุรกิจร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การน�ำหลักการ
ชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติไปใช้ในภาคธุรกิจ อาทิ น�ำปฏิญญาฯ ไปบรรจุในนโยบาย
ของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) การน�ำร่องปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ และคู่มือการประเมิน
ผลกระทบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เป็นต้น การสัมมนาข้างต้นเป็นเวที
ในการเพื่อสร้างความรับรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และภาคธุรกิจ และส่งเสริมให้มีการน�ำคู่มือ “การประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน” ไปปรับใช้ในการ
ประกอบธุรกิจ
			
กิจกรรมที่ ๒   การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่คู่มือประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม รวมทั้งรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม โดยคณะกรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ เ ห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการน� ำ หลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
สหประชาชาติ  มาเผยแพร่ในประเทศไทยและน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั โิ ดยรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจอย่างจริงจัง
ซึ่งนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ริเริ่มด�ำเนินโครงการน�ำร่อง (Pilot Project) ในการ
เผยแพร่หลักการชี้แนะฯ แก่ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมาอย่างต่อเนื่อง จึงให้มี
การจัดประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง “การประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและรายการตรวจสอบ CHECKLIST
ของธุรกิจการโรงแรม” ในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง จังหวัด
ภูเก็ต โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เผยแพร่คมู่ อื ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม
รวมทั้งรายงานการตรวจสอบของ กสม. ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเผยแพร่คู่มือประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
ของธุรกิจการโรงแรม รวมทั้งรายการตรวจสอบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบ
การธุรกิจการโรงแรมเข้าร่วมประชุม จ�ำนวน ๒๗ คน และได้รับเกียรติจากนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้กล่าว
สรุปสถานการณ์การประกอบธุรกิจทีเ่ ชือ่ มโยงกับประเด็นสิทธิมนุษยชน โดยมองว่าเรือ่ ง “สิทธิมนุษยชน” เป็นเรือ่ งที่
ภาคธุรกิจต้องให้ความส�ำคัญ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับหลายประเด็น เช่น ประเด็นการจ้างงาน ซึ่งจังหวัดภูเก็ตมีทั้ง
แรงงานไทยและแรงงานข้ามชาติ หรือประเด็นสิง่ แวดล้อมและการจัดสรรทรัพยากรระหว่างประชาชนกับภาคธุรกิจ
ที่ปรากฏความขัดแย้งตามสื่อต่าง ๆ น�ำมาสู่ภาพลักษณ์ที่เสียหายของภาคธุรกิจ เป็นต้น ภาคธุรกิจจึงควรให้ความ
สนใจและต้องเรียนรูส้ ร้างความเข้าใจเพือ่ เป็นรากฐานให้ธรุ กิจการโรงแรมและการท่องเทีย่ วได้รบั ความเชือ่ มัน่ จาก
นักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ
ในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ คุณสฤณี อาชวานันทกุล หัวหน้าโครงการ ศึกษาวิจัย เรื่อง
“การประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และการจัดท�ำคู่มือ
ประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence Handbook) ของธุรกิจการโรงแรม
รวมทั้งรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม” ได้เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ
การในการตรวจสอบประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้รับทราบ

ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้กำ� หนดให้มกี ารติดตามกระบวนการฝึกปฏิบตั งิ าน
ของผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตามคู่มือกระบวนการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน โดยมีรายการตรวจสอบประเด็นความเสีย่ งส�ำคัญด้านสิทธิมนุษยชนส�ำหรับกิจการโรงแรม ๘ หัวข้อ
ประกอบด้วย (๑) การก่อสร้างโรงแรมใหม่ หรือการขยายโรงแรมเดิม (๒) การใช้แรงงานข้ามชาติ (๓) การใช้
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง (๔) องค์กรอื่นที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (๕) ลูกจ้าง (๖) ลูกจ้างชั่วคราว (๗) ลูกค้า และ
(๘) ผู้พิการ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ การด�ำเนินโครงการ
ดังกล่าวจะส่งผลดีตอ่ ภาคธุรกิจการท่องเทีย่ วและการโรงแรมในประเทศไทย ภาพลักษณ์ในการประกอบธุรกิจและ
การท่องเทีย่ ว รวมถึงเป็นการลดความเสีย่ งของกิจกรรมต่าง ๆ ต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ ซึง่ หากนักท่องเทีย่ ว
เกิดความประทับใจและเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่พักผ่อนในวันหยุดหรือโอกาสพิเศษ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจด้านการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
			 (๒.๑.๕) จัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดท�ำแผนปฏิบตั ิ
การระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุตธิ รรม
ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (UN High
Commissioner for Human Rights Regional Office for Southeast Asia-OHCHR) และโครงการพัฒนา
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme-UNDP) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรือ่ ง “บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เมือ่ วันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมด้า ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ได้รบั ความสนใจจากภาคประชาสังคมจากภูมภิ าคต่าง ๆ ตลอดจนผูแ้ ทน
หน่วยงานของรัฐและองค์กรระหว่างประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีผเู้ ข้าร่วมการประชุมกว่า ๒๗๐ คน โดยในการประชุม
ได้เชิญ Professor Surya Deva รองประธานคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจ
อื่น ๆ ของสหประชาชาติ เป็นผู้บรรยายพิเศษ เพื่อให้ภาคประชาสังคมได้รับรู้ถึงความส�ำคัญของหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ซึ่งสิ่งที่จะท�ำให้หลักการนี้สามารถน�ำมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม
คือ การจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการจัดประชุมดังกล่าวเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะภาคประชาสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท�ำแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติฯ อย่างแท้จริง
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รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ คู ่ มื อ ฯ และรายการ
ตรวจสอบของธุรกิจการโรงแรม อันจะน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งได้
ลงพื้นที่เพื่อให้ค�ำแนะน�ำแก่โรงแรมที่จะเข้า
ร่วมโครงการน�ำร่อง เพื่อเป็นต้นแบบให้กับ
โรงแรมอื่น ๆ จ�ำนวน ๓ แห่ง ประกอบด้วย
(๑) โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง
(๒) โรงแรม อันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นส์ และ
(๓) โรงแรมไนยางปาร์ค

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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			 (๒.๑.๖) การสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “ธุรกิจการโรงแรมไทยและท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ตสูต่ น้ แบบ
การท�ำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจการโรงแรมไทย
และท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสู่ต้นแบบการท�ำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมในพื้นที่กลุ่มทะเลอันดามันและอ่าวไทย ได้เรียนรู้และ
เป็นตัวอย่างทีด่ ขี องการผนวกเอาหลักการชีแ้ นะฯ เข้าไปเป็นส่วนหนึง่ ของการด�ำเนินงานของบริษทั อย่างค่อยเป็น
ค่อยไป เพื่อช่วยลดปัญหาสังคมทั้งในเรื่องของปัญหาแรงงาน ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ และ
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่กระทบต่อวิถีของชุมชนในพื้นที่ ช่วยให้คนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้
โดยไม่เกิดความขัดแย้ง สามารถสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจควบคู่กับการพัฒนาสังคมได้อย่างยั่งยืน
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ธุรกิจการโรงแรมไทยและท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสู่ต้นแบบการ
ท�ำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ได้รับ
ความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา ผู้บริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตและ
กลุ่มจังหวัดทะเลอันดามัน โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนากว่า ๒๐๐ คน ทั้งนี้ กสม. ได้ก�ำหนดให้ธุรกิจท่องเที่ยวและ
การโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเป็นโครงการน�ำร่องในการท�ำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ในชั้นต้น
มีโรงแรมที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน ๕ กลุ่มโรงแรม โดยแต่ละแห่งได้มีการด�ำเนินกิจการตามคู่มือประเมิน
ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human rights due diligence handbook) และรายการตรวจสอบ
(Checklist) ของธุรกิจการโรงแรมที่ กสม. จัดท�ำขึ้น โดยในขั้นต่อไป กสม. จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายเพือ่ ขยายผลโครงการน�ำร่องไปยังโรงแรมและธุรกิจการท่องเทีย่ วทัว่ ประเทศ ตลอดทัง้ ผูป้ ระกอบการธุรกิจ
ในสาขาต่าง ๆ ให้น�ำหลักการชี้แนะฯ และคู่มือประเมินผลฯ มาปรับใช้ เพื่อช่วยสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างแท้จริง
			 (๒.๑.๗) โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจ�ำปี ๒๕๖๑
การจัดโครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมร�ำลึกถึง
ความส�ำคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติมีมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เพือ่ ใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริมและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทัว่ โลก โดยมีกจิ กรรมรณรงค์เสริมสร้าง
แนวคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างความตระหนักแก่สังคมและกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม สร้าง
ความสนใจและการรับรู้ของประชาชน ซึ่งกิจกรรมในงานประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ โดย ศาสตราจารย์
กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ อดีตผู้รายงานพิเศษและผู้เชี่ยวชาญอิสระของสหประชาชาติในเรื่องสิทธิมนุษยชน
การมอบรางวัลเพือ่ ยกย่องเชิดชูบคุ คลและองค์กรทีม่ ผี ลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
รวมทัง้ เชิดชูเกียรติแก่บคุ คลผูอ้ ทุ ศิ ตนเพือ่ สิทธิมนุษยชนและท�ำคุณประโยชน์ให้สงั คมอย่างต่อเนือ่ ง การมอบรางวัล
ผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา และได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการ
แข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจ�ำปี ๒๕๖๐ นอกจากนี้ มีการจัดนิทรรศการ
เพื่อแสดงประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว และนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และองค์กรเครือข่าย เพื่อเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่างกว้างขวาง
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ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ จัดงาน
วันสิทธิมนุษยชนสากล ภายใต้หัวข้อ “ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วมงาน จ�ำนวน ๖๒๓ คน
ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป และองค์กรภาคี
เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จ�ำนวน ๑๑ องค์กร ท�ำให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลความรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนและข้อมูลของหน่วยงานที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อย่างกว้างขวาง ประชาชนได้รับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น นอกจากนี้ยังเกิดกระแสสังคม
จากการน�ำเสนอข่าวผ่านทางสื่อมวลชนและสื่ออื่น ๆ ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจงานในภารกิจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพิ่มขึ้น
ในงานมีการมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดขวัญและก�ำลังใจแก่บุคคลและองค์กรในการที่จะปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในฐานะ
เป็นบุคคลและองค์กรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่อุทิศตนและมีบทบาทส�ำคัญในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท�ำให้ส่งผลดีทั้งต่อตนเองและผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม อีกทั้ง
การเผยแพร่ประวัตแิ ละผลงานของบุคคลและองค์กรทีไ่ ด้รบั รางวัลดังกล่าว ท�ำให้ประชาชนได้เห็นความส�ำคัญของ
การส่งเสริม ปกป้อง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และเห็นตัวอย่างการท�ำงานของผูไ้ ด้รบั รางวัลทีส่ ามารถน�ำไปเป็น
แบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ เพื่อร่วมกันท�ำให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงและสังคมเป็นปกติสุข โดยมีผู้ได้
รับรางวัล ดังนี้
(๑) รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จ�ำนวน ๓ ราย ได้แก่
(๑.๑) นายโคอิ  มีมิ
(๑.๒) นางสาวศรีสว่าง  พั่ววงศ์แพทย์
(๑.๓) นายสุแก้ว  ฟุงฟู  
(๒) รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๑๑ ราย แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้
(๒.๑) ประเภทบุคคลทั่วไป จ�ำนวน ๓ ราย ได้แก่
(๒.๑.๑) นายสมพงค์  สระแก้ว
(๒.๑.๒) นางสาวสมลักษณ์  หุตานุวัตร
(๒.๑.๓) นางอรนุช  ผลภิญโญ
(๒.๒) ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี) จ�ำนวน ๒ ราย ได้แก่
          
(๒.๒.๑) กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด อาสาสมัครชุมชนด้านทรัพยากร จังหวัดสตูล
    (๒.๒.๒) เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง   
(๒.๓) ประเภทสื่อมวลชน จ�ำนวน ๓ ราย ได้แก่
(๒.๓.๑) นางสาวมณนิตา (ณัฏฐา) โกมลวาทิน บรรณาธิการ/ผู้ด�ำเนินรายการ
“ที่นี่ Thai PBS”
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(๒.๓.๒) นายปกรณ์  พึ่งเนตร
   (๒.๓.๓) รายการคนเคาะข่าว สถานีโทรทัศน์นิวส์วัน (NEWS1)
    (๒.๔) ประเภทองค์กรภาคเอกชน จ�ำนวน ๓ ราย ได้แก่
   (๒.๔.๑) คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
   (๒.๔.๒) เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต (กรณีที่ดินชาวเลราไวย์)
(๒.๔.๓) มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ดำ� เนินงานร่วมกับบุคคลและองค์กรทีไ่ ด้รบั รางวัล
อย่างต่อเนื่อง โดยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในโครงการต่าง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการส่งเสริม สิทธิเสรีภาพและ
ความเท่าเทียม โดยค�ำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพื่อน�ำไปสู่สังคมสันติสุข
			 (๒.๑.๘) การจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรว่ มกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรมคุม้ ครอง
สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุตธิ รรม และผูแ้ ทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
ด�ำเนินการจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้
ความเข้าใจ และปลูกฝังให้มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชน กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
เรียนรูเ้ รือ่ งสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา ตลอดจน
พัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มที กั ษะด้านการฟัง การคิด
การพูด การใช้ภาษา และการน�ำเสนอโดยผ่านการ
เรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที นอกจากนี้ยังเป็นการ
คัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จ�ำนวน ๓ คน เข้าร่วม
การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนใน
ประชาคมอาเซียน ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่
๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา โดยมีการด�ำเนินการประกอบด้วย
(๑) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนส�ำหรับนิสิต นักศึกษา
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและลงพื้นที่ท�ำกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน
(๒) การแข่งขันโต้วาทีในประเด็นสิทธิมนุษยชน
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การโต้สาระวาทีเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถน�ำมาใช้เพื่อปลูกฝังแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน
สร้างกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการ
โต้สาระวาทีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่มีแก่นสาระส�ำคัญและมีประโยชน์ บนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นจริง
มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน นิสิต นักศึกษาซึ่งก�ำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

(๒.๒) การประสานงานเครือข่าย
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญในการประสานงาน
เครือข่ายเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึงและได้รับการส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และระดมพลังภาคี
เครือข่าย โดยมีการส่งเสริม สนับสนุน ประสานความร่วมมือ และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งในและ
ระหว่างประเทศจากการด�ำเนินการ ดังนี้
			 (๒.๒.๑) การประสานความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา ประชาชน และองค์ ก ารเอกชน
ด้านสิทธิมนุษยชน มีการด�ำเนินการ ดังนี้
- โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุม่ ชาติพนั ธุ์ : รวมญาติชาติพนั ธุช์ าวเล ครัง้ ที่ ๘ ในหัวข้อ รัฐธรรมนูญ
กับเขตการคุม้ ครองทางวัฒนธรรมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ เป็นโครงการทีด่ ำ� เนินกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การ
มหาชน) สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) มูลนิธิชุมชนไท
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์
ในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มชาวเลและกลุ่มตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่สูงสามารถด�ำรงวิถีชีวิตตามแบบแผนและ
วัฒนธรรมของตน และให้มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ สนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและให้เป็นไปตามภารกิจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ
			
ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการประสานงานเครือข่าย
การส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ : รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ ๘ ในหัวข้อ รัฐธรรมนูญ
กับเขตการคุ้มครองทางวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ชุมชน
ชาวเลบ้านทับตะวัน อ�ำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จ�ำนวน ๕๐๐ คน จากชุมชนชาวเล
๑๖ ชุมชน โดยมีการร่วมหารือระหว่างเครือข่ายชาติพันธุ์ชาวเลซึ่งนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ มีข้อเสนอว่าต้องมีการด�ำเนินการแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยเน้น
การแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่ท�ำกิน และที่อยู่อาศัยอย่างเร่งด่วน อีกทั้งสนับสนุนให้มีเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม
กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นสิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการแก้ไขปัญหา นอกจากนั้น ควรขยายขอบเขตหรือสร้างความชัดเจน
หรือการตีความเรื่อง “ชนพื้นเมือง” เพื่อให้เกิดแนวทางการส่งเสริมและคุ้มครองที่เป็นจริง สอดคล้องกับบริบท
ปัจจุบันและน�ำมาตรการที่ชัดเจน อาทิ การก�ำหนดพระราชบัญญัติส่งเสริมและอนุรักษ์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์
พ.ศ. .... มาใช้ในการแก้ไขปัญหา
ผู ้ แ ทนจากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ได้ ร ่ ว มแสดงความเห็ น ในเรื่ อ ง เขตการคุ ้ ม ครองทางวั ฒ นธรรม
ของชุมชนชาวเลกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ครอบคลุมในส่วนของการดูแล
กลุ่มชาติพันธุ์และการใช้วิถีวัฒนธรรมในการดูแล ทั้งนี้ ประเด็นที่เห็นโอกาสในการแก้ไขหรือคุ้มครอง ได้แก่
การขับเคลือ่ นร่างข้อเสนอนโยบายหรือบทบัญญัตติ ามพระราชบัญญัติ (การคุม้ ครองเขตทางวัฒนธรรม) การก�ำหนด
นิยามความหมายของชนพื้นเมือง
			 (๒.๒.๒) การส่งเสริมการท�ำงานและร่วมกิจกรรมกับองค์กรที่ได้ท�ำความตกลงร่วมมือกับ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นการด�ำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ได้ท�ำความตกลง
กับส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ โดยในวันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการ

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ก�ำหนดแผนในการเปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับภาค
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในพื้นที่ จ�ำนวน ๑ แห่ง คือ ศูนย์ศึกษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันตก ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการประสานงานเครือข่าย
การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ง่าย โดยจัดให้มีกลไกการท�ำงานระหว่าง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และทันต่อสถานการณ์ อีกทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน และขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งภายหลังการเปิดศูนย์
ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์ศกึ ษาและประสานงาน
ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อก�ำกับ ติดตาม และวางแผนการด�ำเนินงานเพื่อให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
			
(๒.๓) การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสิทธิมนุษยชน
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการด�ำเนินโครงการทีส่ ำ� คัญในการประชาสัมพันธ์
เพื่อสื่อสารสิทธิมนุษยชน ดังนี้
			 (๒.๓.๑) โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ระหว่างการจัดท�ำสื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชน เรือ่ ง “ศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์” ผ่านรูปแบบ Viral Video ความยาวไม่เกิน ๕ นาที เผยแพร่ทางเว็บไซต์
Facebook ช่อง Youtube ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์
ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่สาธารณชนได้รับรู้ และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชน
โดยมีรูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย อีกทั้งสามารถเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง
นอกจากนี้ ยังมีการเผยแพร่ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชน ผ่านสือ่ อินโฟกราฟิก อาทิ อินโฟกราฟิก “๑๐ ประเด็นใกล้ตวั
ประชาชนในพระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐” เป็นต้น
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษา และประชาชน
ทัว่ ไป เข้าถึงสือ่ ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนได้สะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการเรียนรู้ ท�ำให้ได้รบั ความรู้ สร้างความเข้าใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชนได้ทั่วถึง อันจะน�ำไปสู่การสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและความส�ำคัญของการเคารพ
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้มากขึ้น
			
(๒.๓.๒) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน
การผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อวิทยุเพื่อเผยแพร่
ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมขององค์กร ในรายการ “คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุรัฐสภา คลื่น FM 87.5 MHz ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา ๒๑.๐๐-๒๑.๓๐ น. และ
รายการ “หยิบมาถก ยกมาคุย” ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่น FM 101.5 MHz
ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา ๑๖.๐๐-๑๖.๓๐ น. รวมทั้งการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในโอกาสและสถานทีต่ า่ ง ๆ โดยมีการประสานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการสัญจรร่วมกับองค์กร
ภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง อาทิ ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
(๑) ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน รับรู้ถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดการตระหนักและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อวิทยุเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับทุกภาคส่วน
ในสังคมได้อย่างทั่วถึง
(๒) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษา และ
ประชาชนทัว่ ไป ได้รบั รู้ มีความเข้าใจถึงหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทัง้ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลการด�ำเนินงาน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักรู้ในสิทธิของตนเอง
และไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเป็นการสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน
			
(๒.๓.๓) งานสื่อสารสิทธิมนุษยชนโดยผ่านกลไกคณะท�ำงานสื่อสารองค์กรของ กสม.
การสื่อสารองค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนได้
รับทราบถึงข้อเท็จจริง ข้อตระหนักรู้ ในหลักสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
สร้ า งการรั บ รู ้ ใ ห้ สั ง คมเกิ ด ความตระหนั ก ถึ ง การไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ผ่ า นการสื่ อ สาร
โดยสื่อมวลชนไปยังสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ผ่านเว็บไซต์ www.nhrc.or.th อาทิ
(๑) แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กรณีการสลายการชุมนุมและจับกุม
กลุ่มแกนน�ำคัดค้านโรงไฟฟ้าเทพา (เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)
(๒) แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประณามคนร้ายลอบวางระเบิดที่
ตลาดสดพิมลชัย จังหวัดยะลา (เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑)
(๓) แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง รัฐบาลและเครือข่ายประชาชน
ร่วมหาทางออกกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่-เทพา (เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
(๔) แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ค�ำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ กรณีการรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมนไรท์
วอทช์ (เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑)
(๕) แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ค�ำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ กรณีการรายงานการด�ำเนินการด้านสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
(เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑)
(๖) แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง กรณีการจัดให้เด็กแต่งงานก่อนวัย
อันควร (เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
(๗) แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ประณามการวางกับระเบิดในพื้นที่
สวนยางพาราจังหวัดยะลา (เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑)
			
(๒.๓.๔) โครงการจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม “การประกาศเกียรติยศสตรีนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี ๒๕๖๑” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
เนื่องในวันที่ ๘ มีนาคม ของทุกปี มีการก�ำหนดให้เป็นวันสตรีสากล ซึ่งสตรีทุกคนได้ให้ความ
ส�ำคัญของบทบาทสตรีที่เพิ่มมากขึ้นในกระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์โลกในปัจจุบัน โดยกลุ่มสตรีในทุกทวีป

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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มีเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจะมาร่วมตัวกัน เพื่อระลึกถึงการต่อสู้ของสตรีที่มีมาอย่างยาวนาน
และร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดความเสมอภาค ความยุติธรรม ความมีสันติภาพ และการพัฒนาบทบาทของสตรี
ที่มากขึ้น
			
ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การจัดงานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม “การประกาศเกียรติยศสตรีนกั ปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี
๒๕๖๑” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญก�ำลังใจในการเสียสละอุทศิ ตนในการต่อสูเ้ พือ่ สิทธิมนุษยชน
แก่ผหู้ ญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน และส่งเสริมให้เกิดแบบอย่างทีด่ ขี องสังคม รวมถึงส่งเสริมให้สงั คมเกิดการเรียนรู้
และตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมงาน
จ�ำนวน ๒๔๖ คน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน สือ่ มวลชน และองค์การ
ระหว่างประเทศ โดยมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคล/องค์กร ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี
๒๕๖๑ ประกอบด้วย
(๑) มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ องค์กรพัฒนาเอกชนที่ท� ำงานส่งเสริมโอกาสให้แก่ผู้หญิงที่ท� ำงาน
ในสถานบริการอย่างเข้มแข็ง สูก่ ารสร้างมาตรฐานประเทศแรกในโลกต่ออนุสญ
ั ญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบตั ิ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรือ CEDAW ในประเด็นยุตกิ ารใช้กำ� ลังรุนแรงในการตรวจค้นสถานบริการโดยให้เจ้าหน้าทีร่ ฐั
ยุตกิ ารล่อซือ้ และการรีดไถ และให้ประกันว่าจะมีการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมกับสถานบันเทิง
(๒) ทีมฟุตบอล BUKU FC ปัตตานี ทีมฟุตบอลเพือ่ สันติภาพและความเท่าเทียม โดยการเปิดพืน้ ที่
ให้สงั คมได้ตระหนักถึงปัญหาทีก่ ำ� ลังทับซ้อนกันอยูใ่ นจังหวัดชายแดนใต้ พืน้ ทีส่ าธารณะในการแสดงออกของผูห้ ญิง
และการแสดงออกถึงเพศวิถีของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ
(๓) คุณสุภาภรณ์ มาลัยลอย ผูห้ ญิงนักปกป้องสิทธิทที่ ำ� งานบริหารองค์กรมูลนิธนิ ติ ธิ รรมสิง่ แวดล้อม
(ENLAW) ผูข้ บั เคลือ่ นสิทธิชมุ ชน หลักนิตธิ รรม การเปลีย่ นแปลงด้านสิทธิทางสิง่ แวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิทธิพลเมือง
(๔) คุณนุชนารถ แท่นทอง ผูน้ ำ� หญิงทีท่ ำ� งานสิทธิดา้ นทีอ่ ยูอ่ าศัย สิทธิในทีด่ นิ ของคนจน เรียกร้อง
เรื่องคุณภาพชีวิต รัฐสวัสดิการอย่างถ้วนหน้าที่รัฐควรจัดให้ทุกคนเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม
(๕) คุณดารารัตน์ สุเทศ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา ผูห้ ญิงทีท่ ำ� งานอย่างทุม่ เท
ในหน่วยงานราชการเพือ่ ปกป้องสิทธิทจี่ ะด�ำรงชีวติ อยูโ่ ดยปราศจากความกลัวและความรุนแรงของผูห้ ญิงและเด็ก
การท�ำงานที่ก้าวข้ามผ่านพรมแดนของเชื้อชาติ ศาสนา และการแบ่งแยก
(๖) คุ ณ หทั ย รั ต น์ พหลทั พ ผู ้ สื่ อ ข่ า ว
อาวุ โ ส ผู ้ ห ญิ ง ที่ ท� ำ หน้ า ที่ ใ นบทบาทของสื่ อ มวลชน
ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน ท�ำงานอย่าง
รับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างสังคมที่เป็นธรรมผ่านการ
เผยแพร่ข่าวสาร   
การจัดงานวันสตรีสากลฯ มีการปาฐกถา
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ และการ
ร่วมอภิปรายของผูห้ ญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี
๒๕๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา

			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
งานประกาศผลรางวัล “รางวัลอรรถนารีศวร ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐” ได้รับความสนใจ
จากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีผเู้ ข้าร่วมงาน จ�ำนวน ๒๕๐ คน ประกอบด้วย ผูแ้ ทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน สื่อมวลชน และองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีการเผยแพร่ข่าวสารในสื่อสาธารณะ
ท�ำให้สังคมเกิดการรับรู้และตระหนักถึงสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ การอยู่ร่วมกันโดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติและอคติ เกิดการประสานการท�ำงานและการสนับสนุนการร่วมด�ำเนินกิจกรรมระหว่างส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิท ธิมนุษยชนแห่งชาติกับภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการส่ ง เสริ ม และคุ ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องกลุ ่ ม ผู ้ มี ความ
หลากหลายทางเพศ และองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการสร้างเสริมสุขภาพชุมชนที่มีความหลากหลายทางเพศ
ที่ได้รับการยกย่องเชิดชู และประกาศเกียรติคุณเป็นที่ยอมรับของสังคม อีกทั้งเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคี
เครือข่าย ซึ่งเป็นภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประสานการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

และการพัฒนากลไกในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ รัฐบาลควรแสดงเจตจ�ำนงในการแสวงหา
มาตรการที่จ� ำเป็นเพื่อยุติการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ควรเคารพเสรีภาพสื่อมวลชน ควรปรับปรุงหรือยกเลิกค�ำสั่งหรือกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการใช้เสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น หรือการชุมนุมสาธารณะเพือ่ ปกป้องประโยชน์สว่ นรวม ควรพิจารณาน�ำปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Declaration on Human Rights Defenders)
มาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งควรสร้างจิตส�ำนึก ทัศนคติ
ความรูแ้ ละความเข้าใจในเรือ่ งความเสมอภาคทางเพศแก่เด็กและเยาวชน เพือ่ สร้างความตระหนักในการสร้างสังคม
ที่เคารพความเท่าเทียมทางเพศ
			 (๒.๓.๕) งานประกาศผลรางวัล “อรรธนารีศวร ครั้งที่ ๑ ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐”
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รว่ มกับสมาคมฟ้าสีรงุ้ แห่งประเทศไทย ซึง่ เป็นองค์กรภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ โดยจัดกิจกรรมทางด้านสุขภาพ
สุขภาวะทางเพศ และสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น ๕ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศให้ดีขึ้น ส่งเสริม สนับสนุนบุคคลและองค์กรทีด่ ำ� เนินงานกับกลุม่ ผูม้ ี
ความหลากหลายทางเพศ และให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นความหลากหลายทางเพศ โดยมีการ
ประกาศผลรางวัล และประกาศเกียรติคณ
ุ ต่อบุคคลและหน่วยงานทีใ่ ห้การสนับสนุนการท�ำงานของบุคคลทีม่ คี วาม
หลากหลายทางเพศโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบตั ิ ใช้ชอื่ รางวัลว่า “รางวัลอรรถนารีศวร” มีประเภทรางวัล
ดังนี้
(๑) รางวัลด้านการส่งเสริมสุขภาพของชุมชนหลากหลายทางเพศ
(๒) รางวัลด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชุมชนหลากหลายทางเพศ
(๓) รางวัลด้านส่งเสริมความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพชุมชนหลากหลายทางเพศ
(๔) รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
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(๒.๓.๖) งานร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : ๑๐ ปีที่จากไป
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ ร ่ ว มกั บ สมั ช ชาคนจน และองค์ ก รภาคี เ ครื อ ข่ า ย
จัดกิจกรรม “ร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : ๑๐ ปีที่จากไป” อันเป็นการส่งเสริมและสืบสานเจตนารมณ์
ในการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน และการต่อสู้รักษาสิทธิของคนจนในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่
๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐  ณ ลานประติมากรรมอนุสรณ์ ๖ ตุลา และพื้นที่บริเวณหน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) กรุงเทพมหานคร มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รับฟังสถานการณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชน เผยแพร่และ
วิเคราะห์สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปัญหาความทุกข์ของคนยากจน อีกทัง้ เพือ่ สร้างความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งภาคประชาสังคม นักวิชาการ และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ การจัดกิจกรรม
เพือ่ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และสืบสานเจตนารมณ์ของวนิดา ตันติวทิ ยาพิทกั ษ์ ซึง่ เป็นนักต่อสูเ้ พือ่ สิทธิของคนยากจน
ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน
			 ผลส�ำเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การจัดงานร�ำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ์ : ๑๐ ปีที่จากไป ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ
เป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ประมาณ ๑,๐๐๐ คน ประกอบด้วย สมาชิกเครือข่ายสมัชชาคนจน ผู้แทนจาก
ภาคีเครือข่าย นักวิชาการ สื่อมวลชน และประชาชนที่สนใจ ซึ่งจากการจัดกิจกรรมดังกล่าว ท�ำให้ได้ทราบถึง
ปัญหาสถานการณ์จากกลุ่มภาคีเครือข่ายต่าง ๆ และเป็นการเข้าร่วมกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็นภารกิจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประสานการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชนและชุมชน ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
		 (๓) งานความร่วมมือในระดับระหว่างประเทศทั้งตามกรอบความร่วมมือและนอกเหนือจากกรอบ
ความร่วมมือ
กสม. ได้ด�ำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง ๆ
หน่วยงานของสหประชาชาติ และองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของต่างประเทศ สรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
			 (๓.๑) ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่าง ๆ
			 (๓.๑.๑) ความร่วมมือในระดับสากลภายใต้กรอบพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ (GANHRI)
					 • การเข้าร่วมประชุมประจ�ำปีของ GANHRI ครั้งที่ ๓๑ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มีกิจกรรมที่ส�ำคัญประกอบด้วย
(๑) การเข้าร่วมประชุมเตรียมการของเครือข่ายความร่วมมือระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
(Asia-Pacific Forum-APF) เพือ่ ทบทวนการท�ำงานของ APF ในช่วงครึง่ ปีทผี่ า่ นมาและแลกเปลีย่ นในประเด็นส�ำคัญ
ต่าง ๆ อาทิ การด�ำเนินงานของ GANHRI และงานใหญ่ทสี่ ำ� คัญ ๓ งาน ได้แก่ งานครบรอบ ๗๐ ปีของปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights–UDHR) ทีไ่ ด้รบั การรับรองจากทีป่ ระชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติตงั้ แต่ปี ๒๔๙๑ งานการประชุม International Conference ครัง้ ที่ ๑๓ ในหัวข้อ “การเพิม่
พืน้ ทีท่ างการเมือง การคุม้ ครองและการส่งเสริมสตรีผเู้ ป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Expanding the civic space
and promoting and protecting human rights defenders, with a specific focus on women : The role of
national human rights institutions) ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ทีเ่ มืองมาร์ราเคช ประเทศโมร็อกโก
และงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๒๕ ปีของ GANHRI นอกจากนี้ ที่ประชุมได้พิจารณารับรองให้สถาบันสิทธิฯ อินเดีย
และฟิลิปปินส์ เป็นผู้แทน APF ในคณะกรรมการด้านการเงินและคณะท�ำงานว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
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GANHRI ตามล�ำดับ รวมทัง้ ให้การรับรองเอกสารแสดงสถานะทางการเงินของ APF ในช่วงระหว่างวันที่ ๑ กรกฎาคม
๒๕๖๑-๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ และแผนปฏิบัติการของ APF ประจ�ำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้าง
ศักยภาพของสถาบันสิทธิฯ ที่เป็นสมาชิก
(๒) การเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีในหัวข้อสิทธิของผู้สูงอายุและ
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (NHRI Cooperation : Knowledge exchange on good practiceRights of older persons and NHRI functions) เป็นการประชุมเพือ่ แลกเปลีย่ นความรู้ แนวปฏิบตั ิ และข้อคิดเห็น
ของสมาชิกเกี่ยวกับสิทธิของผู้สูงอายุและบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อรวบรวมจัดเตรียมเป็น
ท่าทีของ GANHRI ต่อที่ประชุม Open-ended Working group (OEWG) on Ageing ของสหประชาชาติ
สมัยที่ ๙ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกระบวนการจัดท�ำตราสารระหว่างประเทศที่มีผลทางกฎหมาย
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ มีหัวข้อส�ำคัญ ได้แก่ การมีอิสรภาพในการพึ่งตนเองของผู้สูงอายุ (Autonomy
and independence) และการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว (Long-term and Palliative Care)
(๓) การเข้าร่วมประชุม GANHRI General Meeting เป็นการประชุมเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ของ GANHRI ประจ�ำปี ๒๐๑๘ ซึ่งมีสาระส�ำคัญ ได้แก่ การรับรองสมาชิกใหม่ การรับรองข้อเสนอขอแก้ไข
ธรรมนูญของ GANHRI ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับผูจ้ ดั ท�ำบัญชีและการแต่งตัง้ ตัวแทนจากเครือข่ายระดับภูมภิ าคเข้าเป็น
สมาชิก Bureau ของ GANHRI ในลักษณะชั่วคราวแทนสมาชิก Bureau ที่อยู่ในช่วงการพิจารณาทบทวนสถานะ
(re-accreditation) และท้าทาย (challenge) ข้อตัดสินใจของ SCA นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้การรับรองรายงาน
ของคณะกรรมการว่าด้วยการเงิน แผนปฏิบัติการของ GANHRI ประจ�ำปี ๒๕๖๑ และเอกสารงบประมาณ
ประจ�ำปี ๒๐๑๘ ของ GANHRI ตลอดจนผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานชุดต่าง ๆ ได้แก่ คณะท�ำงานเรื่อง
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะท�ำงานเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และคณะท�ำงานเรื่องผู้สูงอายุ  
(๔) การเข้าร่วมประชุม GANHRI Annual Conference ภายใต้หัวข้อสิทธิมนุษยชนกับคนพิการ
หัวข้อหลักของการประชุม มีดังต่อไปนี้
- บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะเป็นกลไกในการติดตามสิทธิของคนพิการ
(Monitoring the rights of persons with disabilities and ensuring their participation-The role of
National Human Rights Institutions) มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำหนดบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในฐานะเป็นกลไกอิสระในการติดตามอนุสัญญา CRPD (ข้อ ๓๓) การเก็บรวบรวมและใช้ประโยชน์จากข้อมูล
สถิติต่าง ๆ (ข้อ ๓๑) และการท�ำให้คนพิการสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (ข้อ ๑๙)
ผูเ้ ข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย สถาบันสิทธิฯ ทีเ่ ป็นสมาชิกของ GANHRI คณะท�ำงาน CRPD Committee
และตัวแทนองค์กรคนพิการ ตลอดจนหน่วยงานของ UN อาทิ UNDP UNICEF และ UN Women ได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกีย่ วกับการท�ำงานด้านคนพิการ โดยเฉพาะการใช้ขอ้ มูลและสถิตเิ ป็นเครือ่ งมือในการ
ติดตามการปฏิบตั ติ ามอนุสญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (CRPD) รวมถึงเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs)
การท�ำงานร่วมกันระหว่างสถาบันสิทธิฯ กับหน่วยงานทางด้านสถิติแห่งชาติที่เน้นการรวบรวมข้อมูลและสถิติ
แห่งชาติที่เกี่ยวกับคนพิการที่แยกตามประเภทของคนพิการ เพศ สถานะทางสังคม รายได้ และระดับการศึกษา
จะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้การท�ำหน้าที่เป็นกลไกติดตามที่เป็นอิสระ (independent monitoring
mechanism) ของสถาบันสิทธิฯ ตามข้อ ๓๓ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- การรับรองการแก้ไขธรรมนูญ (Statute) ของ GANHRI โดยเฉพาะมาตรา ๑๒.๑ ว่าด้วย
ข้อโต้แย้งของสถาบันสมาชิกทีม่ ตี อ่ ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการประเมินสถานะ (Accreditation recommendation
and challenge) ของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation หรือ SCA)
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ของ GANHRI ทีเ่ ปิดโอกาสให้สถาบันสิทธิฯ มีเวลา ๒๘ วันในการแสดงความเห็นต่อผลการพิจารณาประเมินสถานะ
รวมทั้งขั้นตอนและระยะเวลาในการโต้แย้งก่อนที่ SCA จะส่งผลการพิจารณาให้แก่ GANHRI Bureau ให้การ
รับรองผลเป็นครั้งสุดท้าย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้ให้การรับรองรายงานด้านการเงิน รายงานผลการด�ำเนินงาน
ในรอบปี ๒๕๖๐ และงบประมาณของ GANHRI ส�ำหรับปี ๒๕๖๑ การน�ำเสนอเอกสาร The Implementation
Plan 2018 รายงานผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานภายใต้ GANHRI รายงานผลการประเมินสถานะของ
SCA ในรอบปี ๒๕๖๐ และการรับรองก�ำหนดการจัดประชุม International Conference ของ GANHRI ซึ่งมี
ก�ำหนดจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประเทศโมร็อกโก ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Expanding the
civic space and promoting and protecting the human rights defenders, with a specific focus on
women : The role of national human rights institutions”
- การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและตัวอย่างผลการปฏิบัติที่ดีในเรื่องของสิทธิของผู้สูงอายุ
กับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อรวบรวมเป็นท่าทีของ GANHRI ที่จะน�ำเสนอต่อที่ประชุม
UN Open-ended Working Group on Ageing (OEWGA) สมัยที่ ๙ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่นครนิวยอร์ก
ในประเด็นด้าน Autonomy and Independence และ Long-Term and Palliative Care ในบริบทของผูส้ งู อายุ
		
(๓.๑.๒) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (APF)
				
• การเข้าร่วมประชุมประจ�ำปีของ APF ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ
APF ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่กรุงเทพมหานคร มีกิจกรรมที่ส�ำคัญประกอบด้วย
(๑) การประชุม APF-NGO Dialogue เป็นการหารือระหว่างสมาชิก APF กับเครือข่าย NGO
ในภูมิภาคเอเชียที่ติดตามการด�ำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งมีชื่อว่า Asian NGO Network
on National Human Rights Institutions หรือ ANNI ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุมประจ�ำปี
ของ APF เพื่อสะท้อนมุมมองของเครือข่าย NGO ต่อการด�ำเนินงานของ APF รวมทั้งเพื่อแสวงหาแนวทาง
ความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่อไป โดยในปีนี้ประเด็นที่เครือข่าย
ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ สถานการณ์การท�ำหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)
ในภูมิภาคที่ก�ำลังประสบความยากล�ำบาก เนื่องจากการถูกข่มขู่ คุกคาม จากหน่วยงานของรัฐและผู้มีอิทธิพล
(๒) การประชุม Forum Councilors Meeting เป็นการประชุมกลไกบริหารและระดับการ
ตัดสินใจของ APF ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสามัญ (full members) จ�ำนวน ๑๕ สถาบัน และสมาชิกสมทบ
(associate members) จ�ำนวน ๙ สถาบัน รวมทั้ง กสม. ของไทย ผลการประชุมที่ส�ำคัญ ได้แก่ การรับรองการ
แต่งตั้งประธาน APF คนใหม่จากเดิมคือประธานสถาบันสิทธิฯ ของมองโกเลียเป็น Dr.Sima Samar ประธาน
สถาบันสิทธิฯ ของอัฟกานิสถาน การแก้ไข APF Constitution การรับรองรายงาน APF Performance Report
และรายงานประจ�ำปี (Annual Report) รายงานผลการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Audited Accounts)
รวมทั้งการรายงานผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของสถาบันที่เป็นสมาชิก
(๓) การประชุม Biennial Conference มีหัวข้อหลักของการประชุม ได้แก่ การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้ง (Protecting human rights in times of conflict) สืบเนือ่ งจากความ
ขัดแย้งและความไม่ปลอดภัยในหลายพื้นที่ในภูมิภาคเอเชีย อาทิ อัฟกานิสถาน อิรัก ซีเรีย ศรีลังกา และเมียนมา
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของประชาชนได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เปราะบาง ตลอดจนการแสวงหาวิธีการในการน�ำมาซึ่งการ
ยุติข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เพื่อน�ำมาซึ่งความสงบสุขและความมั่นคง

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ที่ประชุมได้แบ่งหัวข้อการประชุมออกเป็น ๓ หัวข้อย่อย ได้แก่ ๑) ผลกระทบของความขัดแย้ง
ที่มีต่อสตรีและเด็ก ๒) ผลกระทบต่อบุคคลย้ายถิ่นฐานภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงผู้อพยพ และ ๓) บทบาทของ
สถาบันสิทธิฯ ในกระบวนการสันติภาพ โดยที่ประชุมได้สรุปบทบาทที่ส�ำคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ครอบคลุมทั้งสามประเด็นข้างต้น ดังนี้
- บทบาทในการแจ้ ง เตื อ นล่ ว งหน้ า (early warning) เพื่ อ ป้ อ งกั น มิ ใ ห้ มี ก ารละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนที่อาจน�ำไปสู่ความขัดแย้ง
- บทบาทในการประกันให้เกิดการปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ (peace accords)
- บทบาทในการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหลังความขัดแย้งและข้อตกลงสันติภาพ
- บทบาทในกระบวนการยุติธรรมในช่วงเปลี่ยนผ่าน (transitional justice)
- การให้ความส�ำคัญกับสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นและผู้อพยพ  
- การสนับสนุนการด�ำเนินงานของภาคประชาสังคมและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
• การเข้าร่วมประชุมประจ�ำปีของ APF ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความ
เสมอภาค ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีกิจกรรม
ที่ส�ำคัญประกอบด้วย
(๑) การประชุม APF Forum Councilors และ Annual General Meeting เป็นการประชุม
กลไกบริหารและระดับการตัดสินใจของ APF ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกสามัญ (full members) และสมาชิกสมทบ
(associate members) ที่เปิดโอกาสให้สมาชิกได้ทบทวนการปฏิบัติงานของ APF ในรอบปีที่ผ่านมา โดยมีสรุป
ผลการประชุมที่ส�ำคัญ ดังนี้
- การรับรองรายงานผลการปฏิบตั งิ านของ APF (APF Performance Report) รายงานประจ�ำปี
ของ APF และรายงานผลการตรวจสอบสถานะทางการเงิน (Audited Accounts)
- การรับรองการเข้าเป็นสมาชิก APF ในสถานะบี (B Status) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สาธารณรัฐคีร์กีซ (Ombudsman of Kyrgyz Republic)
- การรับรองคณะกรรมการบริหาร APF (APF Governance Committee) โดยที่ประชุมได้
ลงมติเลือกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย มองโกเลีย อินเดีย จอร์แดน และกาตาร์ เป็นคณะกรรมการ
บริหารของ APF โดยสถาบันสิทธิฯ ของออสเตรเลียได้รับเลือกเป็นประธานในสมัยถัดไป และสถาบันสิทธิฯ
ของมองโกเลียได้รับเลือกเป็นรองประธาน
- การรับรองผู้แทน APF เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งฝ่ายเลขานุการของกรอบความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions-GANHRI)
ที่ประชุมได้ลงมติเลือกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกาตาร์ ให้เป็นตัวแทนของ APF ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่าย
เลขานุการของ GANHRI โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
- การรับรองผู้แทนจาก APF เพื่อด�ำรงต�ำแหน่งองค์กรบริหารสูงสุดของ GANHRI (GANHRI
Bureau) โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย จอร์แดน และกาตาร์ ได้รบั การเลือกให้ดำ� รงต�ำแหน่ง
องค์กรบริหารสูงสุด GANHRI ในฐานะตัวแทนสถาบันสิทธิฯ จากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกร่วมกับสถาบันสิทธิฯ
ของอินเดีย โดยจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
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- การรับรองรักษาการอนุกรรมการประเมินสถานะจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia Pacific
region’s ‘alternate’ member on the GANHRI Subcommittee on Accreditation-SCA) โดยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของนิวซีแลนด์ได้รับเลือกเป็นรักษาการ SCA จากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก
- การรับรองการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ�ำปีของ APF ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมใหญ่
ทุก ๒ ปี ของ APF ใน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีได้รับเลือกจาก
ที่ประชุมให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจ�ำปีของ APF ครั้งที่ ๒๔ และการประชุมใหญ่ทุก ๒ ปี ของ APF
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒
- การรายงานผลการด�ำเนิ นงานที่ ส� ำ คั ญ ของสถาบั นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ที่ เ ป็ นสมาชิ ก
ของ APF และผู้สังเกตการณ์ ซึ่งเป็นช่วงการประชุมภายใต้ระเบียบวาระว่าด้วยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
การท�ำงานที่ส�ำคัญที่ผ่านมาของสมาชิก APF โดยประธาน กสม. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับกรอบอ�ำนาจ
หน้าที่ของ กสม. ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งความคืบหน้าของการด�ำเนินการเพื่อขอ
เข้ารับการทบทวนสถานะของ กสม. โดย SCA นอกจากนี้ ประธาน กสม. ได้ขอบคุณ APF ที่ให้การสนับสนุน
และความร่วมมือกับส�ำนักงาน กสม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ (Working on
Undertaking Effective Investigation on Human Rights Violations) เมื่อวันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
และการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเครือข่ายวิทยากรกระบวนการ (the APF Facilitators’
Network-AFN) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ กันยายน ๒๕๖๑ ที่กรุงเทพฯ
(๒) การแลกเปลีย่ นประสบการณ์ในประเด็นการด�ำเนินการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business
and Human Rights) Dr.Surya Deva คณะท�ำงานสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ได้น�ำเสนอ
แนวทางและข้อเสนอแนะต่อที่ประชุมเพื่อให้สถาบันสิทธิฯ ในฐานะสมาชิกของ APF ได้น�ำประเด็นบทบาทของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนต่อการเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิจากการด�ำเนินงานของภาคธุรกิจไปพิจารณาต่อยอดและ
ยกระดับความส�ำคัญในการด�ำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเน้นย�้ำประเด็นความท้าทายให้
สถาบันสิทธิมนุษยชนกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลตระหนักถึงภาระหน้าที่ที่ต้องจัดให้มีกลไกการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยาที่เหมาะสมต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ รวมทั้งต้องแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ที่เป็นอุปสรรคท�ำให้ผู้ได้รับผลกระทบไม่สามารถเข้าถึงการเยียวยาได้ นอกจากนี้ กลไกการเยียวยาของรัฐที่ไม่ใช่
กระบวนการทางศาลจ�ำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และต้องมีการสร้างมาตรการในการ
คุ้มครองความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบที่ยื่นเรื่องขอรับการเยียวยาจากการถูกข่มขู่คุกคามด้วย
(๓) การประชุม APF-NGO Dialogue เป็นเวทีการหารือระหว่างสมาชิก APF กับเครือข่ายองค์กร
พัฒนาเอกชน (non-governmental organizations-NGOs) ในภูมภิ าคเอเชียทีต่ ดิ ตามการด�ำเนินงานของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคหรือ ANNI เพื่อสะท้อนมุมมองของเครือข่าย NGOs ต่อการด�ำเนินงานของ APF
รวมทั้งเพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่อไป
ในปี ๒๕๖๑ ประเด็นที่เครือข่ายฯ ให้ความสนใจเป็นพิเศษคือ ประเด็นความท้าทายของ
การมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในเกือบทุกภูมภิ าค โดยเฉพาะในประเทศทีม่ ไิ ด้มกี ารปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง ท�ำให้พลเมืองในประเทศเหล่านั้นขาดพื้นที่หรือสิทธิในการแสดงออก
การคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน ได้แก่ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และผู้อพยพ
โดยเฉพาะผู้อพยพชาวโรฮีนจา โดย ANNI ได้เรียกร้องให้สถาบันสิทธิฯ ที่เป็นสมาชิกของ APF ในฐานะที่มีอ�ำนาจ
และหน้าที่ตามกฎหมายเร่งด�ำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

(๔) การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องความเสมอภาค ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมฮาเบอร์วิว การประชุมดังกล่าวเป็นกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง Equal Opportunity Commission
ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามกฎหมายของฮ่องกง (มีหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติในฮ่องกง)
และ APF โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนของสถาบันสิทธิฯ ที่เข้าร่วมการประชุมประจ�ำปี ครั้งที่ ๒๓
ของ APF และตัวแทนจากหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ที่ท�ำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ การส่งเสริมความ
เสมอภาค ด้านเพศ การศึกษา สาธารณสุข ครอบครัว เชื้อชาติและชนกลุ่มน้อย การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริมและกระตุน้ ให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลีย่ นประสบการณ์การท�ำงานระหว่างผูแ้ ทนสถาบันสิทธิฯ
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และหน่วยงานที่ท�ำงานเกี่ยวข้องด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมของฮ่องกง
สารัตถะของการประชุมมุ่งเน้นในประเด็นท้าทายด้านพัฒนาการและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices)
ของหน่วยงาน องค์กรที่ท�ำงานในด้านการส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมและความเสมอภาคในการเข้าถึง
สิทธิขนั้ พืน้ ฐาน ได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงระบบการศึกษา สาธารณสุข การจ้างงาน ของกลุม่ บุคคลทีม่ คี วามเปราะบาง
เช่น ผู้หญิง คนพิการ และชนกลุ่มน้อย รวมทั้งกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ เป็นต้น
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(๓.๑.๓) กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (SEANF)

ในปี ๒๕๖๑ กสม. ของไทยได้ทำ� หน้าทีเ่ ป็นประธานกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions ForumSEANF) โดยได้ท�ำหน้าที่จัดการประชุมที่ส�ำคัญของ SEANF รวม ๓ ครั้ง และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับ
สถาบัน Raoul Wallenberg Institute of International Human Rights and Humanitarian Law (RWI)
๑ ครั้ง ดังนี้
			 (๑) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group-TWG) ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๑๕-๑๖
กุมภาพันธ์ และ 1๒-1๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ
จังหวัดนนทบุรี ส�ำนักงาน กสม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม TWG ทั้ง ๒ ครั้งเพื่อแลกเปลี่ยนผลการด�ำเนินงาน
ของสมาชิก SEANF และการด�ำเนินกิจกรรม/โครงการร่วมกันตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔
โดยมีประเด็นการประชุมหารือกันที่ส�ำคัญ ประกอบด้วย ความคืบหน้าของกระบวนการในการจัดท�ำข้อตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิน่ ฐานทีป่ ลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ (Global Compact for Safe, Orderly
and Regular Migration-GCM) ความคืบหน้าของการจัดตั้งส�ำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF แผนการ
จั ด กิ จ กรรมของ SEANF ในปี ๒๕๖๑ การจั ด ท� ำ รายงานข้ อ มู ล พื้ นฐานว่ า ด้ วยสิ ท ธิ ข องผู ้ สู ง อายุ ในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline Paper on the Rights of Older Persons in South East Asia) แผนปฏิบัติการ
ตามยุทธศาสตร์ของ SEANF ปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔  ความคืบหน้าของการจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน Raoul Wallenberg
Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) และสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

กสม. ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions
Forum-SEANF) เนือ่ งด้วยตระหนักว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการเรียนรูป้ ระสบการณ์การท�ำงาน
ระหว่างกัน รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็ง เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความสนใจหรือมีผลกระทบ
ร่วมกัน อันจะท�ำให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบผลส�ำเร็จ
มากยิ่งขึ้น
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the Prevention of Torture-APT) การจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปีของการรับรองปฏิญญาสากล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights-UDHR) และการเตรียม
การประชุมประจ�ำปีของ SEANF ครั้งที่ ๑๕ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๑
			 (๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบข้ามพรมแดน :
การแก้ไขปัญหาช่องว่างของการคุม้ ครองโดยผ่านกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” เมือ่ วันที่ ๑๖-๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เป็นการจัดประชุมร่วมกันระหว่างส�ำนักงาน กสม.
ในฐานะประธาน SEANF กับสถาบัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law
(RWI) มีวัตถุประสงค์เพื่อ (๑) แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตราสารทางกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบ
นอกอาณาเขตอันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน ความท้าทายทางกฎหมาย และข้อจ�ำกัด
ทางกฎหมายของความรับผิดชอบนอกอาณาเขต (๒) สร้างความมั่นใจในกลไกการบังคับใช้กฎหมายด้าน
สิทธิมนุษยชน (๓) เพิม่ ความรูแ้ ละความเข้าใจเกีย่ วกับหน้าทีข่ องภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (๔) เสริมสร้าง
บทบาทและความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรทางการค้า/องค์กรภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม
ภาควิชาการ และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในบริบททีเ่ กีย่ วกับการคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน และ (๕) แลกเปลีย่ น
ประสบการณ์ แนวทางการปฏิบัติที่ดี และความท้าทายในการจัดการกับกรณีผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน
ที่ข้ามพรมแดน โดยมีสาระส�ำคัญของการประชุมประกอบด้วย การก�ำหนดความหมายและความเข้าใจของ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน การส�ำรวจตราสารและกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวกับประเด็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาคในประเด็นความรับผิดชอบ
นอกอาณาเขตโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การน�ำเสนอข้อมูลพืน้ ฐานและ
มุมมองทางวิทยาศาสตร์เกีย่ วกับการไต่สวนระดับชาติวา่ ด้วยการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศของฟิลปิ ปินส์ มุมมอง
ขององค์กรภาคประชาสังคมทีเ่ กีย่ วกับประเด็นความรับผิดชอบนอกอาณาเขต การอภิปรายกลุม่ ย่อยในประเด็นว่า
ด้วยมุมมองทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแนวทางในอนาคต (The Way Forward)
(๓) การจัดประชุมประจ�ำปีของ SEANF
ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ รีสอร์ท
ในการประชุมประจ�ำปีของ SEANF ครัง้ ที่ ๑๕ กสม.
ในฐานะประธาน SEANF ได้ร่วมกับส�ำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ
(OHCHR) ประจ�ำภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จัดกิจกรรมพิเศษในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ของ
การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีการอภิปราย
ในหัวข้อ “สิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นปัจจัยเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายเพือ่ การพัฒนาทีย่ งั่ ยืน” (Human Rights as an Enabling Factor to Achieving SDGs) ประธาน
กสม. ได้กล่าวเปิดการประชุมในฐานะประธาน SEANF ร่วมกับ Ms. Katia Chirizzi รองผูแ้ ทนประจ�ำภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) มีวิทยากรที่ร่วมการ
อภิปรายจ�ำนวน ๕ คน ประกอบด้วย (๑) Tan Sri Razali Ismail ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
มาเลเซีย (SUHAKAM) (๒) นาง Sandrayati Moniaga รองประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย
(Komnas HAM) (๓) นาย Roberto Eugenio T. Cadiz กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (CHRP)

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

(๔) ศาสตราจารย์กติ ติคณ
ุ วิทติ มันตาภรณ์ คณะนิตศิ าสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ (๕) นาย Juan Santander
รองผูแ้ ทนประจ�ำประเทศไทย องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ในการอภิปรายครัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมรับฟัง
การอภิปรายรวมประมาณ ๑๐๐ คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ/ผู้ช�ำนาญการ ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF และคณะผู้แทนของ
SEANF ผูบ้ ริหารและบุคลากรของส�ำนักงาน กสม. ผูแ้ ทนสถานเอกอัครราชทูตและองค์กรระหว่างประเทศทีม่ ที ตี่ งั้
ในประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม
การประชุมประจ�ำปีของ SEANF ครัง้ ที่ ๑๕ มีสาระส�ำคัญของการประชุมโดยสรุป ประกอบด้วย
การน�ำเสนอผลงานที่ส�ำคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และการปฏิบัติระหว่างกัน โดยประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ SEANF
เป็นผู้น�ำเสนอ ความคืบหน้าของการจัดตั้งส�ำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF การรับรองแผนปฏิบัติการของ
SEANF (SEANF Action Plan) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ความคืบหน้าของการ
จัดท�ำข้อตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact
for Safe, Orderly and Regular Migration-GCM) และแนวทางในการท�ำงานในอนาคต ความคืบหน้าของ
การประชุมคณะท�ำงานของสหประชาชาติว่าด้วยผู้สูงอายุ (UN Open-ended Working Group on Ageing)
สมัยที่ ๙ และแนวทางในการท�ำงานในอนาคต และการรับรองรายงานพืน้ ฐานว่าด้วยสิทธิของผูส้ งู อายุในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline Paper on the Rights of Older Persons in South East Asia) ผลการจัดกิจกรรม
ร่วมกับสถาบัน RWI และความคืบหน้าของการด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับสมาคม APT การให้การรับรองแถลงการณ์
ของ SEANF ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEANF Statement on Human Rights
and SDGs) และการส่งมอบต�ำแหน่งประธาน SEANF ให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของติมอร์ - เลสเต
		
(๓.๒) ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ได้แก่ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอาเซียน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights-AICHR)
อย่างสม�่ำเสมอ ดังนี้
			 (๓.๒.๑) การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR ว่าด้วยการน�ำแนวทางสิทธิมนุษยชน
มาจัดท�ำยุทธศาสตร์ระดับภูมภิ าคเพือ่ การประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล (AICHR Workshop
on Rights-based Approach to Regional Management Strategy for an Effective Environmental
Impact Assessment) เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ (๑) รวบรวมแนวทางการปฏิบตั ใิ นปัจจุบนั ทีเ่ กีย่ วกับการประเมินผลกระทบด้านสิง่ แวดล้อม (EIA)
ทีม่ กี ารปฏิบตั อิ ยูใ่ นแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่ แลกเปลีย่ นแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ แี ละข้อท้าทายทีม่ อี ยูร่ ะหว่างกัน
(๒) แสวงหาลักษณะร่วมกันของขั้นตอนในการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศสมาชิกอาเซียน
และแสวงหาวิธกี ารทีจ่ ะช่วยให้มนั่ ใจได้วา่ จะมีการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยเป็นมุมมองในระดับภูมภิ าค (๓) หารือเกีย่ วกับ
การเสริมสร้างนโยบายและการปฏิบัติในการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น การพิจารณา
เกีย่ วกับรูปแบบการประเมินด้วยวิธกี ารอืน่ หรือวิธใี หม่ ๆ การน�ำหลักการด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในการคุม้ ครอง
สิ่งแวดล้อม และ (๔) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะมีแนวทางในการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาค
ที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของอาเซียน
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			 (๓.๒.๒) การประชุมหารือระดับสูงของ AICHR ว่าด้วยการจัดการเสรีภาพในการแสดงออก
ในยุคข้อมูลข่าวสาร (AICHR High Level Dialogue on the Managing Freedom of Expression in the
Information Age) เมื่อวันที่ ๑๑-๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ที่ท�ำหน้าที่ในการตัดสินใจ ผู้ที่ท�ำหน้าที่ในการออกแบบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการให้ความเห็นในการจัดท�ำ
นโยบาย รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศมาร่วมให้ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับ
เสรีภาพในการแสดงออกที่ก�ำลังได้รับความท้าทายในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่เรียกว่า “ยุคข้อมูลข่าวสาร” เช่น
การเผยแพร่ข่าว/ข้อมูลที่เป็นเท็จ ซึ่งรวมไปถึงข่าวลวงที่ได้รับการเผยแพร่อย่างรวดเร็วโดยผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์ (social media) ในขณะทีป่ ระเด็นการปิดกัน้ การใช้เสรีภาพในทางศาสนาและการคุม้ ครองกลุม่ เสีย่ ง เช่น
ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์เฉพาะ ผู้หญิง เด็ก คนพิการ ฯลฯ ได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็น
ที่เกี่ยวกับการมีความเห็นหรือการแสดงออกที่เป็นการสร้างความเกลียดชัง (hate speech) และข่าวลวง (hoax)
ที่เกิดขึ้นโดยกลุ่มหรือบุคคลที่ไม่ได้ระบุตัวตนและไม่มีความรับผิดชอบใด ๆ ในทางกฎหมายซึ่งได้กลายมาเป็นภัย
ต่อเสรีภาพในการแสดงออก ทัง้ นี้ เพราะมีความยากในการป้องกันและหยุดยัง้ ได้ ในขณะทีร่ ฐั บาลของบางประเทศ
ยังคงตอบสนองต่อประเด็นเหล่านี้ช้าเกินไปด้วยเหตุผลที่หลากหลายแตกต่างกันไป ที่ประชุมเห็นว่าปัญหานี้
ควรจะได้รบั การแก้ไขร่วมกันจากหลายภาคส่วน ทัง้ โดยวิธกี ารบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ และการให้ความรู้
ต่อสาธารณะที่ให้หลีกเลี่ยงการเชื่อข้อมูลที่ผิดและข้อมูลที่มีลักษณะเป็นการสร้างความเกลียดชัง
			 (๓.๒.๓) การประชุมหารือระหว่างภูมภิ าคของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลีย่ นตัวอย่างการปฏิบตั ิ
ทีด่ เี กีย่ วกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue-Sharing Good Practice on Business
and Human Rights) เมื่อวันที่ ๔-๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ เป็นการประชุม
เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้าใจว่าการด�ำเนินธุรกิจอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
การแสวงหาวิถที างและวิธกี ารในการลดหรือป้องกันผลกระทบดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ รวมทัง้ การสร้างการมีสว่ นร่วม
ในการด�ำเนินการตามวิสัยทัศน์ของอาเซียน ๒๐๒๕ (พ.ศ. ๒๕๖๘) และแผนแม่บทที่มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการ
หลักการสิทธิมนุษยชนเข้าสูก่ ารด�ำเนินการทัง้ ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ เฉพาะในส่วนทีเ่ กีย่ วกับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น การประชุมหารือในครั้งนี้ได้น�ำเสนอประเด็นต่าง ๆ ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้รวมไว้ในวาระการประชุมของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว รวมทั้งประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ
การด�ำเนินธุรกิจที่สร้างประโยชน์ที่ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ตลอดจนการมุ่งสร้างความร่วมมือและการมีส่วนร่วม
ในประเด็นว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนระหว่างผู้แทน ผู้ปฏิบัติงาน และผู้เชี่ยวชาญจากกลไกสิทธิมนุษยชน
ในระดับภูมภิ าค หน่วยงานของอาเซียน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรภาคประชาคม
สังคมที่ได้รับการรับรองสถานะจาก AICHR ซึ่งมีความเข้าใจร่วมกันมากขึ้นในประเด็นที่ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
จะเป็นปัจจัยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมรอบด้านและถือว่าเป็น
ความรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมด
			 (๓.๒.๔) AICHR Interregional Dialogue : Sharing Good Practices on Business and
Human Rights and associated NHRI side events วันที่ ๗ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ทีโ่ รงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผูแ้ ทนจากส�ำนักงาน กสม. เข้าร่วมประชุม
ดังกล่าวซึง่ มุง่ เน้นการแลกเปลีย่ นข้อมูลในการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมหลักการชีแ้ นะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติของกลุ่มสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการนี้ นางประกายรัตน์ฯ
ได้ร่วมบรรยายเรื่องบทบาทด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ กสม. และพัฒนาการของแผนปฏิบัติการระดับชาติ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

			
(๓.๓) ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
			 (๓.๓.๑) การประชุม UN Forum on Business and Human Rights สมัยที่ ๖ ระหว่างวันที่
๒๗-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ส�ำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา มีกิจกรรมที่ส�ำคัญ ดังนี้
(๑) นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผูก้ ำ� กับดูแลงานทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ กสม.
ได้พบกับ Mr. Michael Addo ประธานคณะท�ำงาน UN Working Group และ Mr. Dante Pesce อดีต
ประธานและคณะท�ำงาน UN Working Group และรายงานถึงความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principle on Business and Human Rights-UNGPs)
ในประเทศไทย และการริเริม่ ผลักดันให้ภาครัฐประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวง
พาณิชย์ และภาคธุรกิจ ซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้า สภาอุตสาหกรรม สมาคมการธนาคาร และเครือข่าย
UNGC ประเทศไทย และ กสม. ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์โดยลงนามในปฏิญญาขับเคลือ่ นหลักการชีแ้ นะเรือ่ งธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนของ กสม. ไทย เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ ประเทศไทย และได้มอบเอกสารข้อมูลการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ให้กับประธานคณะท�ำงานฯ ด้วย
(๒) นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประธานอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เข้าร่วมการ
ประชุมในหัวข้อ “แผนปฏิบัติการชาติกับการเข้าถึงการเยียวยา” (National Action Plans (NAPs) and Access
to Remedy) ซึ่งมีการน�ำเสนอความเห็นของผู้แทนรัฐบาลหลายประเทศที่มีการจัดท�ำแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วย
เรือ่ งธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตามหลักการชีแ้ นะของสหประชาชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ซึง่ ในส่วน
ของประเทศไทย อธิบดีกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพเป็นผูน้ ำ� เสนอ ทัง้ นี  ้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ได้ร่วมกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยได้มีบทบาทในการผลักดันให้ผู้มี
ส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมได้รบั รูแ้ ละตระหนักถึงการน�ำหลักการ
ชี้แนะฯ มาสู่การปฏิบัติใช้โดยทุกภาคส่วนอย่างสมัครใจ โดยได้ริเริ่มและประสานให้เกิดปฏิญญาการขับเคลื่อน
หลักการชี้แนะฯ ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย ซึ่งทุกหน่วยงาน
ที่ร่วมลงนามได้แถลงค�ำมั่นว่าจะด�ำเนินการตามบทบาทของตนที่ก�ำหนดไว้ในปฏิญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ส่วนของภาครัฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรมได้แถลงยืนยันจะเร่งจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารชาติวา่ ด้วยเรือ่ งธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนเพือ่ ให้เป็นแนวทางหลักของประเทศเพือ่ ให้เกิดรูปธรรมในการน�ำหลักการชีแ้ นะฯ ของสหประชาชาติ
มาสูก่ ารปฏิบตั ใิ นประเทศไทย นอกจากนี้ หน่วยงานทีร่ ว่ มลงนามในปฏิญญาดังกล่าว ยังได้ตกลงกันทีจ่ ะด�ำเนินงาน
ตามปฏิญญาฯ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเฝ้าระวังและติดตามผลการด�ำเนินงานของแต่ละ
หน่วยงานต่อไปเพื่อให้มั่นใจว่าทุกภาคส่วนในประเทศไทยได้น�ำหลักการชี้แนะฯ ไปสู่การปฏิบัติจริง และต่อมา
กสม. ได้จดั ท�ำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลเกีย่ วกับกระบวนการยกร่างแผนปฏิบตั กิ ารชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
(National Action Plan-NAP) โดยมีหลักการส�ำคัญตาม ๓ เสาหลักของหลักการชี้แนะฯ กล่าวคือ ภาครัฐมีหน้าที่
คุ้มครองภาคธุรกิจมีหน้าทีเคารพและทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจมีหน้าที่เยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และ
เป็นธรรมเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งหลักภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนดังกล่าวนี้จะ
ต้องก�ำหนดอยูใ่ นแผน NAP โดยหนึง่ ในข้อเสนอแนะทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอต่อรัฐบาลคือต้อง
บัญญัตกิ ฎหมายทีเ่ กีย่ วกับการไกล่เกลีย่ ประนอมข้อพิพาทเพือ่ ให้สอดคล้องกับกระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกทีไ่ ม่ใช่
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กลไกของศาล (Non-state-based judicial mechanisms) ออกมาบังคับใช้ด้วย เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้เข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นธรรม
Mr. Michael Addo ประธานคณะท�ำงาน UN Working Group on Business and Human
Rights ได้แสดงความขอบคุณ กสม. และชื่นชมการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พร้อมชมเชย กสม. ว่าได้แสดงบทบาท
อย่างดีเยี่ยมในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส�ำคัญของการบรรจุกระบวนการเยียวยาที่ไม่ใช่กลไก
ของศาล ไว้ในแผน NAP กระบวนการเยียวยาดังกล่าวเป็นเรื่องส�ำคัญในล�ำดับต้น ๆ ของแผน NAP และของ
การปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ อย่างมาก โดยประธานคณะท�ำงานเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
คาดหวังว่า กสม. ไทย จะท�ำหน้าที่ติดตามการปฏิบัติตามปฏิญญาการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ และจะรอ
การประกาศใช้แผน NAP ของไทยอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้
			 (๓.๓.๒) การเข้าร่วมประชุมเรือ่ ง Gender Lens to the UN Guiding Principles on Business
and Human Rights ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัย Ashoka เมือง Sonipat
ประเทศอินเดีย
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
ซึ่ ง เป็ น การหารื อ ในประเด็ น เรื่ อ งการส่ ง เสริ ม มิ ติ ท างเพศในการขั บ เคลื่ อ นหลั ก การชี้ แ นะว่ า ด้ ว ยธุ ร กิ จ กั บ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
รวมถึงนักวิชาการและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การประชุมดังกล่าวจัดโดยคณะท�ำงานของสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอื่น ๆ ร่วมกับ UNDP และองค์การเพื่อส่งเสริม
ความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงของสหประชาชาติ (UN Women) ในการประชุม Professor
Surya Deva สมาชิกคณะท�ำงานฯ ได้กล่าวว่าการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติส�ำหรับภาครัฐและ
เอกชนในการใช้มุมมองเพศภาวะกับหลักการชี้แนะฯ เพื่อขจัดอุปสรรคและสานพลังผู้หญิงในบริบทของธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน
นางประกายรัตน์ ฯ ได้เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อแลกเปลี่ยนและให้ความเห็นในเรื่อง
การขจั ด อุ ป สรรคของผู ้ ห ญิ ง ในการเข้ า ถึ ง กระบวนการเยี ย วยาทั้ ง ที่ เ ป็ น กลไกของศาลและกลไกที่ มิ ใช่ ศ าล
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการให้ความช่วยเหลือบุคคลที่ได้รับผลกระทบ
จากการประกอบธุรกิจให้ได้รับการเยียวยาและการใช้มุมองทางเพศภาวะในการท�ำงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ทั้งนี้ คณะท�ำงานของสหประชาชาติจะได้รวมรวมความเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมเพื่อน�ำไป
จัดท�ำข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลภาคธุรกิจเพื่อให้มีการค�ำนึงถึงเพศภาวะในการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ
			
(๓.๓.๓) การประชุมร่วมกับสมาชิกคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทข้ามชาติและองค์กร
ธุรกิจอื่น ๆ ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่ส�ำนักงาน กสม.
Mr. Dante Pesce และ Mr. Surya Deva สมาชิกคณะท�ำงานด้านสิทธิมนุษยชนกับบรรษัท
ข้ามชาติและองค์กรธุรกิจอืน่ ๆ ของสหประชาชาติ พร้อมด้วยผูแ้ ทน OHCHR และผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในโอกาสการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม. และ กสม. ที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน กสม. ให้การต้อนรับ
การเยือนไทยของคณะท�ำงานฯ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ รวบรวมข้อมูลความก้าวหน้าในการด�ำเนินการของภาคส่วนต่าง ๆ

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ตามหลักการชีแ้ นะเรือ่ งธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติและจัดท�ำรายงานผลพร้อม
ข้อเสนอแนะ กสม. ได้น�ำเสนอบทบาทการ
ท� ำ งานด้ า นธุ ร กิ จ กั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส� ำ คั ญ
อาทิ การจัดท�ำค�ำแปลของหลักการชี้แนะฯ
เป็ น ภาษาไทย การจั ด สั ม มนาเพื่ อ เผยแพร่
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ หลั ก การชี้ แ นะให้ กั บ หน่ ว ย
งานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน
การก�ำหนดให้เรือ่ งธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเป็นประเด็นหลักในยุทธศาสตร์ กสม. ระหว่างปี ๒๕๖๐-๒๕๖๕ การจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะต่อการจัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารระดับชาติวา่ ด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนการจัดท�ำคูม่ อื ให้ภาคธุรกิจท�ำการ
ประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence : HRDD) และสรุปผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา
ของ กสม. จากกรณีเรื่องร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการละเมิด
สิทธิชุมชน สิทธิแรงงาน และสิทธิในการท�ำงาน
คณะท�ำงานฯ ได้แสดงความสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและขอให้ กสม. จัดส่งรายละเอียดให้
คณะท�ำงานฯ ในประเด็นทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ (๑) ระบบการรับเรือ่ งร้องเรียน ระยะเวลาในการด�ำเนินการ การประสานงาน
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและระหว่างประเทศ ผลการตรวจสอบเรือ่ งร้องเรียน และการเผยแพร่รายงาน
การตรวจสอบดังกล่าวต่อสาธารณชน (๒) บทบาทของ กสม. ในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน การส่งเสริม
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ และการจัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการ
และแนวทางในการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ และ (๓) องค์ประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และอ�ำนาจ
หน้าที่ของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
			
(๓.๔) ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ
			 (๓.๔.๑) สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมัลดีฟส์ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบหมายให้นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับ
และหารือข้อราชการกับ Ms. Aminath Eenas ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมัลดีฟส์และคณะ
โดยได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท�ำงานระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องของการตรวจสอบ
เรือ่ งร้องเรียน การตรวจสอบสถานทีค่ มุ ขัง การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิฯ
ทั้งสองแห่งต่อไปในอนาคต
			 (๓.๔.๒) กระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยผูแ้ ทนส�ำนักงาน กสม. ได้เข้าหารือกับ Ms. Liesbeth Unger ทีป่ รึกษา
ของกระทรวงการต่างประเทศเดนมาร์ก เพื่อติดตามภาพรวมการท�ำงานของ กสม. ในการน�ำองค์ความรู้และ
เครือ่ งมือเกีย่ วกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน ทีพ่ ฒ
ั นาโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของเดนมาร์กมาปฏิบัติใช้ รวมทั้งหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเดนมาร์ก
และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยต่อไปในอนาคต
			
(๓.๕) ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมต่างประเทศ
			 (๓.๕.๑) กระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางประกายรัตน์
ต้นธีรวงศ์ และนายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้งผู้แทนส�ำนักงาน กสม. เข้าหารือ
กับคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศของสหภาพยุโรป (European External Action Service-EEAS)
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เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิ
ในกระบวนการยุติธรรม ภาพรวมสถานการณ์ของประเทศไทยภายหลังการน�ำกระบวนการ Universal Periodic
Review (UPR) มาปฏิบัติ และภาพรวมการท�ำงานของ กสม. กับภาคประชาสังคม
ส�ำนักงาน กสม. ได้รับแจ้งผลการเยือนประเทศไทยของคณะผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ
ของสหภาพยุโรปว่า ที่ประชุมคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศ (Foreign Affairs Council-FAC)
ได้มติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบการกลับมามีปฏิสัมพันธ์การเมืองกับไทยอย่างค่อยเป็นค่อยไป (A gradual political
re-engagement) โดยเริ่มจากเปิดให้มีการติดต่อทางการเมืองในทุกระดับ (Political contact at all levels)
เพื่อให้มีการหารือในประเด็นที่สนใจร่วมกัน ซึ่งรวมถึงสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โดยข้อมติฯ ระบุถึงการ
ยอมรับในความคืบหน้าของไทยเพื่อกลับคืนสู่ประชาธิปไตย นอกจากนี้ ส�ำนักงาน กสม. ได้รับหนังสือขอบคุณ
จากกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ ให้ ผู ้ แ ทนจากกระทรวง
การต่างประเทศของสหภาพยุโรปเข้าพบหารือในประเด็นพัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย โดยเฉพาะ
ในเรื่องสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยการเข้าพบหารือดังกล่าวท�ำให้สหภาพยุโรปได้รับทราบข้อมูล
ของไทยในเชิงลึกและน่าเชื่อถือ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อคณะฯ ในการน�ำไปรายงานแก่ที่ประชุม FAC ของ
สหภาพยุโรปในการพิจารณาทบทวนข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย
			 (๓.๕.๒) องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic
Cooperation and Development-OECD) นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมการประชุม Global Forum on Responsible
Business Conduct ประจ�ำปี ๒๕๖๑ ของ OECD ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กรุงปารีส ประเทศ
ฝรั่งเศส เพื่อรับทราบแนวทางการด�ำเนินการของ OECD ในการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม
ในประเทศสมาชิก และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ OECD เกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ การจัดท�ำแนวทางการประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม ความส�ำคัญของ
การจัดท�ำแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการท�ำงานร่วมกันระหว่างกลไกของ OECD
กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างผูแ้ ทนกระทรวงการต่างประเทศของ
ไทยกับผูแ้ ทน OECD เกีย่ วกับแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในประเด็นเรือ่ งการด�ำเนินธุรกิจทีม่ คี วามรับผิดชอบ
ภายใต้แผนงาน Country Programme ระหว่าง OECD กับไทย  
			 (๓.๕.๓) สถาบันยุทธศาสตร์และการบริหารประเทศจีน วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ต้อนรับนาย Xi Ming Long ผู้ช่วยประธานสถาบันยุทธศาสตร์
และการบริหารประเทศจีน (China Institute of Strategy and Management-CISM) และคณะในการเข้าพบ
เพื่อหารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นด้านวัฒนธรรมและประเด็นสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและ
ประเทศจีน
			 (๓.๕.๔) มูลนิธิ ANFREL วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ เข้าร่วมหารือกับคณะผู้แทนเครือข่ายเอเชียเพื่อการเลือกตั้งเสรี (ANFREL) ในประเด็นแผนและกิจกรรม
ขององค์กร ANFREL ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในเอเชีย รวมถึงความร่วมมือในอนาคตระหว่าง กสม.
และ ANFREL
			 (๓.๕.๕) ธนาคารโลก วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ผู้แทนจากธนาคารโลกขอเข้าพบนางอังคณา
นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในการปกป้องคุ้มครองบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศ และกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มบุคคลที่มี

ไปยังส�ำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของ SCA แล้ว เพื่อขอให้เสนอค�ำขอทบทวนสถานะของ กสม. เข้าสู่การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ SCA
ในการประชุมในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ และต่อมาได้รับแจ้งจากฝ่ายเลขานุการฯ ว่า SCA จะพิจารณาค�ำขอของ
กสม. ในปี ๒๕๖๓

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ความหลากหลายทางเพศ โดย Mr. Clifton John Cortez ทีป่ รึกษา SOGI Global ของธนาคารโลกส�ำนักงานใหญ่
ได้น�ำเสนอรายงานเรื่อง International Lessons Learn – Complaints Mechanisms and Legal Redress
Procedures Available to Address Discrimination Based on SOGI อันมีเนือ้ หาครอบคลุมเรือ่ งการเลือกปฏิบตั ิ
ด้วยเหตุแห่งเพศ การพิจารณาคดีและการฟ้องร้อง กระบวนการชดเชยความเสียหาย และระบบตรวจสอบและ
รายงานค�ำร้องเรียน นอกจากนี้ ผู้แทนของธนาคารโลกได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
		(๓.๖) ผลงานส�ำคัญอื่น ๆ ในการด�ำเนินงานด้านต่างประเทศ
กสม. ชุดที่ ๓ ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเร่งปรับปรุงการด�ำเนินงานเพื่อขอทบทวนสถานะ
(re-accreditation) ของ กสม. ในเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI)
สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง กสม. เห็นว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว
มีความสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA) ของ GANHRI โดยเฉพาะในมาตรา
ว่าด้วยองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา กสม. ความคุม้ กันในการปฏิบตั หิ น้าที่ และกระบวนการจัดท�ำรายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ ทั้งนี้ กสม. ได้จัดท�ำเอกสาร Statement of Compliance
ซึ่งมีสาระส�ำคัญครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ที่ SCA ได้ตั้งเป็นโจทย์เพื่อสอบถามสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ที่ขอเข้ารับการประเมิน/ทบทวนสถานะ ได้แก่ การจัดตั้ง (establishment) ความเป็นอิสระ (independence)
องค์ประกอบ กระบวนการแต่งตั้ง และระยะเวลาในการด�ำรงต�ำแหน่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(composition, appointment process, tenure) โครงสร้างพืน้ ฐานขององค์กร (organizational infrastructure)
วิธีการท�ำงาน (working method) อ�ำนาจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (mandate to promote
and protect human rights) บทบาทหน้าที่กึ่งตุลาการ (quasi-judicial functions) และความสัมพันธ์กับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านสิทธิมนุษยชนและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง (relationship with relevant human rights
stakeholders and other bodies) ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งหนังสือดังกล่าว
พร้อมเอกสาร Statement of Compliance รวมทั้งเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่มีการจัดท�ำค�ำแปลเป็น
ภาษาอังกฤษ จ�ำนวน ๔ รายการ ได้แก่
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒) พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
๓) บทสรุปผู้บริหารของรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ปี ๒๕๖๐
๔) บทสรุปผู้บริหารของรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�ำปี
งบประมาณ ๒๕๖๐

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
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		 ๒.๖ การบริหารจัดการการพัฒนาองค์กร
			 ๒.๖.๑ งานสนับสนุนภารกิจหลักตามหน้าที่และอ�ำนาจ
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตาม
หน้าที่และอ�ำนาจที่บัญญัติไว้ใน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน กสม. มีการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
			 (๑) การออกระเบียบหรือประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
บัญญัตใิ ห้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมอี ำ� นาจในการออกระเบียบหรือประกาศ เพือ่ ให้การปฏิบตั ภิ ารกิจ
ตามหน้าที่และอ�ำนาจของ กสม. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส�ำคัญ ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. มีการตรวจสอบ ทบทวนกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อ กสม. และส�ำนักงาน กสม. อย่างเป็นระบบ เพื่อปรับปรุง แก้ไข ในการอ�ำนวยให้
กสม. สามารถปฏิบัติตามหน้าที่และอ�ำนาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง
ทั้งนี้ นับแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผล
ใช้บงั คับ กสม. พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบและประกาศต่าง ๆ จ�ำนวน ๒๖ ฉบับ โดยประกาศให้มผี ลบังคับใช้
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๑ ฉบับ ดังนี้
				
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานทั่วไป การบริหารงาน
บุคคลการงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินและการด�ำเนินการอื่นของส�ำนักงาน กสม.
พ.ศ. ๒๕๖๐
				
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
				
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
การรับจดแจ้งและการเลือกกันเองขององค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ
พ.ศ. ๒๕๖๑
				
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑
				
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และ
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๖๑
				
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและ
การปฏิบัติหน้าที่ของอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑
				
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ่ายค่าเบีย้ ประชุมคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ
ข้าราชการสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
				
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและ
ค่าเดินทางของพยานซึ่งมาให้ความเห็นหรือถ้อยค�ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
				
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจ้างและการแต่งตัง้ บุคคลเพือ่ เป็น
ผู้ช�ำนาญการประจ�ำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ�ำประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑

• ระเบี ย บคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ว่ า ด้ ว ยการประชุ ม คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ข้ อ ก� ำ หนดทางจริ ย ธรรม ข้ า ราชการ พนั ก งานราชการ และลู ก จ้ า งของส� ำ นั ก งาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการก�ำหนดคุณสมบัติ วิธีการสรรหา
และการคัดเลือก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและการปฏิบตั ิ
ราชการแทน พ.ศ. ๒๕๖๑
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน
ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ
ของข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๑
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการลาของข้าราชการส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยลูกจ้างส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยพนักงานราชการส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
• ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง เทียบต�ำแหน่งข้าราชการส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทั้งนี้ นอกจากระเบียบและประกาศที่มีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ แล้ว ยังมีระเบียบ
และประกาศที่ กสม. ให้ความเห็นชอบในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จ�ำนวน
๕ ฉบับ ดังนี้
1) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเครื่องแบบและการแต่งเครื่องแบบ
ของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
2) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
3) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของข้าราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
4) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดประเภทต�ำแหน่ง
และระดับต�ำแหน่ง พ.ศ. ๒๕๖๑
5) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑ์การย้ายและการเลือ่ นข้าราชการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือการโอนข้าราชการตามกฎหมายอื่น
พ.ศ. ๒๕๖๑

บทที่
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ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗
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		 (๒) การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา
๒๗ (๑) ได้บญ
ั ญัตวิ า่ เพือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามมาตรา ๒๖ ให้คณะกรรมการมีหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัย และเผยแพร่ความรู้
และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนด้วย โดยตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา กสม. ได้สนับสนุนให้มกี ารศึกษาวิจยั เพือ่ น�ำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน
ดังนี้
- เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำรายงานการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
- เพื่อสนับสนุนการจัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�ำสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
- เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศประจ�ำปี
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สังคม/ภาคส่วนต่าง ๆ เคารพสิทธิมนุษยชน
- เพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการท�ำงานขององค์กร
โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้ด�ำเนินการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จรวม ๓ เรื่อง
และอยู่ระหว่างการด�ำเนินการศึกษาวิจัย อีกจ�ำนวน ๒ เรื่อง นอกจากนี้ ส�ำนักงานฯ ได้ด�ำเนินการน�ำผลงาน
การศึกษาวิจัยที่ด�ำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยสู่สาธารณะ เพื่อให้ผลการศึกษาวิจัย
ได้ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมีรายละเอียด ดังนี้
การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๓ เรื่อง ได้แก่
๑. โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)
เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมง
พื้นบ้านอ่าวปัตตานี”
๒. โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ)
กับการด�ำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีที่ดินท�ำกินและ
ที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ
๓. โครงการศึกษาวิจยั เรือ่ ง “ความเชือ่ มโยงระหว่างสิทธิชมุ ชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
ทั้งนี้ การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๓ เรื่องข้างต้น มีเนื้อหาโดยสรุปดังต่อไปนี้
			 ๑. โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR)
เพื่อการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมง
พื้นบ้านอ่าวปัตตานี”
			 ผู้ศึกษาวิจัย : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ดร.วารุณี ณ นคร)
			 สาระส�ำคัญของการศึกษาวิจัย
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์และสภาพปัญหาสิทธิชุมชนที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการจัดการทรัพยากรและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

อ่าวปัตตานี การรวมกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงสิทธิชุมชนของชุมชนของ
ชาวประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานี และหาแนวทางการเข้าถึงสิทธิชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านอ่าวปัตตานีที่ยั่งยืน
เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจัดท�ำข้อเสนอแนะนโยบายและ/หรือข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนให้มีความสอดคล้องบริบทของชุมชนต่อไป
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม หรือ Participatory Action
Research (PAR) โดยอาศัยความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ที่จัดท� ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ด้านสิทธิมนุษยชน (MoU) ร่วมกับส�ำนักงานฯ และได้ออกแบบการวิจัยโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่อยู่
ในพืน้ ทีท่ ปี่ ระสบปัญหา หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวมถึงนักศึกษาในการท�ำวิจยั ในครัง้ นีด้ ว้ ย
โดยมีสาระส�ำคัญจากผลการศึกษาวิจัย ดังนี้
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มคนที่แตกต่างกันในอ่าวปัตตานี มีความเข้าใจและตีความค�ำว่า สิทธิชุมชน
แตกต่างกันตามประสบการณ์และการรับรู้ รวมถึงการเรียนรู้เพิ่มเติมจากการท�ำงาน จากการศึกษาหรือแม้กระทั่ง
จากนโยบายหรือข้อกฎหมายที่บังคับใช้หรือเป็นกรอบหรือแนวทางให้ตนเองถือปฏิบัติ ซึ่งระดับความเข้าใจเรื่อง
สิทธิชุมชนมีความสัมพันธ์กับความใกล้ชิดในการใช้ทรัพยากร หรือการผูกโยงตนเอง ครอบครัว การท�ำมาหากิน
การดูแลปากท้อง ที่จ�ำเป็นต้องพึ่งพิงทรัพยากรในอ่าวปัตตานี กล่าวคือ ระดับความเข้มข้น ในความเข้าใจเรื่อง
สิทธิชุมชนของชาวประมงพื้นบ้านในอ่าวปัตตานีจะมีในระดับที่สูง เนื่องจากอ่าวปัตตานีถือเป็นแหล่งท�ำกินมา
ตั้งแต่บรรพบุรุษ และสัมพันธ์กับวิธีการจับสัตว์น�้ำหรืออนุรักษ์เพื่อความยั่งยืน โดยถือว่าไม่มีใครเป็นเจ้าของแต่
ควรต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ และถือเป็นความเข้าใจสิทธิชุมชนในเชิงซ้อนคือ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในอ่าวปัตตานี มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิต หลักปฏิบัติ ค�ำสอนทางศาสนาและธรรมชาติ ในขณะที่
ความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนในแง่มุมของภาคส่วนที่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะยึดโยงอยู่กับหลักการทางกฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมาย หรือนโยบาย หรือระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน จึงท�ำให้เห็นได้วา่ ชาวประมงพืน้ บ้าน
มองสิทธิชุมชนในลักษณะองค์รวม แต่ทางหน่วยงานภาครัฐมองสิทธิชุมชนแบบแยกส่วนตามลักษณะอ�ำนาจ
หน้าที่และการบริหารจัดการภายในอ�ำนาจหน้าที่ของตนที่ได้รับการจัดสรรมา ซึ่งความเข้าใจและหลักปฏิบัตินี้เอง
ที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรและการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ความเข้าใจเรื่องสิทธิชุมชนดังกล่าว น�ำมาสู่เงื่อนไขที่ส่งเสริมและเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนไหว
เรื่องการเข้าถึงสิทธิชุมชน โดยเงื่อนไขที่ส่งเสริมการเคลื่อนไหว คือ มีการรวมกลุ่มชาวประมงพื้นบ้าน ชาวบ้าน
และกลุ่มคนที่มีความตระหนักถึงสิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรในพื้นที่โดยชุมชน รวมถึงมีกลุ่มอาชีพและ
มีหน่วยงานภายนอกสนับสนุนด้วยความจริงใจ รวมทั้งมีสถาบันทางศาสนาของชุมชนที่เป็นแหล่งยึดเหนี่ยว
ความรู้สึกของคนในชุมชน  
ส่วนเงือ่ นไขทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นไหวเพือ่ เข้าถึงสิทธิชมุ ชน พบว่า การทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่สามารถ
บังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง อาจเป็นเพราะผูก้ ระท�ำผิดไม่เคารพกฎหมาย หรือความทับซ้อนกันของหน่วยงาน
หลายหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ในด้านต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งอาจเป็นเพราะความไม่ชัดเจนของการกระท�ำผิด
ทีท่ ำ� ให้เจ้าหน้าทีอ่ าจเสีย่ งทีจ่ ะมีความผิด เป็นต้น ประกอบกับอุปสรรคด้านการสือ่ สารระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่
อุปสรรคเหล่านี้มีส่วนท�ำให้เกิดความสับสนในการสร้างความเข้าใจระหว่างฝ่ายต่าง ๆ ซึ่งอาจบานปลายกลายเป็น
ความเข้าใจผิดในเจตนาของผู้กระท�ำแต่ละฝ่าย จนเกิดเป็นความขัดแย้งขึ้น และส่งผลให้ลดทอนการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ในเวลาต่อมาท�ำให้การเคลือ่ นไหวของชาวประมงพืน้ ทีอ่ า่ วปัตตานีประสบความส�ำเร็จ
แตกต่างกันในแต่ละประเด็น
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คณะวิจัยได้ท�ำการวิเคราะห์สภาพปัญหาและสถานการณ์การเข้าถึงสิทธิชุมชนในอ่าวปัตตานี
จากภาคส่วนต่าง ๆ และประมวลเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย ส�ำหรับการแก้ไขปัญหาด้านการเข้าถึงสิทธิชุมชนใน
อ่าวปัตตานี โดยแต่ละนโยบายจะสามารถใช้เป็นแนวทางในการตอบสนองต่อการเข้าถึงสิทธิชุมชนของคนในพื้นที่
และการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมในระยะยาว แบ่งเป็นนโยบายหลัก ๆ ๗ ด้าน ดังนี้
			 ๑.๑ ด้านการจัดสรรพื้นที่อ่าวปัตตานีเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน พื้นที่
อ่าวปัตตานีโดยเฉพาะในน�้ำและบริเวณชายฝั่ง มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น�้ ำหลายชนิด
ซึง่ ชาวประมงพืน้ บ้านเห็นว่า เป็นพืน้ ทีท่ สี่ ตั ว์นำ�้ มีรสชาติดี หวาน นอกจากนี้ จากข้อมูลทีม่ กี ารท�ำแหล่งเลีย้ งสัตว์นำ�้
ในอ่าวปัตตานีจงึ อาจกล่าวได้วา่ อ่าวปัตตานีเป็นพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพในการผลิตสัตว์นำ�้ สูง เช่น สามารถเลีย้ งหอยแครง
ได้อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนก่อให้เกิดข้อพิพาทระหว่างผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครงกับชาวประมง
พื้นบ้านนั้น แนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายภายใต้หลักการ
เคารพต่อสิทธิชุมชนและความยั่งยืนของทรัพยากร จึงควรมีการก�ำหนดโซนนิ่งส�ำหรับเขตพื้นที่การจัดสรรการใช้
ทรัพยากรที่เหมาะสมกับพื้นที่ และผู้ที่ใช้ทรัพยากร โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยหน่วยงานรัฐเป็นเจ้าภาพ ผ่านคณะกรรมการประมงจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ซึ่งก�ำหนด
บทบาทและอ�ำนาจหน้าทีต่ ามกฎหมายมาตรา ๒๖ ของพระราชก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชก�ำหนด
การประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) ควรมีการเร่งรัดด�ำเนินการตามแนวทางเบื้องต้น ดังนี้
(๑) ก�ำหนดให้มีการวิจัยเพื่อศึกษาระบบนิเวศที่จะก�ำหนดเป็นเขตต่าง ๆ เนื่องจากอ่าวปัตตานี
ในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพแตกต่างกัน ทั้งพื้นที่ความลึก ตื้น กระแสน�้ำ ร่องทราย สภาพพื้นโคลน ทราย และระดับ
ความเค็ม เป็นต้น ดังนั้นการเลี้ยงสัตว์น�้ำแต่ละประเภทจึงต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยสถาบัน
การศึกษาในพืน้ ทีร่ ว่ มกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกับประชาชนและชาวประมงรอบอ่าวเป็นผูร้ ว่ มศึกษาวิจยั
(๒) ก�ำหนดเขตการใช้พนื้ ที่ ทัง้ เขตอนุรกั ษ์ เขตอนุบาล เขตเพาะเลีย้ งสัตว์แต่ละประเภท ให้ครอบคลุม
ความต้องการและไม่ละเมิดสิทธิในการใช้พื้นที่ของคนในชุมชน
(๓) ก�ำหนดเงื่อนไข คุณสมบัติของผู้จะขอใช้พื้นที่ตามที่ก�ำหนดโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการเสนอ
ความต้องการ และก�ำหนดให้มีการลงทะเบียนและบังคับใช้เขตพื้นที่จัดสรรอย่างเคร่งครัด โดยยึดหลักในการ
ไม่ท�ำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นส�ำคัญ
			 ๑.๒ ด้านการเสริมสร้างจิตส�ำนึก/ความรูด้ า้ นกฎหมายและหลักสิทธิชมุ ชน ให้แก่ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ ข้าราชการของหน่วยงานภาครัฐ องค์การปกครองส่วนท้องถิน่ ชาวประมงพืน้ บ้าน ชาวบ้านรอบอ่าว และเยาวชน
ในพื้นที่ เพือ่ ให้มคี วามรู้และจิตส�ำนึกที่ตรงกันและร่วมมือกันด�ำเนินการตามหลักสิทธิชมุ ชนในทิศทางทีส่ อดคล้อง
กัน รวมถึงสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติรอบอ่าวปัตตานีในรูปแบบเครือข่ายความร่วมมือได้มากยิง่ ขึน้
จากการศึกษาพบว่า ควรให้สถาบันการศึกษาและสถาบันศาสนาในพื้นที่มีบทบาทในการสร้างจิตส�ำนึกและ
ให้ความรู้แก่เยาวชนในพื้นที่ในการเคารพกฎหมาย และให้ตระหนักถึงผลกระทบในระยะยาวและระยะสั้นที่จะ
เกิดขึน้ จากการละเมิดกฎหมายและการใช้เครือ่ งมือท�ำการประมงท�ำลายล้าง เช่น วิธกี ารใช้สอื่ วิทยุทเี่ ป็นภาษามลายู
เผยแพร่ในโรงเรียนตาดีกาหรือให้ผู้น�ำศาสนาประกาศประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายในมัสยิด หรือการรณรงค์
ให้ผู้น�ำส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนของตนท�ำตามหลักกฎหมาย ส่งเสริมให้เยาวชนผลิตสื่อ หรือท�ำกิจกรรมเพื่อ
รณรงค์อย่างสร้างสรรค์ในพื้นที่ นอกจากนี้ยังควรให้เรื่องสิทธิชุมชนและการสร้างความรู้ความเข้าใจในท้องถิ่น
มีการบรรจุไว้ในหลักสูตรของโรงเรียนในพื้นที่ เป็นต้น

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

			 ๑.๓ ด้านการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนในพื้นที่รอบอ่าวปัตตานีกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ สนับสนุนการ
ท�ำงานร่วมกันระหว่างชุมชนในพื้นที่รอบอ่าวกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในการส�ำรวจติดตามการกระท�ำผิดกฎหมาย
ประมงหรือการละเมิดรุกล�้ำพื้นที่อ่าวเพื่อแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ค�ำนึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและความ
ยั่งยืน สนับสนุนการท�ำงานร่วมกันระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสอดคล้องกับพระราช
ก�ำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชก�ำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) หมวด ๙
พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา ๑๐๖ ที่มีข้อความระบุว่า “ให้อธิบดีมีอ�ำนาจแต่งตั้งสมาชิกองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามมาตรา ๒๕ (๒) เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชก�ำหนดนี้...”
โดยการบูรณาการทรัพยากรและก�ำลังคน ในรูปคณะกรรมการเพื่อท�ำหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสาร และ/หรือ
ร่วมจับกุมการท�ำการประมงที่ผิดกฎหมายหรือการประมงท�ำลายล้างที่ไม่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชน
ได้อย่างทันการณ์ เนื่องจากการศึกษาพบว่า สาเหตุหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
เนื่องจากอาจส่งผลต่อการถูกกล่าวหาว่าละเลยการปฏิบัติ หากการกระท�ำผิดนั้นหมิ่นเหม่ต่อการกระท�ำความผิด
เจ้าหน้าที่ก็อาจถูกฟ้องร้องจากเจ้าของเรือประมงพาณิชย์ได้หากเกิดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะ
ประเด็นข้อถกเถียงเรื่องการใช้อวนรุนในเขตไมล์ทะเลที่กฎหมายก�ำหนด ดังนั้น การสนับสนุนให้ปฏิบัติหน้าที่
ในรูปของคณะกรรมการอาจเป็นแนวทางหนึ่งในการลดปัญหาเหล่านี้ได้
			 ๑.๔ ด้านการน�ำหลักกฎหมายที่ก�ำหนดมาปฏิบัติในเชิงรุก ควรน�ำพระราชก�ำหนดการประมง
พ.ศ. ๒๕๕๘ และพระราชก�ำหนดการประมง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับแก้ไข) มาบังคับใช้อย่างจริงจังกับ
เจ้าหน้าที่ทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับท้องที่และท้องถิ่น โดยเน้นการใช้กฎหมายแก้ปัญหาการท�ำผิดกฎหมาย
ของชาวบ้านผู้ที่ใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย แต่ไม่ยอมรับให้มีการจับกุม หรือในบางกรณีผู้ที่มีอ�ำนาจหรือ
คนที่ชาวบ้านเชื่อฟังไม่ได้แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ชาวบ้านเรื่องการใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมาย เนื่องจาก
เกรงจะกระทบต่อฐานเสียงหรือฐานอ�ำนาจทางการเมือง เป็นต้น ดังนัน้ การสือ่ สารและสร้างความเข้าใจให้ทกุ ฝ่าย
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย จึงต้องมีการกระท�ำในเชิงรุกและจริงจังจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ
โดยเฉพาะในระดับสังคมและชุมชน
			 ๑.๕ ด้านการเสริมสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม การสร้างทัศนคติทางบวกแก่
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับผู้กระท�ำผิดในกรณีข้อพิพาทระหว่างชาวประมงพื้นบ้าน หรือชาวบ้าน
กับผูป้ ระกอบการทีม่ สี ว่ นในการใช้ชอ่ งว่างทางกฎหมายในการด�ำเนินการเพือ่ ท�ำลายทรัพยากรทางธรรมชาติ และ/
หรือท�ำการประมงทีส่ ง่ ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม โดยเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง ควรยึดถือผลประโยชน์ของพืน้ ที่
และสิทธิของชุมชนเป็นหลัก และป้องกันการเข้ามาบุกรุกที่ทำ� กินหรือท�ำลายทรัพยากรจากคนนอกพืน้ ที่ เช่นกรณี
ตัวอย่างเรือ่ งการท�ำนากุง้ และโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน�ำ้ เสียโดยทีย่ งั ไม่ผา่ นการบ�ำบัด ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ
ในอ่าวปัตตานี ท�ำให้ทรัพยากรสัตว์นำ�้ และแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์นำ�้ ถูกท�ำลาย การปล่อยน�ำ้ เสียยังส่งผลกระทบ
ต่อหอยนางรม โดยท�ำให้เกิดการสะสมของเสียในตัวหอยและก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้บริโภคหอยนางรม อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบถึงเกลือหวานที่ชาวบ้านท�ำในบริเวณเขตอุตสาหกรรมหรือในกรณีชาวบ้านมีความขัดแย้งกับกลุ่มผู้มี
อิทธิพลในพื้นที่ที่สนับสนุนการใช้อุปกรณ์จับสัตว์น�้ำ (ไอ้โง่) โดยผู้มีอิทธิพลใช้ก�ำลังข่มขู่แกนน�ำชาวประมงพื้นบ้าน
และเจ้าหน้าที่ลาดตระเวน ท�ำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
			 ๑.๖ ด้านการส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ประชาชนที่อยู่รอบอ่าวในช่วงมรสุมหรือช่วงที่
ไม่สามารถจับสัตว์ทะเลได้ ควรได้รบั การสนับสนุนให้มกี ารรวมกลุม่ หรือส่งเสริมองค์ความรูด้ า้ นอาชีพ งบประมาณ

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

151

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

152
หรือจัดหาพันธุ์สัตว์น�้ำที่เหมาะสมส�ำหรับสร้างกลุ่มอาชีพ เช่น กลุ่มถักอวน กลุ่มเลี้ยงแพะ แกะ ไก่ในที่แคบ
กลุ่มเลี้ยงปูด�ำ  เป็นต้น โดยให้หน่วยงานรัฐหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นร่วมติดตามและประเมินผลของกลุ่ม
เพื่อความยั่งยืนและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการอย่างแท้จริง รวมถึงมีสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่สนับสนุนองค์ความรู้และกระบวนการกิจกรรม เป็นต้น
		 ๑.๗ ด้านการสร้างการมีสว่ นร่วมในการตัดสินใจโดยค�ำนึงถึงสิทธิชมุ ชน หน่วยงานทีม่ คี วามประสงค์
จะด�ำเนินการโครงการในพืน้ ที่ โดยเฉพาะโครงการเฉพาะกิจทีม่ งุ่ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ควรมีกระบวนการที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอย่างแท้จริงในการรับฟังเสียงจากชุมชนเพื่อส�ำรวจความต้องการ
และผลกระทบอย่างรอบด้าน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิทธิชุมชนในวงกว้างในระยะยาว มากกว่าการ
มุ่งเน้นเพื่อการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าอย่างรีบเร่งจนกระทบต่อสิทธิชุมชน เช่น โครงการสร้างเขื่อนกั้นปากอ่าว
ท�ำให้น�้ำลึกเพื่อใช้เป็นทางเดินเรือพาณิชย์ ส่งผลกระทบท�ำให้กระแสน�้ำไหลผิดปกติ จ�ำนวนของสัตว์น�้ำลดลง
อย่างรวดเร็ว หรือโครงการสร้างเขื่อน (๑๐๐ เมตร) ที่ท�ำให้กุ้งเคย (เขย) ไม่เข้ามาในอ่าวจากที่แต่เดิมจะมีกุ้งเข้า
มาในอ่าวสร้างรายได้ให้ชาวประมงพื้นบ้าน วันละ ๗๐๐-๑,๐๐๐ บาท ดังนั้น จึงกระทบต่อรายได้ของชาวประมง
พื้นบ้านในการท�ำมาหากินเลี้ยงครอบครัวที่มีมาตั้งแต่อดีตหรือแม้กระทั่งโครงการซื้อคืนเครื่องมือประมงผิด
กฎหมายจากชาวประมง หน่วยงานก็ควรมีการศึกษาประเมินผลส�ำเร็จของโครงการดังกล่าวว่าเป็นโครงการ
ที่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริงหรือไม่
			 การน�ำผลการศึกษาวิจัยที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ อาทิ น�ำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/
นานาชาติ น�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่สังคม/องค์กร/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ด้านการเรียนการสอน น�ำผลงานไปพัฒนาองค์ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่อง เผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
			 ๒. โครงการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วม เรือ่ ง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรีย่ ง (ปกาเกอญอ)
กับการด�ำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียนในพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีทดี่ นิ ท�ำกิน และ
ที่อยู่อาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงในพื้นที่ป่าภาคเหนือ
			 ผู้ศึกษาวิจัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล และคณะ)
			 สาระส�ำคัญของการศึกษาวิจัย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับวิถีไร่หมุนเวียนของคนกะเหรี่ยง เป็นปรากฏการณ์ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน/ชาติพันธุ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ทัศนคติของสังคม นโยบายของรัฐ
รวมถึงกระแสด้านสิ่งแวดล้อมระดับสากล ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเด็นปัญหากรณีพิพาทเรื่องที่ดินและความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งสะท้อนมายาคติด้านลบที่มีต่อการท�ำไร่หมุนเวียน ปัญหาดังกล่าวได้กระจาย
อยู่ในพื้นที่ที่ยังคงมีระบบไร่หมุนเวียนโดยเฉพาะเขตภาคเหนือ ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีมติคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็น
เครื่องมือระดับนโยบายที่คาดว่าจะแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้ แต่การด�ำเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิในวิถีไร่หมุนเวียน
ยังคงประสบปัญหาประเด็นข้อกฎหมาย ประกอบกับกระบวนการแก้ไขปัญหายังขาดข้อมูลพื้นฐานที่จ�ำเป็น อาทิ
จ�ำนวนชุมชนชาวกะเหรี่ยง ขอบเขตพื้นที่การท�ำไร่หมุนเวียน ท�ำให้ไม่สามารถพัฒนาให้เกิดความก้าวหน้าในเชิง
นโยบายได้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ได้ มี ก ารจั ด ท� ำ บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ
ด้านสิทธิมนุษยชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพือ่ ท�ำการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารแบบมีสว่ นร่วมในเรือ่ งดังกล่าว
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาและส�ำรวจข้อมูลจ�ำนวนชาวกะเหรีย่ ง (ปกาเกอญอ) ขอบเขตพืน้ ทีแ่ ละรูปแบบ การท�ำ 
และสถานภาพไร่หมุนเวียนในพื้นที่ ๕ จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก และล�ำปาง
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รวมทั้งจัดท�ำฐานข้อมูลในเชิงพื้นที่ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมถึงรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพพื้นที่
ชุมชนตามกฎหมาย และนโยบายหรือกฎหมายทีส่ ง่ ผลกระทบต่อชุมชน และพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมในระบบไร่หมุนเวียน
ในพืน้ ทีด่ งั กล่าว โดยน�ำผลการศึกษาทีไ่ ด้ไปจัดท�ำข้อเสนอแนะนโยบาย และ/หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับเป็นมาตรการในการคุ้มครองฟื้นฟูระบบการท�ำไร่หมุนเวียน ตลอดจนสนับสนุน
การผลักดันกลไกการขับเคลื่อนเพื่อคุ้มครองสิทธิและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเรื่องไร่หมุนเวียนของชนพื้นเมือง
เผ่าปกาเกอญออย่างสันติวิธี
ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า เนื่องจากนโยบายรัฐที่ยังไม่เปลี่ยนทิศทางและกฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
และขัดแย้งกับวิถีชีวิต ยังเป็นเงื่อนไขส�ำคัญและเป็นข้อจ�ำกัดด้านการท�ำมาหากินและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ส่งผล
ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงภายในชุมชนกะเหรีย่ งและกลายเป็นปัญหาทีเ่ กิดกระทบต่อวิถกี ารผลิตอาหารทีไ่ ม่สามารถ
เข้าถึงทรัพยากรได้เช่นในอดีต ข้อจ�ำกัดที่เกิดจากขนาดพื้นที่ท�ำมาหากิน สิทธิการใช้ประโยชน์จากป่าเพื่อยังชีพ
และขนาดของพืน้ ทีป่ า่ ทีจ่ ำ� กัดลงเมือ่ เทียบกับอดีต ประกอบกับการใช้ทรัพยากรในรูปแบบดัง่ เดิมและความต้องการ
ใช้ทรัพยากรจากคนในพื้นที่และคนนอกพื้นที่มากขึ้น โดยพบว่า ชุมชนกะเหรี่ยงจะได้รับผลกระทบแรงกดดัน
การกีดกันรอบด้าน ทั้งนโยบายและกฎหมาย รวมถึงยังมีกระแสสังคมที่ยังไม่ยอมรับวัฒนธรรมการด�ำรงชีวิตของ
คนกะเหรี่ยงหรือปกาเกอญอ ตัวอย่างเช่น กรณีชุมชนบ้านแม่อมกิ ชุมชนห้วยหินลาด ชุมชนบ้านกลาง ชุมชน
บ้านแม่ขมี้ กู ซึง่ เป็นตัวแทนของชุมชนกะเหรีย่ งทีผ่ า่ นเหตุการณ์การเปลีย่ นแปลงของชุมชนอันเกีย่ วข้องกับเงือ่ นไข
ต่าง ๆ เช่น นโยบายการสัมปทานป่าไม้ การประกาศเขตป่าตามกฎหมายทับซ้อนพื้นที่ชุมชน การด�ำเนินนโยบาย
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนกะเหรี่ยงตั้งแต่อดีตจนถึงยุคปัจจุบันในมิติการใช้พื้นที่ของชุมชน
และการเปลี่ยนแปลงวิถีการด�ำรงชีวิตของชุมชนกะเหรี่ยง โดยการลดรอบหมุนและลดพื้นที่แปลงไร่หมุนเวียน
เพือ่ ท�ำให้ระบบไร่หมุนเวียนยังคงด�ำเนินต่อไปเท่าทีจ่ ะเป็นไปได้ตามเงือ่ นไขของพืน้ ที่ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความอุดม
สมบูรณ์ของดินทีม่ รี ะยะการพักฟืน้ ของดินทีไ่ ม่เพียงพอ น�ำไปสูค่ วามมัน่ คงทางอาหาร ท�ำให้คนในชุมชนปรับเปลีย่ น
วิถกี ารผลิตดัง้ เดิมไปสูแ่ บบอืน่ ด้วยการท�ำการเกษตรเชิงเดีย่ ว (แปลงไร่ขา้ วโพด) ซึง่ อาจท�ำให้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของระบบนิเวศเสียสมดุล และยังส่งผลกระทบต่อการเผชิญกับปัญหาการเสื่อมสภาพของดิน และพบสาร
เคมีตกค้างซึ่งน�ำไปสู่การปนเปื้อนในล�ำห้วย การเปลี่ยนแปลงพันธุ์พืชท้องถิ่นที่เคยปลูกในไร่หมุนเวียนหลายชนิด
อาจสูญหายไปได้ รวมถึงเกิดผลกระทบต่อการเลีย้ งสัตว์ทเี่ คยท�ำควบคูก่ นั ในพืน้ ทีบ่ ริเวณแปลงไร่หมุนเวียน เป็นต้น
อย่างไรก็ดีในทางกลับกัน มีกรณีที่ชุมชนได้พยายามกลับมาฟื้นฟูระบบไร่หมุนเวียนและปรับตัวในรูปแบบใหม่เพื่อ
การใช้ประโยชน์และจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ทีข่ องตนเอง โดยลดการท�ำการเกษตรเชิงเดีย่ วซึง่ จะส่งผล
ต่อระบบนิเวศและความมั่นคงของอาหารในระยะยาว ด้วยการพัฒนากลไกการดูแลจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ของตัวเอง และสร้างการยอมรับในระดับสาธารณะเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการต่อรองระดับนโยบาย การแสดงออกที่
ชัดเจนของชุมชนเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาเพิ่มความชอบธรรมให้กับชุมชนในการอยู่อาศัยในวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมของตน
			 ข้อเสนอแนะจากงานศึกษาวิจัย
(๑) รัฐควรให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการที่ดิน มีแนวปฏิบัติที่มุ่งส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนโดยพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�ำหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ป่าไม้และสนับสนุนสิทธิร่วมของชุมชนเพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพตามกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (International Covenant on Economics,
Social and Cultural Rights-ICESCR)
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(๒) รัฐควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกรณีที่จะมีการด�ำเนินโครงการใด ๆ ของ
หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซึง่ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ในทีด่ นิ และทรัพยากรของชุมชน
ท้องถิน่ เพือ่ เป็นการประกันสิทธิของประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบหรืออาจได้รบั ผลกระทบจากการประกอบกิจการ
หรือโครงการใด ๆ ตามบทบัญญัติมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐
(๓) รัฐบาลควรมีแนวทางอนุรักษ์วัฒนธรรมพิเศษ เช่น การประกาศเขตอนุรักษ์วัฒนธรรมพิเศษ
หรือเขตนิเวศวัฒนธรรมเกษตรพื้นบ้าน โดยอนุญาตให้ชุมชนในพื้นที่ที่ได้ขึ้นทะเบียนสามารถมีวิถีชีวิตที่สอดคล้อง
กับประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม และหาแนวทางรับรองสิทธิชุมชนในเขตอนุรักษ์วัฒนธรรมพิเศษ ทั้งนี้ ชุมชน
ดังกล่าวจะได้มีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากที่ดิน การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน
กับรัฐ เพื่อบรรลุการพัฒนาที่อย่างยั่งยืนและส่งเสริมความมั่นคงในชีวิต
(๔) รัฐบาลควรพิจารณาให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น ร่วมกับชุมชนแต่ละชุมชนก�ำหนดแนวทางและนโยบายในการจัดการเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์
จากที่ดิน การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันกับรัฐ โดยส่งเสริมในมิติด้านเศรษฐกิจ ควบคู่
ไปกับการดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน เช่น การด�ำเนินการจัดตั้งกองทุนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ไร่หมุนเวียน การด�ำเนินการพัฒนาพันธุกรรมข้าวและพืชอาหารท้องถิ่น รวมถึงพืชยาสมุนไพร เป็นต้น
(๕) รัฐบาลควรหาแนวทางพัฒนาการท�ำเกษตรกรรมในพื้นที่สูงที่เน้นการส่งเสริมมิติด้านเศรษฐกิจ
ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ โดยสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านศึกษาวิจัย เช่น
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท�ำการศึกษา
วิจัยในเชิงพื้นที่ร่วมกับชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล และพัฒนาแนวคิดร่วมกันในการก�ำหนดนโยบายการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับที่ดินและการดูแลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิม
(๖) รัฐบาลควรสนับสนุนการสร้างความเข้าใจในประเด็นการด�ำเนินชีวิตของประชาชนบนพื้นฐาน
วัฒนธรรมที่หลากหลายให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนได้ตระหนักถึงวิถีการ
ด�ำเนินชีวิตในบริบทของวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป
			 การน�ำผลการศึกษาวิจยั ทีไ่ ด้รบั ไปใช้ประโยชน์ อาทิ การใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ ผ่านการเผยแพร่
ในห้องสมุดและเว็บไซต์ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การใช้ประโยชน์เพื่อการตรวจสอบกรณี
การละเมิดสิทธิชมุ ชน และน�ำไปประกอบการจัดท�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ/หรือข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
			 ๓. โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”
			 ผู้ศึกษาวิจัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม และคณะ)
			 สาระส�ำคัญของการศึกษาวิจัย การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิ
ชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี
ในภูมิภาคอื่น น�ำมาสู่การวิเคราะห์และสังเคราะห์หลักการของสิทธิชุมชนที่เกี่ยวเนื่องกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมตามทีบ่ ญ
ั ญัตใิ นรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
ฉบับที่ผ่านมา ตลอดจนเพื่อจัดท�ำแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรธรรมชาติและ

บทที่
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สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่มีส่วนร่วมจากฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชนในการจัดการ บ�ำรุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล และยั่งยืนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพื่อใช้สนับสนุนการท�ำงานของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชน
และสิ่งแวดล้อม โดยการศึกษาวิจัย ด�ำเนินการผ่านการทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้ได้องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสิทธิชุมชนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งในมิติกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และมิติกฎหมายภายใน และน�ำไปสู่การจัดท�ำแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ทั้งจากผู้ทรง
คุณวุฒิ กลุ่มผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มที่มิใช่ผู้แทนภาครัฐ จากการด�ำเนินการคณะผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการศึกษาได้ ๒ ส่วน ดังนี้
		 ส่วนที่ ๑ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิชุมชนในมิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. หลักการและแนวคิดภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ
๑) ความมีอยู่และสถานะของ “สิทธิชุมชน” ในกฎหมายระหว่างประเทศ
พบว่ามิได้มกี ารนิยามหรือรับรองคุม้ ครอง “สิทธิชมุ ชน” อย่างชัดแจ้ง การใช้คำ� ว่า “ชุมชน” ในตัวบท
ของตราสารส่วนมากเป็นการบัญญัติรับรอง “สิทธิของปัจเจกบุคคล” ที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมใน “ชุมชน” ของตน
หรือการบัญญัติรับรอง “เสรีภาพในการเข้าร่วม” มากกว่าจะหมายถึง “สิทธิของชุมชน” แยกต่างหากเป็นเอกเทศ
จาก “สิทธิของปัจเจกบุคคล” อย่างไรก็ตาม ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่มีผลผูกพันบางเรื่อง
เช่น ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิมได้รับรอง “สิทธิของชนพื้นเมืองดั้งเดิม” แต่การ
รับรองสิทธิดังกล่าวเป็นการรับรอง “สิทธิชุมชน” ของกลุ่มชนเฉพาะบางกลุ่มชนเท่านั้น โดยจะต้องมีลักษณะ
เป็น “ชุมชนชนพื้นเมืองดั้งเดิม” และไม่ได้รับรอง “สิทธิชุมชนในกรณีทั่ว ๆ ไป” นอกจากนี้ ยังไม่มีการนิยามค�ำ
ว่า “สิทธิชุมชน” ในความหมายทั่วไปไว้แต่อย่างใด
มีข้อสังเกตว่าในบรรดาตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมจ�ำนวน ๔ ฉบับ ซึ่งได้แก่ ปฏิญญา
(สต็อกโฮล์ม) แห่งการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ ค.ศ. ๑๙๗๒ ปฏิญญาริโอว่าด้วย
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ค.ศ. ๑๙๙๒ ปฏิญญาโจฮันเนสเบอร์กว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๐๒
และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. ๑๙๙๒ นัน้ ไม่มตี ราสารฉบับใดทีก่ ล่าวถึงค�ำว่า “สิทธิชมุ ชน”
โดยตรง คงมีแต่เพียงค�ำว่า “ชุมชน” “ชุมชนท้องถิ่น” และ “ชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม” เมื่อพิจารณาในภาพรวม
ตราสารระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมเหล่านี้สนับสนุนให้รัฐต่าง ๆ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนพื้นเมืองดั้งเดิม
และชุมชนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นกลไกหรือมาตรการในการคุ้มครองดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ยั่งยืน โดยมุ่งให้ชุมชนดังกล่าวมี “หน้าที่” ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน
ของเขามากกว่าการรับรอง “สิทธิชุมชน” ดัวยเหตุนี้ จึงไม่ได้มุ่งเน้น “การคุ้มครองสิทธิของชุมชน” มากไปกว่า
“การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม”
๒) “สิทธิของชุมชน” แตกต่างกับ “สิทธิชนพื้นเมืองดั้งเดิม” และ “สิทธิชนกลุ่มน้อย”
“สิทธิชนพื้นเมืองดั้งเดิม” และ “สิทธิชนกลุ่มน้อย” แตกต่างกับ “สิทธิชุมชน” จึงไม่ควรน�ำ
สองเรื่องนี้มาใช้ปะปนกับ “สิทธิชุมชน” อย่างไรก็ดี การทราบถึงลักษณะของการรับรอง คุ้มครองสิทธิของกลุ่ม
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คนสองประเภทดังกล่าวอาจมีประโยชน์ในเชิงเทียบเคียงกับ “สิทธิชุมชน” เพื่อหยิบยืมวิธีการบางเรื่องมาปรับใช้
กับกรณีการรับรองคุ้มครอง “สิทธิชุมชน” เท่าที่ไม่ขัดต่อปรัชญาแนวคิดของสิทธิชุมชน ขณะเดียวกันก็มีบางเรื่อง
ที่ไม่ควรหยิบยืมมาปรับใช้กับ “สิทธิชุมชน”
ผลการศึกษาพบว่า สิทธิ ๕ เรื่อง ของ “ชนพื้นเมืองดั้งเดิม” ภายใต้ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วย
ชนพืน้ เมืองดัง้ เดิมอาจยืมมาปรับใช้กบั “สิทธิชมุ ชน” ซึง่ ได้แก่ (๑) สิทธิทจี่ ะธ�ำรงรักษาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของความสัมพันธ์ด้านจิตวิญญาณกับที่ดิน เขตแดน น�้ำ  และชายฝั่งทะเล และทรัพยากรอื่น ๆ (๒) สิทธิในที่ดิน
และดินแดน ทรัพยากร ซึง่ ได้ครอบครองเป็นเจ้าของตามประเพณี หรือเคยใช้ หรือได้รบั มาก่อน (๓) สิทธิได้รบั การ
ชดเชยโดยเท่าเทียมและเป็นธรรมส�ำหรับทีด่ นิ เขตแดนและทรัพยากรทีเ่ ป็นเจ้าของ หรือเคยครอบครอง ใช้ประโยชน์
ตามประเพณีอยูก่ อ่ นแล้ว แต่ถกู ยึด ถูกเอาไป ถูกครอบครอง ถูกใช้ หรือถูกท�ำให้เสียหาย โดยปราศจากการยินยอม
ที่ได้มีการบอกกล่าวล่วงหน้า (๔) สิทธิในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และปกป้องสภาพแวดล้อมและศักยภาพในการผลิต
ในที่ดินหรือเขตแดนและทรัพยากรของตน และ (๕) สิทธิในการตัดสินใจและพัฒนาล�ำดับความส�ำคัญและ
ยุทธศาสตร์ส�ำหรับการพัฒนาหรือการใช้ที่ดิน ดินแดน และทรัพยากรอื่น ๆ ของชนพื้นเมืองดั้งเดิม
“สิทธิชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม” มีความเข้มข้นมากกว่า “สิทธิชนกลุม่ น้อย” เพราะ “ชนพืน้ เมืองดัง้ เดิม”
มีลักษณะเฉพาะและมีองค์ประกอบจากการเป็นเจ้าของพื้นที่ ซึ่งอาศัยมาก่อนคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาครอบครอง
ภายหลัง ซึ่งต่างจาก “ชนกลุ่มน้อย” ที่ไม่ได้มีองค์ประกอบดังกล่าว ดังนั้น ปฏิญญาว่าด้วยชนพื้นเมืองดั้งเดิมจึง
ก�ำหนดสิทธิต่าง ๆ ให้แก่ “ชนพื้นเมืองดั้งเดิม” มากกว่า “ชนกลุ่มน้อย” ส่วนการคุ้มครอง “ชนกลุ่มน้อย” นั้น
เป็นการคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติจากคนส่วนใหญ่ ดังนั้น สิทธิที่ “ชนกลุ่มน้อย” จะได้รับการคุ้มครองก็คือ
สิทธิที่คนส่วนใหญ่ได้รับการคุ้มครองอยู่แล้ว จึงไม่มีความจ�ำเป็นจะต้องหยิบยืม “สิทธิชนกลุ่มน้อย” มาปรับใช้กับ
“สิทธิชุมชน”
๒. หลักการและแนวคิดภายใต้กฎหมายภายใน
ในมิติกฎหมายภายใน รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้บัญญัติเกี่ยวกับ
สิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม แม้ไม่ได้ปรากฎชัดเจนว่ามีหลักการใด ๆ ทีย่ ดึ โยง
กับตราสารระหว่างประเทศว่าด้วย “สิทธิมนุษยชน” แต่มีการน�ำหลักการส�ำคัญตามตราสารระหว่างประเทศ
ด้าน “สิ่งแวดล้อม” มาบัญญัติไว้ โดยได้น�ำแนวคิดเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนมาบัญญัติไว้ในบางมาตรา เช่น มาตรา
๔๓ วรรค ๑ มาตรา ๕๖ วรรค ๑ มาตรา ๕๗ วรรค ๑ (๒) มาตรา ๖๕ วรรค ๑ มาตรา ๗๒ วรรค ๑ (๑) มาตรา
๒๕๐ วรรค ๑ และมาตรา ๒๕๗ วรรค ๑ (๑)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
มาตรา ๔ ได้นิยามค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” ในเชิงขยายโดยให้หมายถึง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และ
ความเสมอภาคของบุคคลและชุมชนที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองในรัฐธรรมนูญ หรือได้รับความคุ้มครอง
ตามกฎหมาย หรือตามหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม การขยายความ
นิยามของค�ำว่า “สิทธิมนุษยชน” โดยพระราชบัญญัตดิ งั กล่าว ให้รวมถึง “สิทธิในรัฐธรรมนูญ” ท�ำให้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�ำนาจในการตรวจสอบกรณีละเมิด “สิทธิชุมชน” ด้วย
ในการออกแบบแนวคิดทางกฎหมายส�ำหรับโครงสร้างพืน้ ฐานทีเ่ กีย่ วข้องกับสิทธิชมุ ชนกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมนัน้ ต้องมีการสร้างระบบกฎหมายทีม่ ลี กั ษณะเป็น “พหุลกั ษณะทางกฎหมาย”
ประโยชน์สองประการของพหุลักษณะทางกฎหมาย คือ ๑) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง “ส�ำนักความคิด
ทางกฎหมาย” ที่แตกต่างกันสองขั้วในระบบกฎหมายเดียวกัน คือ ส�ำนักความคิดที่มีฐานคิดเชิงอ�ำนาจรัฐนิยม
ได้แก่ “ส�ำนักความคิดกฎหมายบ้านเมือง” กับ ส�ำนักความคิดที่มีฐานคิดเชิงชุมชนนิยม ได้แก่ “ส�ำนักความคิด
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มานุษยวิทยาทางกฎหมาย” และ “ส�ำนักความคิดสังคมวิทยาทางกฎหมาย” ทีผ่ า่ นมา ระบบกฎหมายไทยอยูภ่ ายใต้
อิทธิพลของส�ำนักความคิดกฎหมายบ้านเมืองมาโดยตลอด กฎหมายจึงให้อ�ำนาจแก่หน่วยงานของรัฐในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็นหลัก และกฎหมายไม่ได้เปิดพืน้ ทีใ่ ห้มกี ารรับรอง “สิทธิของชุมชน”
๒) การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างระบบจัดการทรัพย์สินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกันหลายระบบ
ในระบบกฎหมายเดียวกัน คือ ระบบจัดการโดยรัฐ ระบบจัดการโดยเอกชน และระบบจัดการโดยชุมชน
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเชือ่ มโยงระหว่าง “ระบบจัดการโดยรัฐ” กับ “ระบบจัดการโดยชุมชน” โดยสร้างกฎหมาย
รองรับรูปแบบใหม่ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติซึ่งน�ำสองระบบมาผสมผสานกันที่เรียกว่า “การจัดการร่วม”
โดยเป็นการจัดการร่วมทีม่ คี ณ
ุ สมบัตพิ เิ ศษ เรียกว่า “การจัดการทีม่ ชี มุ ชนเป็นฐาน” ซึง่ เป็นการจัดการร่วมทีช่ มุ ชน
มีบทบาทหลัก โดยรัฐมีบทบาทรองในการสนับสนุนส่งเสริมมากกว่า
		 ส่วนที่ ๒ แนวปฏิบตั ใิ นการรับรองสิทธิชมุ ชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
หลักการและแนวคิดในกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายในประเทศทีไ่ ด้ศกึ ษามาได้ชว่ ยออกแบบ
“กรอบแนวคิดและประเด็นส�ำคัญ” เพื่อน�ำไปใช้เป็นฐานในการจัดท�ำแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ แนวปฏิบัติได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านนิติศาสตร์ ด้านการบริหารภาครัฐ ด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านสิทธิมนุษยชนและ
สิทธิชุมชน นอกจากนี้ ได้จัดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ทั้งกลุ่มผู้แทนหน่วยงาน
ภาครัฐ ซึ่งได้แก่ กรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง
ศาลรัฐธรรมนูญ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และกลุ่มผู้แทนที่มิใช่ภาครัฐ ซึ่งได้แก่
บริษทั หรือสถาบันทีจ่ ดั ท�ำรายงานการประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิง่ แวดล้อมภาคประชาสังคมจากหลากหลาย
พื้นที่ และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการศึกษาวิจัย  
สาระส�ำคัญของแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ ประกอบไปด้วย
๑. แนวทางการใช้สทิ ธิของบุคคลและชุมชนทีเ่ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ โดยเฉพาะในมาตรา ๔๓
๒. การด�ำเนินการตามหน้าที่ของรัฐเพื่อประกันสิทธิของบุคคลและชุมชน ตลอดจนการติดตามและเร่งให้
รัฐด�ำเนินการ โดยเฉพาะในมาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘ ซึ่งต้องมีการกฎหมายลูก ไม่ว่าจะเป็นกฎหมาย
เดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งต้องปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายใหม่
๓. บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการสนับสนุน/ส่งเสริมสิทธิของบุคคลและชุมชน
ตามข้อ (๑) และข้อ (๒) อันได้แก่ บทบาทด้านการเสนอแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย บทบาทด้านการคุ้มครองสิทธิ
ชุมชนในทางปฏิบัติ และบทบาทด้านการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิชุมชนแก่สังคม
		การเผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้มีการน�ำผลการศึกษาวิจัยที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและ
สาธารณะในวงกว้าง โดยได้ด�ำเนินการดังนี้
๑. เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights
Due Diligence) และการจัดท�ำคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม รวมทั้ง
รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม” ในการสัมมนา ดังนี้ (๑) การสัมมนาวิชาการ
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เรือ่ ง “Leading by Example : รัฐวิสาหกิจไทยสูต่ น้ แบบการท�ำธุรกิจทีเ่ คารพสิทธิมนุษยชน” เมือ่ วันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ (๒) เรื่อง
“การประเมินผลสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านและรายการตรวจสอบ (checklist) ของธุรกิจการโรงแรม” เมื่อวันที่
๑๘-๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดีวาน่า จังหวัดภูเก็ต และ (๓) เรื่อง “การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรม
ดุสิตธานี กรุงเทพฯ  และเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยฯ ให้แก่โรงแรม จ�ำนวน ๗ แห่ง องค์กรเอกชนและรัฐวิสาหกิจ
จ�ำนวน ๕ แห่ง
๒. จัดอบรมให้ความรูว้ า่ ด้วยเรือ่ งหลักการความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบตั แิ ก่สถานพินจิ และคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรีและสุพรรณบุรี รวม ๒ แห่ง
๓. เผยแพร่บทความวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนเรื่อง “กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง (ICCPR) และความผิดฐานการละเมิดอ�ำนาจศาลในประเทศไทย” ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน
(Thailand Human Rights Journal) ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ (มกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๑) แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่
นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนที่สนใจทั่วไป
๔. เผยแพร่รายงานผลการศึกษาวิจัยผ่านเว็บไซต์ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๕ เรื่อง ได้แก่ (๑) ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (๒) พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประชาคมอาเซียน (๓) กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ (๔) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติ
การแบบมีสว่ นร่วม (Participatory Action Research-PAR) เพือ่ การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพืน้ ที่
เรือ่ ง “การเคลือ่ นไหวเพือ่ สิทธิชมุ ชนของชุมชนประมงพืน้ บ้านอ่าวปัตตานี” และ (๕) โครงการศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั ิ
การแบบมีสว่ นร่วม เรือ่ ง สิทธิของชุมชนชาวกะเหรีย่ ง (ปกาเกอญอ) กับการด�ำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร่หมุนเวียน
ในพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์การแก้ไขปัญหาข้อพิพาทกรณีทดี่ นิ ท�ำกิน และทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนกะเหรีย่ งในพืน้ ทีป่ า่ ภาคเหนือ
				 ๒.๖.๒ งานสนับสนุนการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร
				 ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาองค์กร ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาองค์กร เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนประสิทธิภาพการด�ำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กร โดยมุง่ เน้น
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ ร่วมกับการจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพที่ให้ความส�ำคัญกับการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานฯ และการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการจัดโครงการ
ภายใต้การด�ำเนินงานจ�ำนวน ๒ โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการจ�ำนวน ๓๒๐ คน รวมงบประมาณทั้งสิ้น จ�ำนวน
๑,๐๗๑,๐๐๕.๙๙ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าบาทเก้าสิบเก้าสตางค์) โดยมีผลการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
			 (๑) การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ส�ำนักงาน กสม. ได้ก�ำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒๐ ตัวชี้วัด แบ่งเป็น ๒ มิติ คือ ๑) มิติภายนอก ค่าน�้ำหนักร้อยละ ๗๕
โดยแบ่งเป็น การประเมินประสิทธิผล จ�ำนวน ๙ ตัวชี้วัด และการประเมินคุณภาพ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด ๒) มิติภายใน
ค่าน�้ำหนักร้อยละ ๒๕ โดยแบ่งเป็น การประเมินประสิทธิภาพ จ�ำนวน ๒ ตัวชี้วัด และการประเมินการพัฒนา
องค์กร จ�ำนวน ๓ ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมินผลการด�ำเนินงานตามตัวชี้วัดค�ำรับรองการปฏิบัติราชการฯ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�ำนักงาน กสม. ได้ผลคะแนน เท่ากับ ๔.๓๗๓๔ คะแนน

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

			
(๒) การด�ำเนินงานเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการด�ำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กร
เพื่อเป้าหมายในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
(๒.๑) การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการอ� ำ นวยการจั ด การความรู ้ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (KM ส�ำนักงานฯ) โดยส�ำนักบริหารกลางในฐานะฝ่ายเลขานุการได้ด�ำเนินการจัดประชุม
คณะกรรมการฯ เพื่อก�ำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
และผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร
(๒.๒) ส�ำนัก/กลุ่มงานได้มีการก�ำหนดหัวข้อองค์ความรู้ที่จ�ำเป็น/ส�ำคัญต่อการปฏิบัติงาน
รวมจ�ำนวน ๑๘ หัวข้อ โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
(๒.๓) ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดโครงการจัดการความรู้ในองค์กร
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จ�ำนวน ๒ กิจกรรม
๑) กิจกรรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge
Management-KM)” เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมสัมมนา จ�ำนวน ๙๗ คน
๒) กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานที่เป็นตัวอย่างของการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ด้านการบริหารจัดการความรูใ้ นองค์กร เมือ่ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรมแพทย์
ทหารเรือ แขวงบุคคโล เขตธนบุรี กรุงเทพฯ มีผบู้ ริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม
จ�ำนวน ๓๓ คน
			
(๓) การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ หรือ “ค่านิยมร่วม” (Shared Values)
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีความตระหนักและเล็งเห็นถึงความส� ำคัญ
ของการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ หรือ “ค่านิยมร่วม” สร้างความรู้ความเข้าใจในการก�ำหนดค่านิยม
ร่วมขององค์กร และสามารถน�ำค่านิยมร่วมที่บุคลากรทุกระดับได้มีส่วนในการก�ำหนดน�ำไปพัฒนาต่อยอด
เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติร่วมกันต่อไป โดยได้มีการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเอวัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา
จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วม ๑๙๐ คน
			
(๔) การด�ำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ส�ำนัก งานคณะกรรมการสิท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ มี ก ารด� ำ เนิ นงานตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะท�ำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ�ำปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ส�ำนัก/กลุ่มด�ำเนินการตามเกณฑ์การประเมินตามแนวทางที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนด โดยได้มีการจัดส่ง
รายงานตามแบบประเมินพร้อมหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) ข้อมูลกลุ่มประชากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT) ข้อมูลกลุ่มประชากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อประเมินผลตามหลักเกณฑ์
โดยภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้คะแนน ๘๒.๗๓ จัดอยู่ในระดับสูงมาก และเมื่อจ�ำแนกเป็นรายดัชนีพบว่า
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ดัชนีที่ ๑ ความโปร่งใสได้ ๘๓.๕๔ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีที่ ๒ ความพร้อมรับผิดได้
๘๓.๗๔ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีที่ ๓ ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานได้
๙๒.๑๔ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีที่ ๔ วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กรได้ ๘๐.๕๕ คะแนน
ผลการประเมินอยู่ในระดับสูงมาก ดัชนีที่ ๕ คุณธรรมการท�ำงานในหน่วยงานได้ ๗๑.๐๑ คะแนน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับสูง
		 ผลการด�ำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)
ส�ำนักงาน กสม. ได้ด�ำเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และโครงการอืน่ ๆ เพือ่ เสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ส�ำหรับ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และการให้บริการประชาชน ดังนี้
			 (๑) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๑.๑) ระบบเว็บไซต์สำ� นักงาน กสม. เพือ่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลการด�ำเนิน
งานต่าง ๆ ของ กสม. และงานอื่น ๆ สู่ประชาชน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของส�ำนักงาน
กสม. (www.nhrc.or.th) จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒๑๓,๗๐๕ ครั้ง คิดเป็นจ�ำนวนหน้าเว็บ (Pages View) ๕๖๙,๒๘๒ หน้า
เฉลี่ยมีผู้เข้าชมเดือนละประมาณ ๑๗,๘๐๘ ครั้ง หรือเดือนละ ๔๗,๔๔๐ หน้า เดือนที่เข้าชมมากที่สุด คือ
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
(๑.๒) การจัดท�ำระบบประชุมทางไกล (Web Conference) แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ โดยการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านดิจิทัล
มาพัฒนาระบบการท�ำงานขององค์กรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และช่วยสนับสนุนการท�ำงานของ
บุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ จึงมีการด�ำเนินการจัดท�ำระบบประชุมทางไกล (Web Conference)
ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษาระบบฯ การวิเคราะห์และออกแบบระบบฯ การทดสอบระบบฯ การจัดท�ำ
คู่มือการใช้งาน และการฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประชุม และ
ข้อจ�ำกัดของการประชุมในสภาพปัจจุบัน เช่น การนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ และการเดินทางในภารกิจการ
จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับภาคทั่วประเทศ ในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มีการจัดท�ำ
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส�ำนักงาน กสม. เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
อย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์ในพื้นที่
(๑.๓) การจัดระบบตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนในระบบฐานข้อมูลส�ำนักงาน กสม. จัดท�ำ
ระบบตรวจสอบสถานะเรื่องร้องเรียนซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑) การรับเรื่อง
๒) การตรวจสอบ
๓) การติดตาม ส�ำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส�ำนักงาน กสม. ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถ
ค้นหาตามเลขค�ำร้อง รายละเอียดค�ำร้อง เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ พืน้ ทีเ่ กิดเหตุ ชือ่ ผูร้ อ้ ง
และสถานะความคืบหน้าของค�ำร้องว่าอยู่ขั้นตอนใด
(๑.๔) โครงการจัดหาโปรแกรม Antivirus Gateway เพื่อทดแทนโปรแกรมเดิม เป็นโปรแกรม
ป้องกันไวรัสส�ำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร ส�ำหรับผู้ใช้งาน จ�ำนวน ๓๐๐ เครื่อง เพื่อให้ระบบงาน
และเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทใี่ ช้งานอยูข่ องส�ำนักงาน กสม. มีความปลอดภัยจากโปรแกรมไม่พงึ ประสงค์ เหมาะสมกับ
ปริมาณผู้ใช้งาน ระบบงานที่พัฒนาใหม่ และรองรับกับเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงไป

บทที่

๒
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

		 (๒) ศู น ย์ ส ารสนเทศสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ไ ด้ จั ด ตั้ ง
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน “ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย” เพือ่ เป็นแหล่งรวบรวม
ความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งการน�ำเสนอผลงานส�ำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง ซึ่งเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถใช้บริการศึกษา
ความรู้ สืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อจะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิมนุษยชน
ให้กบั คนไทยได้มากขึน้ และน�ำข้อมูลความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ได้ถกู ต้องในทางปฏิบตั ิ ปกป้องสิทธิ ตลอดจนช่วยเหลือ
เกื้อกูลบุคคลอื่น ๆ ในสังคม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และเกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
ภายในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จดั สรรพืน้ ทีใ่ ช้สอยให้เอือ้ อ�ำนวยความสะดวกต่อผูม้ าใช้
บริการในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ด้านการสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทผี่ ใู้ ช้สามารถสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตได้
หรือหากต้องการค�ำแนะน�ำด้านสิทธิมนุษยชนจะมีเจ้าหน้าทีค่ อยให้คำ� ปรึกษา นอกจากนี้ เพือ่ ตอบโจทย์ ยุคดิจทิ ลั
และนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ จึงได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ ไลน์ ยูทูบ และเฟซบุ๊ก
ในการกระจายองค์ความรูด้ า้ นสิทธิมนุษยชนทีเ่ ป็นประโยชน์ให้ประชาชนเกิดการเรียนรูไ้ ด้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มี
ข้อจ�ำกัดด้านการเข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
				 ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/เครือข่าย/โครงการต่าง ๆ เช่น
- สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง (Thai Law Politics)
- โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงการ
ภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
- ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน
กับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI)
- โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
รางวั ล สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทย ใน
พระราชู ป ถั ม ภ์ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุ ม ารี ได้ ย กย่ อ งเชิ ด ชู แ ละประกาศ
เกียรติคณ
ุ ให้ “ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ” เป็นผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและ
การศึ ก ษาวิ ช าบรรณารั ก ษศาสตร์ แ ละสารสนเทศ
ศาสตร์ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ โดยพิจารณาคัดเลือกจาก
หน่วยงานที่ริเริ่ม ก่อตั้ง สนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด
ให้ ไ ด้ ม าตรฐานคุ ณ ภาพของสมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง
ประเทศไทยฯ ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณอย่าง
ต่อเนื่อง มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์และติดตาม
ดูแลให้ก้าวหน้าสม�่ำเสมอไม่น้อยกว่า ๕ ปี
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ทั้งนี้ นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้ารับรางวัล
ดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เป็นประธาน มอบรางวัล ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
			 ผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ปัจจุบันศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนมีทรัพยากร
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง รายงานประจ�ำปี รายงาน
การวิจัยและวิทยานิพนธ์ สารคดีและภาพยนตร์ วารสารและนิตยสาร และสิ่งพิมพ์ส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๑๓,๓๖๔ รายการ โดยผูใ้ ช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ผา่ นทางเว็บไซต์
ทั้งนี้ สถิติในภาพรวมของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน มีรายละเอียดดังนี้
- มีผู้เข้าใช้บริการ รวมทั้งสิ้น ๔,๓๔๓ คน จ�ำแนกเป็น บุคลากรของส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร้อยละ ๖๕ (๒,๘๒๐ คน) บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ ๒๔ (๑,๐๕๑ คน)
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหาร ร้อยละ ๑๐ (๔๑๘ คน) เฉลี่ยมีผู้เข้าใช้
บริการ ๑๘ คน/วัน
- มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ�ำนวน ๘,๔๓๐ รายการ และให้บริการตอบค�ำถามและช่วย
การค้นคว้า จ�ำนวน ๑,๐๙๐ ครั้ง
- มีผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๗๖๕,๗๓๘ ครั้ง
เฉลี่ยมีผู้เข้าใช้บริการที่ ๔,๘๓๘ ครั้ง/วัน
- มีสมาชิกติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุก๊ แฟนเพจศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน (www.facebook.com/
Nhrclibrary) จ�ำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๘๕ คน
			 ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เปิดให้บริการตามวันและเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา
๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และสามารถใช้บริการออนไลน์ได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้
Website: http://library.nhrc.or.th
Facebook: www.facebook.com/Nhrclibrary
Youtube: www.youtube.com/LibraryNhrct
Line:
@NHRCLibrary
โทรศัพท์: ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๔๔, ๐ ๒๑๔๑ ๑๙๘๗, ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๘๑
โทรสาร: ๐ ๒๑๔๓ ๗๗๔๖
E-mail: NHRCT.Library@gmail.com, library@nhrc.or.th
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๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

			 (๓) งานหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน ในระยะแรกของการด�ำเนินงานด้านหอจดหมายเหตุ
สิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด�ำเนินการศึกษา/รวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษา
วิเคราะห์ภารกิจองค์กร การส�ำรวจเอกสาร การจัดท�ำหมวดหมู่จัดเก็บเอกสาร และการจัดท�ำตารางก�ำหนด
อายุการเก็บเอกสาร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด�ำเนินงานการจัดเก็บเอกสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเพือ่ เป็นแนวทางในการประเมินคุณค่าของเอกสารทีค่ วรจัดเก็บรักษาในหอจดหมายเหตุ
สิทธิมนุษยชนต่อไป ทั้งนี้ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีค�ำสั่งส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๙๓/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานการจัดการเอกสารและประเมิน
คุณค่าเอกสารของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพือ่ ท�ำหน้าทีพ่ จิ ารณาเสนอแนวทาง มาตรฐาน
ระเบียบ ค�ำสัง่ และวิธปี ฏิบตั ิ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดการเอกสาร และส่งเสริมให้มกี ารบริหารงานเอกสารและปฏิบตั ิ
งานเอกสารตามนโยบาย ระเบียบ ค�ำสัง่ และวิธปี ฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับการจัดการเอกสารของส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๗ วรรคสอง
และประกาศใช้นโยบายการจัดการเอกสารของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมือ่ วันที่ ๘ มกราคม
๒๕๖๑ ปัจจุบันส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างหมวดหมู่และตาราง
ก�ำหนดอายุการเก็บเอกสารของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
			 ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
			 (๑) การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการประชุมที่จัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กสม. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม. เข้ารับการอบรมในหลักสูตร
และการประชุมต่าง ๆ ที่จัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ ดังนี้
(๑.๑) การอบรมหลักสูตร Facilitators’ Training Blended Learning Course จัดโดย APF
ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย
(๑.๒) การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่าง
สมาชิก APF จัดโดย APF ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่กรุงธากา ประเทศบังกลาเทศ
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(๒) การฝึกอบรมและการสัมมนาโดยส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มกี ารด�ำเนินการ
ตามภารกิ จ ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรของส� ำ นั ก งานฯ
เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง ในลั ก ษณะการจั ด ท� ำ และพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
การฝึ ก อบรม การจั ด การฝึ ก อบรม/สั ม มนาโดย
ด� ำ เนิ น การเอง การด� ำ เนิ น การร่ ว มกั บ กลุ ่ ม งานอื่ น
การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะ
เป็นผู้ด�ำเนินการ การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
ในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก จ�ำนวนผู้ผ่าน
การฝึกอบรมจ�ำนวน ๑๙๐ คน โดยสามารถแบ่งผลการ
ด�ำเนินงานได้ ดังนี้
๑. การพัฒนาและจัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อให้ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมหี ลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทีม่ คี วามเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความจ�ำเป็น โดยได้มกี ารพัฒนา
และจัดหลักสูตรการฝึกอบรม จ�ำนวน ๒ หลักสูตร ได้แก่
๑.๑ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชน มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้บุคลากร
บรรจุ หรือรับโอนใหม่ มีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับนโยบาย บทบาท หน้าทีแ่ ละอ�ำนาจของส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลักในการปฏิบัติราชการและความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเพื่อเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กรเกิดความรู้สึกรักและเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
๑.๒ หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรของส�ำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทจี่ ะได้รบั การแต่งตัง้ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์
สามารถรองรับการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการด�ำเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้รฐั ธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. การพัฒนาบุคลากรในโครงการ/หลักสูตรของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ซึ่งส�ำนักงานฯ ได้ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งในส่วนที่ส�ำนักงานฯ ด�ำเนินการบริหารจัดการโครงการ/กิจกรรม
เอง การด�ำเนินการร่วมกับกลุ่มงานอื่น การจัดจ้างหน่วยงานภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเป็นผู้ด�ำเนินการ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาสมรรถนะ
ในด้านต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการบริหารงานและการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพให้สามารถ
รองรับการด�ำเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสิ้น ๔ โครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ
๑๓๗ คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๒.๑ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ ๒ ด�ำเนินการ
เมื่อวันที่ ๒๕-๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี มีผู้ผ่านการฝึกอบรม
๑๖ คน
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ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

๒.๒ โครงการฝึกอบรม หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ ด�ำเนินการเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๕๐ คน ด�ำเนินการ
โดยการจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นผู้ด�ำเนินการจัดการฝึกอบรม
๒.๓ โครงการหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด�ำเนินการโดยการจ้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ด�ำเนินการ
จัดการฝึกอบรม จ�ำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้
๒.๓.๑ หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิผล ด�ำเนินการเมื่อ
วันที่ ๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๓๒ คน
๒.๓.๒ หลักสูตร การบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ ด�ำเนินการเมื่อ
วันที่ ๒๖-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๓๒ คน
๒.๔ โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ภาษาอังกฤษส�ำหรับผู้บริหาร โดยประสานงานกับสถาบัน
สอนภาษาทีไ่ ด้รบั การยอมรับทัง้ จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรอิสระอืน่ ๆ ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในการ
ปรับเนื้อหาและวิธีการสอนให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร ด�ำเนินการเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๒๒ มิถุนายน
๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม ๗ คน
๓. การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
ทั้งในหลักสูตรส�ำหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร
การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานตามภารกิจ รวมถึงการฝึกอบรม
ในหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ต� ำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้ด�ำเนินการจัดส่งบุคลากร
ของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่ออบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน
๓๔ โครงการ/หลักสูตร รวม ๕๓ คน
นอกจากนี้ ส�ำนักงาน กสม. ยังมีการด�ำเนินการเพื่อพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ และโครงการสัมมนาต่าง ๆ อาทิ โครงการพัฒนาการจัดท�ำข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่ง
เสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โครงการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมในบทบาทผู้ร้องทุกข์ในคดีอาญาแทน
ผู้เสียหาย เป็นต้น
			 (๓) การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ของส�ำนักงาน
กสม. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของส�ำนักงานฯ ให้สามารถใช้และพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล และแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ก�ำหนดเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาแนวความคิดของบุคลากรของส�ำนักงาน กสม. เป็น Digital Mindset และให้มีสมรรถนะ
การท�ำงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดมีประสิทธิภาพ ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท�ำงานและ
การบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ กลยุทธ์ที่ ๕.๒ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล และ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดให้สำ� นักงาน กสม. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้สามารถ
น�ำไปปรับใช้ในการท�ำงานให้เกิดประโยชน์ มีกลุ่มเป้าหมาย ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใช้ระบบสารสนเทศและกลุ่มผู้ดูแล
ระบบ/ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส�ำนักงาน กสม. จึงได้ด�ำเนินงาน ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

165

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

166
(๓.๑) การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สร้างความตระหนักเรื่องการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารเกีย่ วกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ได้อย่างถูกต้อง ให้กับบุคลากรของส�ำนักงาน กสม. จ�ำนวน ๒ หลักสูตร
- การอบรมหลักสูตร “แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศของส�ำนักงาน กสม.
- การอบรมหลักสูตร “ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐” แก่บุคลากรของส�ำนักงาน กสม.
(๓.๒) การอบรมเจ้าหน้าทีผ่ ดู้ แู ลระบบ/ผูป้ ฏิบตั งิ านด้าน ICT เพือ่ ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ มีทกั ษะ
และความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหา จ�ำนวน ๓ หลักสูตร
- หลักสูตรการบริหารจัดการเว็บไซต์ ส�ำหรับผูพ้ ฒ
ั นาระบบ (CMS Kentico for Developer)
- หลักสูตรการใช้งานอุปกรณ์บริหารจัดการการให้บริการบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(DNS/DHCP)
- หลักสูตรการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention
System)
(๓.๓) การจัดกิจกรรมการอบรมและการบรรยายเพื่อแนะน�ำ  ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
ซึ่งเป็นห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทยของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ดังนี้
๑) การจัดอบรม จ�ำนวน ๓ หลักสูตร จ�ำนวน ๘๔ คน ดังนี้
- อบรมทักษะการใช้สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ในการ
เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับภาคและศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพือ่ สร้างความร่วมมือในการใช้สารสนเทศ จ�ำนวน ๓ คน เมือ่ วันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ
- อบรมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและทักษะการใช้สารสนเทศ
ในการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชน รุ่นที่ ๒ ของส�ำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ�ำนวน ๑๖ คน เมือ่ วันที่ ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
ณ โรงแรมบัดดี้โอเรียลทอล ริเวอร์ไซด์ จังหวัดนนทบุรี
- อบรมการเขียนอ้างอิงทางวิชาการของส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จ�ำนวน ๖๕ คน เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖
ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒) การจัดสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง “รูเ้ ขา รเู้ รา สกู่ ารพัฒนาห้องสมุดอย่างยัง่ ยืน” ในวันศุกร์ที่
๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องเสวนา ชั้น ๖ ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

บทที่

๒

ผลการด�ำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗

ระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน และเพื่อแนะน�ำ/
ส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ส�ำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่รู้จัก
มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ จ�ำนวน ๑๑๐ คน จาก ๕๔ หน่วยงาน
๓) การบรรยายและแนะน�ำศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ�ำนวน ๘ คณะ จ�ำนวน ๕๔ คน
ดังนี้
- ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศมัลดีฟส์ (Ms. Aminath Eenas)
และเจ้าหน้าที่ (The Human Rights Commission of the Maldives) จ�ำนวน
๒ คน
- คณะเจ้าหน้าทีร่ ฐั บาลประเทศบังคลาเทศ (The National Academy for Planning
and Development, Government of Bangladesh) ศึกษาดูงานตามโครงการ
International Center for Development Communication (ICDC) จัดโดย
ส�ำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ�ำนวน ๑๓ คน
- เจ้าหน้าทีห่ อ้ งสมุดสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ
จ�ำนวน ๑ คน
- เจ้าหน้าที่หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ�ำนวน ๒ คน
- Mr. Clifton John Cortez, Sexual Orientation and Gender Identity (SOGI)
Global Advisor ธนาคารโลกส�ำนักงานใหญ่ และคณะ จ�ำนวน ๔ คน
- ภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย ผู้แทนจาก United
Nations Development Programme-UNDP และรองประธานสมาคมเครือข่าย
โกลบอลคอมแพค (คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัท
แพรนด้า จิวเวลรี่ จ�ำกัด (มหาชน)) จ�ำนวน ๓ คน
- กลุ่มบรรณารักษ์ผู้เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง “รู้เขา รู้เรา สู่การพัฒนาห้องสมุด
อย่างยั่งยืน” จ�ำนวน ๒๑ คน
- กลุ่มข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (มปร.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�ำนักงาน ก.พ.ร.) จ�ำนวน ๘ คน
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สรุปปัญหา อุปสรรค
และข้อเสนอแนะ
ในการดำ�เนินงาน
การตรวจสอบและการรายงาน
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
การจัดทำ�รายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ
การเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง
ที่ถูกต้องกรณีที่มีรายงานเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยที่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม
การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
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สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำ�เนินงาน

ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ กสม. ได้ดำ� เนินงานตามหน้าทีแ่ ละอ�ำนาจทีร่ บั รองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ จากการด�ำเนินการ
ดังกล่าวพบว่ามีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้
1) การตรวจสอบและการรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เป็นหน้าที่และอ�ำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๗ (๑) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๒๖ (๑) ซึ่งให้ กสม. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่ชักช้า และ
เสนอมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในการด�ำเนินงานดังกล่าว กสม. ได้
ออกระเบียบ กสม. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึง่ ก�ำหนด
ขัน้ ตอนและระยะเวลาการด�ำเนินงานแต่ละขัน้ ตอนไว้ชดั เจน จัดให้มชี อ่ งทางรับเรือ่ งร้องเรียนหลายช่องทางส�ำหรับ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ร้องเรียน มีกลไกในรูปคณะท�ำงานและหลักเกณฑ์การพิจารณาการรับเรื่องร้องเรียนไว้
ตรวจสอบ ปรับวิธีตรวจสอบจากเดิมที่ใช้ระบบคณะอนุกรรมการเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ ปรับวิธีการขอข้อมูล
จากบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่สร้างภาระ เน้นการรายงานผลการตรวจสอบและการเสนอ
มาตรการหรื อ แนวทางที่ มุ ่ ง ให้ เ กิ ด การแก้ ป ั ญ หาและป้ อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในลั ก ษณะ
ดังกล่าวซ�้ำ  ใช้การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรอื่นหรือบุคคลอื่นในการคุ้มครองผู้ร้อง
หรือผู้เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยค�ำนึงถึงความจ�ำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งจัดให้มีระบบ กลไก
และหลักเกณฑ์การติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชนตามที่ กสม. เสนอ
		สภาพปัญหาและอุปสรรค ในขั้นการติดตามผลการด�ำเนินงานตามมาตรการหรือแนวทางตามที่ กสม.
ไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องพบว่าหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน มีความพยายามด�ำเนินการ
ตามมาตรการหรือแนวทางตามที่ กสม. เสนอมากขึ้น อย่างไรก็ตาม พบว่ามีบางแห่งยังไม่ให้ความส�ำคัญหรือ
ให้ความส�ำคัญต่อการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของหน่วยงานของตนมากกว่า และไม่ได้แจ้งเหตุผล
กรณีที่ไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ
		ข้อเสนอแนะ เมื่อได้รับมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่
กสม. เสนอ รัฐมนตรีหรือหัวหน้าของหน่วยงานของรัฐนัน้ หรือของหน่วยงานเอกชนควรให้ความส�ำคัญต่อมาตรการ
หรือแนวทางดังกล่าว และแจ้งผลการด�ำเนินการไปยัง กสม. หรือส�ำนักงาน กสม. รวมทัง้ แจ้งผลกรณีทไี่ ม่อาจด�ำเนินการ
หรือต้องใช้เวลาด�ำเนินการด้วย รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อจ�ำกัด (หากมี)
2) การจัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
เป็นหน้าที่และอ�ำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖ (๒) และมาตรา ๔๐ ซึ่ง
ให้ กสม. จัดท�ำรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี
และเผยแพร่ต่อประชาชน โดยให้จัดท�ำให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฺฏิทิน และให้กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาแถลงรายงานดังกล่าวต่อรัฐสภา เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าว กสม. ได้ริเริ่ม

บทที่

๓

สรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด�ำเนินงาน

พัฒนากระบวนการและกลไกการติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบ เกิดความต่อเนื่อง และมี
ความน่าเชือ่ ถือมากขึน้ โดยใช้วธิ กี ารศึกษาและวิเคราะห์ทางสถิติ บนฐานข้อมูลและหลักการสิทธิมนุษยชน มีการเก็บ
ข้อมูลอย่างต่อเนื่องทั้งปี
		สภาพปัญหาและอุปสรรค ในปีทผี่ า่ นมา กสม. ได้รเิ ริม่ ให้มกี ารปรึกษาหารือกับหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าที่
และอ�ำนาจหรือเกี่ยวข้องกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนแต่ละด้าน รวมทั้งได้มีหนังสือขอข้อมูล สถิติ แผนงานและ
ผลการด�ำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าว เพื่อน�ำมาใช้เป็นแหล่งข้อมูลหลักในการศึกษาและประเมินผล โดย
ภาพรวมพบว่าได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานหลายแห่ง อย่างไรก็ตาม พบว่าบางแห่งมีขอ้ จ�ำกัดในการเก็บข้อมูล
สถิติ บางแห่งต้องใช้เวลาในการจัดส่งข้อมูลและไม่สามารถน�ำมาใช้ในการประเมินครั้งนี้ได้ภายในก�ำหนดระยะ
เวลา ข้อมูลของหน่วยงานบางแห่ง กสม. และส�ำนักงาน กสม. ไม่อาจเข้าถึงข้อมูลทางช่องทางต่าง ๆ ที่เผยแพร่ได้
		ข้อเสนอแนะ คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีหรือหัวหน้าของหน่วยงานของรัฐควรก�ำชับให้หน่วยงานในสังกัด
มีการจัดเก็บข้อมูล สถิตกิ ารด�ำเนินงานอย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการสืบค้น มีการเผยแพร่และมีชอ่ งทางการเผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวแก่สาธารณะที่สามารถเข้าถึงง่ายและด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ให้ความส�ำคัญและความร่วมมือจัดส่ง
ข้อมูล สถิติ หรือผลการด�ำเนินงานตามที่ กสม. และส�ำนักงาน กสม. ขอความร่วมมือ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงานทั้งของหน่วยงานของรัฐนั้นเองและการประเมินผลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย
3) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เป็นหน้าที่และอ�ำนาจของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๒๖ (๓) ซึ่งให้ กสม. เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญฯ มาตรา ๔๒
ซึ่งก�ำหนดว่ากรณีที่ กสม. เห็นว่าการแก้ไขปัญหาหรือการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใด จ�ำเป็น
ต้องมีการก�ำหนดมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้จัดท�ำเป็นข้อเสนอแนะ
เช่นเดียวกับมาตรา ๒๖ (๓) และรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๔๗ วรรคสอง  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๔๓ ก�ำหนดว่าให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อรับทราบข้อเสนอแนะ/รายงาน
ดังกล่าว ด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลา ให้แจ้ง
เหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า ในการด�ำเนินการเรื่องนี้ กสม. ใช้การปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นจาก
ทุกฝ่าย รวมทั้งนักวิชาการในเรื่องนั้น มีการศึกษาเอกสารวิชาการและการทบทวนกฎหมาย กฎที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนจัดให้มีระบบ กลไกและหลักเกณฑ์การติดตามผลการด�ำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในเรื่องนี้
ตามที่ กสม. เสนอ อันเป็นกลไกเดียวกับข้อ ๑
สภาพปัญหาและอุปสรรค ในขั้นการติดตามผลการด�ำเนินการพบว่าคณะรัฐมนตรีได้แจ้งตอบข้อเสนอ
แนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามที่ กสม. เสนอ ทุกเรื่องเป็นมติรับทราบ
เช่นเดียวกันรัฐสภาจะแจ้งตอบเป็นมติรับทราบและส่งเรื่องไปยังกรรมาธิการที่เกี่ยวข้อง จึงท�ำให้ กสม. ไม่อาจ
ทราบว่าคณะรัฐมนตรีและรัฐสภามีความเห็นต่อสาระของข้อเสนออย่างไร ส่วนไหนจะด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีใดไม่อาจด�ำเนินการได้ หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ รวมทั้งการแจ้งเหตุผล
ให้ กสม. ทราบโดยไม่ชักช้า ทั้งนี้ตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
		ข้อเสนอแนะ เมื่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีได้รับรายงานหรือข้อเสนอแนะจาก กสม. แล้ว ควรพิจารณา
และแจ้งเหตุผลให้ กสม. ทราบโดยไม่ชกั ช้า โดยระบุลงในเนือ้ หาของรายงานหรือข้อเสนอแนะว่า กรณีใดด�ำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข กรณีใดไม่อาจด�ำเนินการได้หรือต้องใช้เวลาในการด�ำเนินการ
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4) การชี้ แจงและรายงานข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ถู ก ต้ อ งกรณี ที่ มี ร ายงานเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ในประเทศไทยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม
		เป็นหน้าที่และอ�ำนาจใหม่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ (๔) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ
มาตรา ๒๖ (๔) ที่ให้ กสม. ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ในการด�ำเนินการเรื่องนี้ กสม. ได้มอบหมาย
คณะท�ำงานภายในท�ำหน้าที่และดังกล่าว และก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาในเบื้องต้น
		สภาพปัญหาและอุปสรรค คณะท�ำงานภายในที่ท�ำหน้าที่นี้มีลักษณะเป็นกลไกชั่วคราว ทั้งนี้ กสม
.อยู่ระหว่างการศึกษาวิเคราะห์งานและอัตราก�ำลัง และจะได้มอบหมายส่วนราชการภายในเพื่อท�ำหน้าที่นี้ต่อไป
		ข้อเสนอแนะ 5) การบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร
แบ่งเป็นงานสนับสนุนภารกิจหลักตามหน้าที่และอ�ำนาจของ กสม. ได้แก่ การออกระเบียบหรือประกาศ
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฯ การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และงานสนับสนุนการ
บริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร ได้แก่ การพัฒนาองค์กร (การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ การพัฒนา
ไปสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ การสร้างค่านิยมร่วม) การพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
การพัฒนาบุคลากร
		สภาพปัญหาและอุปสรรค ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม. จ�ำนวนหลายคน
แสดงความสนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการปฏิบตั งิ านของส�ำนักงานฯ  รวมถึงหลักสูตร
ที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก แต่เนื่องจากข้อจ�ำกัดด้านการจัดการงบประมาณ ส�ำนักงานฯ จึงไม่อาจด�ำเนินการให้
เจ้าหน้าทีเ่ ข้ารับการอบรมได้ทกุ คน ส�ำหรับการจัดการความรูใ้ นองค์กร (Knowledge management) ในการพัฒนา
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เจ้าหน้าที่ของส�ำนักงานยังจ�ำเป็นต้องได้รับการอบรมและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
		ข้อเสนอแนะ ส�ำนักงาน กสม. ควรพิจารณาจัดท�ำแผนงานการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของส�ำนักงาน กสม.
โดยจัดล�ำดับความส�ำคัญและความจ�ำเป็นตามความต้องการของงานแต่ละด้าน รวมทัง้ บรรจุเรือ่ งการจัดการองค์การ
ความรู้ในองค์กรไว้ในแผนปฏิบัติการประจ�ำ

รายงานงบการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

173

รายงานงบการเงิน
สำ�นักงาน
คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
บทที่

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

174

รายงานงบการเงิน
สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
(หมายเหตุ: ยังไม่ได้รับการรับรองจากสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)

รายงานงบการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

175

บทที่

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

176

รายงานงบการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

177

บทที่

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

178

รายงานงบการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

179

บทที่

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

180

รายงานงบการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

181

บทที่

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

182

รายงานงบการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

183

บทที่

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

184

รายงานงบการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

185

บทที่

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

186

รายงานงบการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

187

บทที่

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

188

รายงานงบการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

189

บทที่

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

190

รายงานงบการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

191

บทที่

๔

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

192

ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

193

ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

194

ภาคผนวก

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ประจำ�ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

195

สำ�นักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๖-๗
๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๘๑, ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๔๔
E-mail : library@nhrc.co.th, nhrct.library@gmail.com

