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ค ำน ำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จัดท าขึ้นเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่  
30 กันยายน 2563) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (กสม.) ซึ่ งเป็นหน้าที่และอ านาจ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 45  
ที่บัญญัติว่า ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณให้คณะกรรมการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการด าเนินการ รวมถึงเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ได้แสดงผลส าเร็จในการด าเนินงานที่ส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกเป็น 7 ด้าน ประกอบด้วย 1) การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 2) การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ 3) การเสนอแนะมาตราการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 4) การสร้างเสริม
ทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน 5) การส่งเสริมการศึกษาการวิจัยและ 
การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 6) การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ และ 7) บทวิเคราะห์รายงานการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government 
Evaluation System: GES) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งได้สรุป ปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะในการด าเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นต่อไป 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจ าปีฉบับนี้จะเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน และ
ประชาชนทั่วไป 

 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
กุมภำพันธ์ 2564 
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ภาพเครื่องหมายราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
   

 
 
อุณาโลม 
คือ ความยิ่งใหญ่ 
 
รัศมี 
คือ การแผ่ไพศาลหรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนไปท่ัวทุกทิศ 
 
รูปทรงดอกบัว 
คือ ความมีคุณธรรม ความเอ้ืออาทรระหว่างเพ่ือนมนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย 
 
รูปคนล้อมเป็นวงกลม 
คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส าคัญ
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ  
 
รูปมือ 
คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ 
 
สีน  าเงิน 
คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม 
คือ ความมุ่งม่ัน อดทนในการท างานเพ่ือประชาชน 
คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรม 
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย  
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ค่านิยมองค์กร 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เห็นความส าคัญของการพัฒนาองค์กร โดยมุ่งหวังให้บุคลากร
ร่วมกันขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนด ภายใต้แนวคิดการมีท างานอย่างมีส่วนร่วม 
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งจากฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงานได้ร่วมกัน
ก าหนดค่านิยมองค์กร คือ “RIGHTS” เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวคิดในการปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ อันจะน าไปสู่
องค์กรที่เป็นเลิศ ซึ่งได้ประกาศใช้ค่านิยมองค์กร เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

R: Respect  การเคารพและให้เกียรติกัน ยอมรับและเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ปฏิบัติต่อ 
เพ่ือนร่วมงานและประชาชนด้วยความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน  
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

I: Impartial  ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษยชน มีความยุติธรรม ปราศจากอคติและมีเหตุผล 
G: Great 
Professional  

มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการปฏิบัติงาน รอบรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน
และสหวิทยาการ ปฏิบัติงานด้วยความเข้าใจและเข้าถึงสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน 
ปัญหาความเดือดร้อนและความรู้สึกของประชาชนผู้ถูกละเมิดหรือผู้ได้รับผลกระทบ  
มีทักษะในการท างาน มีจิตบริการ กระตือรือร้น ตลอดจนสามารถป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานได้ พึงตระหนักในหน้าที่และการปฏิบัติตน 
อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยา มีความรับผิดชอบ มีความกล้าหาญในการคิด 
แสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ยึดมั่นและยืนหยัดในความถูกต้อง โดยไม่หวั่นเกรงต่อ
กระแสสังคม และพร้อมรับผิดชอบต่อผลที่เกิดข้ึน 

H: High 
Performance  

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง สร้างสรรค์นวัตกรรมการท างานเพ่ือให้เป็นองค์กร 
ที่ทันสมัย ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ประชาชนและประเทศชาติ 

T: Trust  เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน ด้วยการปฏิบัติงาน
อย่างมีมาตรฐาน โปร่งใส และตรวจสอบได้  

S: Synergy  มีความสามัคคี ผสานความร่วมมือในการท างาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง  
ความคิดเห็นที่แตกต่าง ภายใต้บรรยากาศแห่งความเข้าใจ ช่วยเหลือสนับสนุน 
การท างานซึ่งกันและกัน เพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สร้างพลังความร่วมมือกับ
เครือข่ายทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้ความส าคัญกับ 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในองค์กรและภายนอกทั้งที่เป็นองค์กร
ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคมและชุมชน 
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สารจากประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภาพคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชดุที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
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ภาพผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 

(ประกาศแต่งตั ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562) 

 

 

 

 

 

  

นายสมณ์  พรหมรส 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 

นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 

นางสาวอารีวรรณ  จตุทอง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 

นายสุวัฒน์  เทพอารักษ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
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ภาพผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

นายบุญเกื้อ สมนึก 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

นางหรรษา บุญรัตน์ 
ที่ปรึกษาส านกังานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

นายคมสรรค์ เมธีกุล 
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล 
รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

นางสาวชุลีพร เดชข า 
ที่ปรึกษาส านกังานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ



 

บทที่ 1 
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บทท่ี 1 บทน ำ 

1.1 ที่มำของรำยงำน  
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ได้จัดท าขึ้นตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 มาตรา 45 ที่ก าหนดให้ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้คณะกรรมการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรุปปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการด าเนินการด้วย และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

1.2 หน้ำที่และอ ำนำจ และโครงสร้ำงองค์กร 
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พุทธศักราช 2560 
ซึ่งมีผลบังคับใช้  ตั้งแต่วันที่  13 ธันวาคม 2560 มีผลเป็นการยกเลิกพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมีผลให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ในวันก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้ บังคับ 
พ้นจากต าแหน่ง นับแต่วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ใช้บังคับ แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 
จนกว่าประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่แต่งตั้งขึ้นใหม่  
จะเข้ารับหน้าที่ 

1.2.1 หน้ำที่และอ ำนำจของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 , 27 และ มาตรา 52  
บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณี 
โดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
ทีเ่กี่ยวข้อง 

2) จัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา  
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน 

3) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

4) ชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์ 
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
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5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
6) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษาวิจัย 

และเผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือ 
หรือเยียวยาแก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

7) ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 
ของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่ งอาจแตกต่างกัน 
ในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา 

8) ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชนและ 
องค์การระหว่างประเทศในด้านสิทธิมนุษยชน 

9) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีหรือการปฏิบัติ  
ตามหนังสือสัญญาเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

10) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ 
11) หน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมายอ่ืน 
12) ให้คณะกรรมการออกข้อก าหนดทางจริยธรรมขึ้นใช้บังคับแก่ข้าราชการ  พนักงานราชการ 

และลูกจ้างของส านักงาน ทั้งนี้ ข้อก าหนดทางจริยธรรมดังกล่าวต้องระบุด้วยว่า  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
จะต้องได้รับโทษอย่างใด 

 

1.2.2  หน้ำที่และอ ำนำจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

มาตรา 47 ให้มีส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นส่วนราชการและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  
อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ และมาตรา 48 บัญญัติให้ส านักงานมีหน้าที่และอ านาจ ดังนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการและด าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ และกฎหมายอื่น 

2) อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
และกรรมการ 

3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กรอ่ืนใดในด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือประโยชน์ 
ในการสนับสนุนภารกิจและหน้าที่ของคณะกรรมการ 

4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีมีกฎหมายก าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

1.2.3 โครงสร้ำงองค์กร  
การจัดโครงสร้างองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามประกาศ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและขอบเขตหน้าที่และอ านาจ  
ของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 9 ส านัก  
และ 1 หน่วย ดังแผนภาพที่ 1



 

แผนภำพที่ 1 โครงสร้างส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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1.3   วิสัยทัศน์ และพันธกิจ 

 

“เป็นสถำบันอิสระในกำรร่วมสร้ำงสังคมให้เคำรพสิทธิมนุษยชน” 

 
 

1) ด าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ  
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แก่ทุกภาคส่วน
อย่างทั่วถึง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน 

3) ท างานร่วมกับทุกภาคส่วนในลักษณะเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่มีมาตรฐาน 

4) ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 
 

 

เป้ำประสงค์หลัก  
“ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเคารพ 

ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค” 

เป้ำประสงค์รอง  
1) ข้อเสนอแนะของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลง 

ในด้านนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้ านสิทธิมนุษยชนที่ ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติ ตาม และการปรับปรุ งกฎหมายให้ สอดคล้ อง  
กับหลักสิทธิมนุษยชน 

2) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างาน 
เชิงรุกและเน้นประเด็นส าคัญที่มีผลกระทบต่อสังคมทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

3) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็นสถาบันหลัก 
ในด้านสิทธิมนุษยชน  

4) การด าเนินงานของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชน 
สูงยิ่งขึ้น 

5) ยกสถานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
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1.4   ยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2565 
ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2565 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  

17 กลยุทธ์ ดังนี้ 
 

 

 
 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดันให้ภาครัฐปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ส าคัญของ

คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกจิในด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมายที่ส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหาหรือพ้ืนที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการด าเนินงานและจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและท างาน

ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนเพ่ือการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่  

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ในการแลกเปลี่ยน
ความรู้ เพ่ือประโยชน์ในการท างานและพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามที่ได้รับ 

การรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย  และพันธกรณี 

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม 

 

 

 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน

โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ                        

เพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (synergy) ในการท างานร่วมกัน    
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กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผนในการส่งเสริมความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการที่หลากหลาย  
และเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และชี้แจง  
แสดงท่าทีตอบสนองต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนย์กลางความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/การประชาสัมพันธ์ 

 
 
 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการท างานในภารกิจหลักขององค์กร (Core Business 
Process Redesign) 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรมและโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบและองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้ 
การก ากับดูแลของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างานขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารดิจิทัล (Digital) 

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ แสดงได้ดังแผนภาพที่ 3 ดังนี้ 

 
 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

  

ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 

 

 
 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

 
 

 
 



 

 
 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มำ: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563)  
 

แผนภำพที่ 2 ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลยุทธ์ 

 

 

 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ติดตามและผลักดัน 
ให้ภาครัฐปฏิบัติตามขอ้เสนอแนะที่ส าคัญ 
ของคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญา 
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยเป็นภาคี 

กลยุทธ์ที่ 1.2 ติดตามและสนับสนุน 
ให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม 
แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

กลยุทธ์ที่ 2.1 เน้นภารกิจใน 
ด้านการให้ข้อเสนอแนะนโยบาย และ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
ที่ส าคัญต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 2.2 ก าหนดประเด็นปัญหา 
หรือพื้นที่ส าคัญในการปฏิบัติงานประจ าปี 

กลยุทธ์ที่ 2.3 สนับสนุนบทบาทของ 
ภาคธุรกจิในการเคารพสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการด าเนินงาน 
และจัดให้มีแผนการสร้างเครือข่ายและ
ท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนและชุมชน ในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 3.3 เสริมสร้างความร่วมมือ 
กับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ  
ในการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อประโยชน ์
ในการท างานและพัฒนาศักยภาพ 
ขององค์กร 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ส่งเสริมให้สถาบันวิชาการ 
ในท้องถิ่นเป็นที่พึ่งของชุมชน 
เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่  

กลยุทธ์ที่ 4.1 พัฒนางานส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนและจัดให้มีแผน 
ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา 
กลุ่มเป้าหมาย และกระบวนการ 
ที่หลากหลายและเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนากลไก ติดตาม  
เฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนษุยชน  
และชี้แจง แสดงท่าทีตอบสนอง 
ต่อปัญหาและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ที่ส าคัญอยา่งถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 4.4 พัฒนาการสื่อสารองค์กร/
การประชาสัมพันธ ์

กลยุทธ์ที่ 4.3 จัดให้มีศูนยก์ลางความรู้
และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ 5.1 ปรับปรุงกระบวนการ
ท างานในภารกจิหลักขององค์กร  
(Core Business Process Redesign) 

กลยุทธ์ที่ 5.2 พัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กร ทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความเป็นธรรม
และโปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ 5.3 พัฒนาให้เป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)  

กลยุทธ์ที่ 5.5 พัฒนาระบบการท างาน
ขององค์กรให้ทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารดิจิทัล (Digital) 

กลยุทธ์ที่ 5.4 จัดให้มีสถาบันพัฒนาระบบ 
และองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนภายใต้ 
การก ากับดูแลของ กสม. 

ส่งเสริมและติดตำมให้ทุกภำคสว่น 
ของสงัคมเกิดกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน

ตำมท่ีได้รับกำรรับรอง 
ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
กฎหมำยไทย และพันธกรณีระหว่ำง 
ประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศ

ไทยจะต้องปฏิบัติตำม 

 

เน้นกำรด ำเนินงำนท่ีก่อให้เกดิ 
กำรเปลี่ยนแปลงเชงิโครงสร้ำงของ

ภำครัฐและภำคเอกชน  
โดยกำรขับเคลือ่นและผลักดัน 
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือปอ้งกนัและ

แก้ปัญหำด้ำนสิทธิมนษุยชน 

 

มุ่งกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย
ภำยในประเทศและพันธมิตร 

ในเวทีระหว่ำงประเทศ 
เพ่ือให้เกดิกำรสร้ำงพลัง (synergy) 

ในกำรท ำงำนรว่มกนั 

 

ส่งเสริมควำมรูค้วำมเข้ำใจ 
และสร้ำงควำมตระหนักในเรือ่ง 
สิทธิมนุษยชน สือ่สำรเกีย่วกับ
สถำนกำรณ์ดำ้นสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทย รวมท้ังผลงำนส ำคญั
ของ กสม. ตอ่สำธำรณชน 
อยำ่งถกูตอ้งและท่ัวถึง 

 

เสริมสร้ำงและพัฒนำ 
กระบวนกำรท ำงำน 

และกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ โดยยึดมัน่
คุณธรรมและควำมโปร่งใส 

 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 
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1.5  ภำพรวมด้ำนทรัพยำกรบุคคลและงบประมำณ 

1.5.1 ภำพรวมด้ำนทรัพยำกรบุคคล 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีบุคลากร
ปฏิบัติหน้าที่ จ านวน 276 คน จ าแนกเป็นข้าราชการ 150 คน คิดเป็นร้อยละ 54.35 พนักงานราชการ 58 คน 
คิดเป็นร้อยละ 21.01 พนักงานจ้างเหมาบริการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 20.29 ผู้ช านาญการ/เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 4.35 
โดยส านักที่มีบุคลากรปฏิบัติงานมากที่สุด คือ ส านักบริหารกลาง จ านวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 23.91  
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 55 คน คิดเป็นร้อยละ 19.93 และส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
จ านวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 13.41 ตามล าดับ รายละเอียดตามตารางที่ 1 ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 1 จ านวนบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ าแนกตามส านัก/กลุ่มงาน  

ส ำนัก/กลุ่มงำน ข้ำรำชกำร พนักงำน
รำชกำร 

พนักงำน 
จ้ำงเหมำ
บริกำร 

ผู้ช ำนำญกำร/
เลขำนุกำรและ

ผู้ช่วยเลขำนุกำรฯ 
รวม 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ/ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/  
ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

7 - - - 7 

ผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ/ 
เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประจ าประธานกรรมการ 
และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

- - - 12 12 

ส านักบริหารกลาง 27 14 25 - 66 
ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 9 6 3 - 18 
ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 36 13 6 - 55 
ส านักส่งเสรมิการเคารพสิทธิมนุษยชน 20 6 11 - 37 
ส านักเฝ้าระวังและประเมินสถานการณส์ิทธิมนุษยชน 9 4 - - 13 
ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชน 

15 6 3 - 24 

ส านักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 9 3 - - 12 
ส านักกฎหมาย 10 1 3 - 14 
ส านักดิจิทลัสิทธิมนุษยชน 6 3 5 - 14 
หน่วยตรวจสอบภายใน 2 2 - - 4 

รวม 150 58 56 12 276 

ที่มำ: ส านักบริหารกลาง (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 
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1.5.2 ภำพรวมด้ำนงบประมำณ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.  2563 จ านวน 222,542,300  บาท ซึ่ ง เ พ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.  2562  
จ านวน 6,838,100 บาท  โดยได้รับจัดสรรงบประมาณใน 3 แผนงานหลัก คือ แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
แผนงานพื้นฐาน และแผนงานบูรณาการ รายละเอียดจ าแนกตามตารางท่ี 2 ดังนี้ 

ตำรำงท่ี 2 การเปรียบเทียบงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563 
                                                หน่วย: บำท 

แผนงำน 
งบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

เพ่ิม/ลด ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2563 

1. แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 141,613,300 147,248,100 5,634,800 

2. แผนงำนพื้นฐำน 
2.1 ผลผลิตการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
2.2 ผลผลิตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

71,913,800 
48,908,700 
23,005,100 

74,721,200 
45,531,300 
29,189,900 

2,807,400 
-3,377,400 
6,184,800 

3. แผนงำนบูรณำกำร 
3.1 แผนงานบูรณาการด้านการขบัเคลื่อน 

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
3.2 แผนงานบูรณาการด้านการส่งเสรมิ 

การวิจัยและพัฒนา 

2,177,100 
494,200 

 
1,682,900 

573,000 
573,000 

 
- 

1,604,100 
1,604,100 

 
- 

รวมท้ังสิ้น 215,704,200 222,542,300 6,838,100 

 

 

1.6  ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และยุทธศำสตร์กำรจัดสรรงบประมำณประจ ำปี  

พ.ศ. 2563 

 ในปีงบประมาณ 2563 การปฏิบัติหน้าที่ข้างต้นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บท 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2563 ดังรายละเอียดตามแผนภาพที่ 3   

ที่มำ: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563)  
 



 

 

แผนภำพที่ 3 ผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ที่มำ: ส านักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)
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บทที่ 2 
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บทที่ 2 การเปรียบเทียบงบประมาณและผลการด าเนินงานระหว่างปีทีผ่่านมากับปี 2563  

2.1 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2559-2563 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับจัดสรรงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ  

พ.ศ. 2559-2563 ประกอบด้วย ค่ำใช้จ่ำยงบบุคลำกร ค่ำใช้จ่ำยงบด ำเนินงำน และค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน  
จ ำแนกรำยละเอียด ตำมตำรำงท่ี 3 และแผนภำพที่ 4 

ตารางที่ 3 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
                                     หน่วย: บำท 

รายการ 
ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2559 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 

ค่ำใช้จ่ำยงบบุคลำกร 125,683,300 128,669,700 136,034,500 141,613,300 147,248,100 
ค่ำใช้จ่ำยงบด ำเนินงำน 86,960,100 86,893,800 75,843,400 71,090,900 74,721,200 
ค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน 1,575,900 892,300 - 3,000,000 573,000 

รวม 214,219,300 216,455,900 211,877,900 215,704,200 222,542,300 

  ที่มา: ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563)  

แผนภาพที่ 4 งบประมำณที่ได้รับจัดสรรระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2559-2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

 
ที่มา: ส ำนักกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563) 



 
  

2.2 การเปรียบเทียบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ได้รับจัดสรรงบประมำณ จ ำนวน 222,542,300 บำท และมีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563) จ ำนวน 193,323,900 บำท คิดเป็นร้อยละ 87 โดยจ ำแนกรำยกำรค่ำใช้จ่ำยตำมตำรำงที่ 4  

 

ตารางที่ 4 เปรียบเทียบผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561–2563 (ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563) 

 หน่วย: บำท 

ที่มำ: ส ำนักบรหิำรกลำง (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยำยน 2563)

รายการ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย 
(30 ก.ย. 2561) 

ร้อยละ 
งบประมาณ 

ที่ได้รับจัดสรร 
เบิกจ่าย 

(30 ก.ย. 2562) 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

เบิกจ่าย 
(30 ก.ย. 2563) 

ร้อยละ 

ค่ำใช้จ่ำยงบบุคลำกร 136,034,500 132,103,738 97 141,613,300 131,447,402 93 147,248,100 134,863,300 92 
ค่ำใช้จ่ำยงบด ำเนินงำน 75,843,400 61,676,097 81 71,090,900 50,385,802 71 74,721,200 57,972,700 78 
ค่ำใช้จ่ำยงบลงทุน - - - 3,00,000 2,905,676 97 573,000 487,900 85 

รวม 211,877,900 193,779,835 91 215,704,200 184,738,880 86 222,542,300 193,323,900 87 
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2.3  การเปรียบเทียบผลการด าเนินงานในภาพรวม 

ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  มีผลกำรด ำเนินงำน 
ตำมตัวชี้วัดที่ปรำกฏในร่ำงพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้สำมำรถ
แสดงกำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม ตำมตัวชี้วัดที่ปรำกฏในพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2563 ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ปรำกฏตำมตำรำงที่ 5 

ตารางท่ี 5 กำรเปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวมของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

ระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2563 

แผนงาน/ผลผลิต/ตัวชี้วัด หน่วยนับ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

แผนงานพื้นฐาน: ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ผลผลิตที่ 1: การส่งเสริมสิทธิมนษุยชน     
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของประชำชนได้รับรู้และเข้ำใจ และตระหนักถึงควำมส ำคญั 

ของสิทธิมนุษยชน 

 
ร้อยละ 

 
59 
 

 
84 

 
75 

2. จ ำนวนคนท่ีได้รับกำรส่งเสรมิเผยแพร่ควำมรู้ และ 
สร้ำงควำมตระหนักถึงควำมส ำคญัของสิทธิมนุษยชน 

คน 69,395 63,395 30,000 

ผลผลิตท่ี 2: การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน     

ตัวชี้วัด 
1. จ ำนวนเรื่องร้องเรียนทีไ่ด้รับด ำเนินกำรแล้วเสร็จ ภำยใน 90 วัน  

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
63 

 
86 75 

2. ผู้ร้องเรียนมีควำมพึงพอใจต่อผลกำรให้บริกำร ไม่น้อยกว่ำร้อยละ ร้อยละ 93 83 94 
3. จ ำนวนรำยงำนผลกำรตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะทีม่ีกำรน ำไปปฏิบตัิ 

หรือมีกำรตอบสนอง ไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 
ร้อยละ 71 92 80 

แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

ตัวชี้วัด   
คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับเจำ้หน้ำท่ีรัฐและประชำชนในพ้ืนท่ี
จังหวัดชำยแดนภำคใต ้

เล่ม - 2,000 
 
- 

เจ้ำหน้ำท่ีมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำมตระหนักในกำรเคำรพ 
สิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 

ร้อยละ 613 
(คน) 

- 75 
(ร้อยละ) 

แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม  

โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน  

ตัวชี้วัด  
1. จ ำนวนเรื่องที่มีกำรศึกษำวิจัยดำ้นสิทธิมนุษยชน 

 
เรื่อง 

 
1 

 
1 

 
1 

2. องค์ควำมรู้ที่สำมำรถน ำไปต่อยอดเชิงลึกหรือน ำไปแก้ไขปญัหำ 
ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 

ร้อยละ 50 50 50 

ที่มา: กลุ่มงำนนโยบำยและยุทธศำสตร์ ส ำนักงำนกิจกำรคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2563) 



 

บทที่ 3 
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บทท่ี 3 การวิเคราะห์รายละเอียดผลการด าเนินงาน 

3.1 สัมฤทธิ์ผลของการด าเนินงานในภาพรวม 

3.1.1 การตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247(1) บัญญัติให้คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน

ของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ในปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลการด าเนินงานด้านการ

ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

3.1.1.1  สถิติการรับเรื่องร้องเรียน 

การพิจารณาเรื่องร้องเรียน กสม. ได้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ส่วนที่ 2 การตรวจเรื่องร้องเรียนและ

หมวด 3 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

1) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนตรวจเรื่องร้องเรียนดังนี้ 

- แสวงหาข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพ่ือพิจารณาว่าเรื่องร้องเรียนนั้นมีมูลและอยู่ในหน้าที่ 

และอ านาจของ กสม. หรือไม่ รวมทั้งอาจใช้วิธีการประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กร  

ด้านสิทธิมนุษยชนหรือบคุคลเพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ร้อง โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 

และเหมาะสม และอย่างระมัดระวัง (ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 15)  
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- จัดท าความเห็นเสนอต่อ กสม. เพ่ือพิจารณาไม่รับไว้เป็นค าร้อง หากเป็นเรื่องที่ห้าม 

มิให้ กสม. รับไว้พิจารณาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ.2560 มาตรา 391 และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 172 และข้อ 183 

2) มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบค าร้องด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

จัดท ารายงาน ผลการตรวจสอบเสนอ กสม. พิจารณา โดยในการจัดท าร ายงานผลการตรวจสอบ 

อาจด าเนินการ ดังนี้ 

- เรื่องที่เห็นว่ามีการกระท า หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ให้เสนอมาตรการ หรือแนวทางในการป้องกัน หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

- เรื่องที่เห็นว่าควรมีการป้องกัน หรือแก้ไขไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใด  

หรือลักษณะใดขึ้นอีกอาจจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

หรือการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

- เรื่องที่เห็นว่าการกระท าหรือละเลยการกระท านั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

หรือมีเหตุให้ยุติเรื่องระหว่างการตรวจสอบตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 วรรคสอง หรือระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 17 วรรคสามให้เสนอ กสม.  

ยุติเรื่องและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ ซึ่ง กสม. อาจมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่อบุคคลหรือหน่วยงานได้ 

  

                                                           
1 เรื่องท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว, เป็นเรื่องท่ีอยู่ในหน้าท่ีและอ านาจขอ ง
องค์กรอิสระอื่นหรือองค์กรอื่นรับไว้ด าเนินการแล้ว, เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและการพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวม, เป็นเรื่องท่ีมีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว, เป็นเรื่องท่ี กสม. เคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวม, เป็นเรื่องท่ีมีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว, เป็นเรื่องท่ี กสม. เคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน เว้นแต่จะปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น 
2 เรื่องท่ีข้อเท็จจริงไม่เพียงพอต่อการพิจารณาและไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้ ท้ังการพิจารณาต่อไปและไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน  
โดยส่วนรวม, เรื่องท่ีผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียน, เรื่องท่ี  กสม. เคยพิจารณาแล้วและไม่ปรากฏหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม ่
อันอาจท าให้ผลการพิจารณาเปลี่ยนแปลงไป, เรื่องท่ีผู้ได้รับความเสียหายไม่ประสงค์ให้ กสม. ตรวจสอบ เป็นต้น 
3 เรื่องที่ กสม. เห็นควรได้รับการด าเนินการแก้ไขโดยหน่วยงานอื่นของรัฐท่ีมีหน้าท่ีและอ านาจโดยตรง 
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3) มอบหมายส านักงาน กสม. แจ้งผลการพิจารณาของ กสม. ไปยังบุคคลและหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้องและผู้ร้องและติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางตามข้อ 3 

ปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้รับเรื่องร้องเรียน  

กรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น 465 เรื่อง  

พ้ืนที่ที่มีการร้องเรียนมากท่ีสุดคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 90 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 19.35 โดยผู้ร้อง 

เป็นเพศชาย 253 คน คิดเป็นร้อยละ 54.40 เพศหญิง จ านวน 128 คน คิดเป็นร้อยละ 27.52 และไม่ระบุเพศ 

จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 14.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ได้รับเรื่องกรณีกล่าวอ้างว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทั้งสิ้น 551 เรื่อง พบว่า มีเรื่องร้องเรียนลดลงจ านวน 86 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.6 โดยประเด็นสิทธิมนุษยชน

ที่มีการร้องเรียนมากที่สุดทั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 ได้แก่ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  

ทั้งนี้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ร้องได้ยื่นร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ พบว่า การร้องเรียนโดยใช้ช่องทาง

ไปรษณีย์มากที่สุด จ านวน 260 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.91 รายละเอียดตามตารางที่ 6  

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบสถิติเรื่องร้องเรียนแบ่งตามช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561-2563 

หน่วย: เรื่อง 

ล าดับที่ ช่องทางการร้องเรียน 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1 ไปรษณีย์ 343 55.06 240 43.56 260 55.91 

2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 104 16.70 148 26.86 116 24.95 

3 ยื่นด้วยตัวเอง 97 15.57 112 20.33 58 12.47 

4 ศูนย์ประสานงานฯ ของ กสม. 57 9.15 37 6.71 17 3.66 

5 โทรสาร 8 1.28 10 1.81 0 0.00 

6 ยื่นต่อ กสม. โดยตรง 6 0.96 0 0.00 1 0.21 

7 กสม. เห็นควรให้มีการตรวจสอบ 4 0.64 0 0.00 10 2.15 

8 โทรศัพท์ 3 0.48 4 0.73 2 0.22 

9 รับจากหน่วยงานอ่ืน  1 0.16 0 0.00 1 0.21 

รวม 623 100 551 100 465 100 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 
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ส าหรับเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 465 เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้พิจารณาแล้วรับไว้ด าเนินการ จ านวน 278 เรื่อง ได้แก่ 1) รับไว้เป็นค าร้องและด าเนินการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 94 เรื่อง 2) รับไว้ด าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา 172 เรื่อง 3) รับไว้ด าเนินการศึกษา วิจัย เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 7 เรื่อง 4 ) รับไว้ด าเนินการช่วยเหลืออ่ืนๆ 7 เรื่อง และไม่รับไว้ด าเนินการเนื่องจาก 
ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรืออยู่ในหน้าที่และอ านาจขององค์กร
อิสระอ่ืน จ านวน 185 เรื่อง หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนโดยกล่าวอ้างว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน 3 ล าดับแรก 
คือ หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ และกองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ทั้งนี้ เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ่เป็นประเด็นสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม จ านวน 170 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 36.55 ล าดับรองลงมาคือ ประเด็นสิทธิพลเมือง มีจ านวน 74 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 15.91 และล าดับที่สามเป็นเรื่องสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน มีจ านวน 53 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
11.39 รายละเอียดตามตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 การเปรียบเทียบสถิติเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 
หน่วย: เรื่อง 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 

 

ล าดับ

ที่ 
ประเภทสิทธ ิ

เรื่องร้องเรียนที่ได้รับ 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 

1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 230 147 170 

2 การปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 43 103 26 

3 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 74 67 9 

4 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 36 45 37 

5 สิทธิพลเมือง 44 45 74 

6 สิทธิชุมชน 52 40 17 

7 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน 58 28 53 

8 สิทธิในกระบวนการทางปกครอง 4 12 5 

9 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข 8 6 4 

10 สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 17 5 1 

11 สิทธิในการชุมนุมและการสมาคม 1 4 8 

12 อ่ืน ๆ 56 49 61 

รวม 623 551 465 
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 ส าหรับเรื่องร้องเรียน จ านวน 465 เรื่อง ข้างต้น หากแบ่งตามพ้ืนที่เกิดเหตุ ตามประกาศ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่ของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน
ในภูมิภาคและเขตพ้ืนที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร แบ่งเป็น 7 ภูมิภาค ปรากฏว่าภูมิภาคที่มีการร้องเรียน
มากที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ 1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 90 เรื่อง 2) กรุงเทพมหานคร 79 เรื่อง และ  
3) ภาคใต้และภาคกลาง 71 เรื่อง ทั้งนี้ สถิติเรื่องร้องเรียนทั้ง 7 ภูมภิาค ปรากฏรายละเอียดตามตารางที่ 8  

ตารางท่ี 8 การเปรียบเทียบสถิติเรื่องร้องเรียนแบ่งตามภูมิภาคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 

 หน่วย: เรื่อง 

ล าดับ ภูมิภาค 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 

1 ภาคเหนือ 31 39 33 

2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 60 65 90 

3 ภาคตะวันออก 54 53 23 

4 ภาคตะวันตก 31 24 24 

5 ภาคใต้ 178 108 71 

6 กรุงเทพมหานคร 147 95 79 

7 ภาคกลาง 68 86 71 

8 มากกว่า 1 จังหวัด 8 2 1 

9 ต่างประเทศ 0 4 12 

10 ไม่ระบุพื้นทีเกิดเหตุ 46 75 61 
รวมทั้งสิ้น 623 551 465 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563) 

 ข้อมูลเรื่องร้องเรียนกล่าวหาว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในแต่ละภูมิภาค พบว่า มีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนจาก 3 ประเด็นหลัก ดังนี้ 

อันดับที่ 1 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม มีการร้องเรียนมากท่ีสุดในพื้นที่ภาคใต้ กรุงเทพมหานคร
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กรณีขอความช่วยเหลือให้เร่งรัดด าเนินคดีของพนักงานสอบสวน  
กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ท าร้ายร่างกายระหว่างการจับกุม กรณีการตั้งด่านตรวจค้นมีการปฏิบัติ  
ที่ไม่เหมาะสมกับเพศสภาพ เป็นต้น หน่วยงานที่ถูกร้องว่าละเมิดสิทธิ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 

 อันดับที่ 2 สิทธิพลเมือง มีการร้องเรียนมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และ  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กรณีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นและการชุมนุม กรณีได้รับผลกระทบจากการกักตัวหลังจากเดินทางกลับจากต่างประเทศเพ่ือดูอาการ

จากโรคโควิด – 19 กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐติดตามตัวกรณีผู้ต้องขังเข้าใหม่มีร่องรอยการถูกท าร้าย
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ร่างกาย เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ถูกร้องได้แก่ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  
(กอ.รมน.)  และส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นต้น โดยหน่วยงานที่ถูกร้องได้แก่ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 (ศบค.) กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

อันดับที่  3 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน มีการร้องเรียนมากที่สุดในพ้ืนที่ภาคกลางและ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กรณีการจ่ายค่าทดแทนส าหรับการเวนคืนที่ดินโดยไม่เป็นธรรม กรณีปัญหา
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ทับซ้อนกับที่ดินท ากินของประชาชน กรณีการโต้แย้งสิทธิการครอบครองที่ ดิน 
ของราษฎร เป็นต้น โดยหน่วยงานที่ถูกร้อง ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แลกระทรวงมหาดไทย 

3.1.1.2 ผลการพิจารณาและตรวจสอบค าร้องและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบค าร้องที่ได้รับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และค าร้องก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจัดท ารายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จ รวมทั้งสิ้น 387 เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 9  
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ตารางที่ 9 ผลการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

                     หน่วย: เรื่อง 

ผลการตรวจสอบและจัดท ารายงาน จ านวน ร้อยละ 

1. มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

และมีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน  

34 9 

2. ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

และมีข้อเสนอแนะหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

97 25 

 

3. ไม่มีประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง หรือมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ด าเนินการ 

196 50 

4. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว 23 6 

5. มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง  

หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ 

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงยุติเรื่อง 

37 

 

 

10 

 

รวม 387 100 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

จากตารางที่ 9 แสดงเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับไว้เป็นค าร้อง 
เพ่ือตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน พบว่า ร้อยละ 9 มีการกระท าหรือละเลย  
การกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) ร้อยละ 25  
ไม่มีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีข้อเสนอแนะหรือแนวทาง  
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 247 (3) ส าหรับเรื่องที่มีลักษณะตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดห้ามมิให้คณะกรรมการรับเรื่องไว้พิจารณา ได้แก่ 
พบว่า เรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบแล้วไม่มีประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ตรวจสอบแล้วส่งข้อมูลเรื่องร้องเรียน หรือมีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ด าเนินการ ร้อยละ 50 เรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค า พิพากษา ค าสั่ง หรือ 
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ค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
จึงยุติเรื่อง ร้อยละ 10 และเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว ร้อยละ 6 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณา กรณีเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นค าร้องไว้ตรวจสอบ
และจัดท ารายงานผลการพิจารณาและมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พบว่า มีกรณีตัวอย่างที่เป็นเรื่องเด่นที่สังคมให้ความสนใจในวงกว้าง และมีผลส าเร็จหรือความก้าวหน้า  
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการอันเป็นการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  
จ านวน 21 กรณี สรุปสาระส าคัญได้ดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 กรณีตัวอย่างผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับเป็น 
ค าร้องไว้ตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการพิจารณาและมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 21 กรณี ดังนี้ 

1. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีปัญหา
พนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน 

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการพิจารณาจัดท าข้อเสนอแนะ กรณีพนักงาน

จ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน โดยเมื่อปี 2552 และปี 2553  

ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ  

เชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่มี ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา 

อย่างเป็นรูปธรรม และยังคงมีเรื่องร้องเรียนในลักษณะเดียวกันเข้ามาอย่างต่อเนื่อง  

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า รัฐโดยส่วนราชการต่าง ๆ ได้จัดจ้าง

พนักงานจ้างเหมาบริการในรูปแบบของสัญญาจ้างท าของเพ่ืออ าพรางสัญญาจ้างแรงงานอันเป็นนิติสัมพันธ์ 

ที่แท้จริง ส่งผลให้พนักงานจ้างเหมาบริการไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะลูกจ้าง ทั้งที่ในทางปฏิบัติมีลักษณะ

การท างานที่ไม่แตกต่างจากข้าราชการหรือพนักงานราชการ อาจเป็นเหตุให้ส่วนราชการต่าง  ๆ มีการปฏิบัติ 

ที่แตกต่างกันต่อบุคคลที่ท างานในลักษณะอย่างเดียวกันด้วยเหตุแห่งสถานะของการจ้างแรงงาน ซึ่งอาจเป็น

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มพนักงานจ้างเหมาบริการ อีกทั้งเวลาก็ล่วงเลยมานาน หลังจากที่คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเมื่อปี 2553 สมควรที่จะมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

อย่างจริงจังโดยรัฐ เพ่ือเป็นการส่งเสริมผู้ใช้แรงงานให้ได้รับความปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีในการท างาน 

ได้รับรายได้ สวัสดิการ การประกันสังคม และสิทธิประโยชน์อ่ืนที่เหมาะสมแก่การด ารงชีพ ตามแนวนโยบาย

แห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 74 และเพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิด 
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เรื่อง “งานที่มีคุณค่า” ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( International Labour Organization: ILO)  

ซึ่งหมายถึงงานที่สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลในชีวิตการท างานและแนวคิดเรื่อง “งานที่มีคุณค่า” 

และยังเป็นหนึ่งในเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ

สหประชาชาติที่ประเทศไทยได้ให้การรับรองและสนับสนุนการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไว้แล้ว 

จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะใน

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อ

คณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) และส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจั กรไทย พุทธศักราช 2560  

มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 

1. เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและเยียวยาพนักงานจ้างเหมาบริการอย่างเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีควร
มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการพิจารณาหาแนวทางหรือมาตรการในการคุ้มครอง
สิทธิแรงงานขั้นพ้ืนฐานของพนักงานจ้างเหมาบริการ โดยอาจพิจารณาการใช้ระบบพนักงานของรัฐในการแก้ไข
ปัญหาด้านบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข หรืออาจพิจารณาให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน  
ของสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น การให้ความคุ้มครองลูกจ้างรับเหมาค่าแรง  
ให้ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติจนกว่าจะมีแนวทางการแก้ไขปัญหานี้ 
อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น   

2. ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.พ.ร. ควรเร่งศึกษาและพิจารณาทบทวนกรอบอัตราก าลังคน
ภาครัฐในปัจจุบันให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ของส่วนราชการต่าง  ๆ และแก้ไขปัญหา 
การขาดแคลนบุคลากรของส่วนราชการในระยะยาว 

3. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรงมาพิจารณาแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงานจ้างเหมาบริการของส่วนราชการทั้งหมด ให้สอดคล้องกับสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
หรือมาตรฐานขั้นต่ าที่ลูกจ้างโดยทั่วไปพึงมีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและกฎหมาย
ประกันสังคม  
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ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง

มอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวง

แรงงาน ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

เพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้ส านักงาน ก.พ. สรุปผลการพิจารณา

ผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวม ต่อมาส านักงาน ก.พ. ได้เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี 

โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ 

2. ส านักงาน ก.พ.ร. แจ้งว่า 

2.1 เห็นด้วยว่าพนักงานจ้างเหมาบริการควรได้รับสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่พึงมีสิทธิได้รับตามแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และแนวคิดเรื่อง  "งานที่มีคุณค่า" 
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

2.2 ส านักงาน ก.พ. ร่วมกับส านักงาน ก.พ.ร. อยู่ระหว่างศึกษาประเด็นการบริหารก าลังคน  
และวิธีการท างานภาครัฐในยุค Disruption เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและทบทวนบทบาท ภารกิจ ตลอดจน
กระบวนงานของภาครัฐที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล ว่างานประเภทใด 
ที่ภาครัฐควรท า และงานประเภทใดที่ควรถ่ายโอนให้ภาคส่วนอ่ืนด าเนินการ รวมทั้ง การทบทวนอัตราก าลัง 
การสรรหาและเลือกสรร การพัฒนาความรู้ ทักษะ และรูปแบบการจ้างงานภาครัฐต่อไป 

3. ส านักงาน ก.พ. ชี้แจง ดังนี้ 

3.1 มาตรการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐที่ต้องการลดภาระงบประมาณค่าใช้จ่ายด้านบุคคล  
ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหากรณีการจ้างเหมาบริการนั้น เนื่องจากการด าเนินการดังกล่าวเป็นการด าเนินการ
ตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น 

3.2 ส านักงาน ก.พ. ได้ด าเนินการพัฒนาระบบบริหารพนักงานราชการขึ้ นตามระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ซึ่งมีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)  
เป็นผู้พิจารณาก าหนดกรอบอัตราก าลังพนักงานราชการและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นทางเลือก  
การจ้างงานภาครัฐที่มีความยืดหยุ่น สามารถจ้างได้ตั้งแต่งานบริการ งานเทคนิค งานวิชาการ งานวิชาชีพ
เฉพาะ ไปจนถึงงานที่มีความพิเศษและต้องการใช้ผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในระดับสูง ทั้งนี้ ให้จ้างงาน  
ตามสัญญาจ้างรอบละไม่เกิน 4 ปี และสามารถต่อสัญญาจ้างได้ตามภารกิจ ซึ่งปัจจุบันส่วนราชการจ้าง
พนักงานราชการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง  

3.3 กรณีการจ้างเหมาบริการ เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ซึ่งกรมบัญชีกลาง
เป็นหน่วยงานหลักในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างเหมาบริการ โดยยึดหลักการว่าเป็นลักษณะงาน  
ที่รัฐไม่ด าเนินการและสามารถใช้การจ้างเหมาเอกชนด าเนินการแทนได้ แต่จ้างจากงบประมาณประเภทอ่ืน 
ที่มิใช่งบบุคลากร ซึ่งส่วนราชการจะต้องด าเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
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พ.ศ. 2560 และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  
อย่างไรก็ตาม การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อเรียกร้องของพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของ

รัฐไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทาง
และความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว ส านักงาน ก.พ. จึงได้รวบรวมข้อมูลการจ้างเหมาบริการและประเด็น
ปัญหา ได้รายงานผลการด าเนินการไปยังส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

(1) ระยะเร่งด่วน (เฉพาะหน้า) กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) จะจัดท าหนังสือซักซ้อม

เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการ ให้ด าเนินการจ้างให้ถูกต้องตามประเภทการจ้างงาน หากเป็นการจ้าง

เหมาบริการ (จ้างท าของ) ต้องไม่ด าเนินการในลักษณะการจ้างแรงงาน โดยต้องไม่มีลักษณะการควบคุมบังคับ

บัญชา หรือการลงชื่อปฏิบัติงาน โดยให้พิจารณาตามวัตถุประสงค์ของการจ้างงานเป็นส าคัญ ส าหรับการจ่าย

อัตราค่าจ้าง ควรพิจารณาในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม ต้องไม่จ่ายในอัตราที่ต่ าเกินไป โดยค านึงถึงสภาพ

การท างาน ลักษณะงาน และอัตราตลาด เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้รับจ้าง และเพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจ

เกิดข้ึนในอนาคต  

(2) ระยะยาว (เชิงระบบ) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงแรงงานและกรมบัญชีกลาง

เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โดยส านักงาน ก.พ. จะเป็นผู้ประสานและ

สนับสนุนการรวบรวมข้อมูลดังกล่าว เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการ กรณี

การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ 

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบปัญหาอุปสรรคของคนพิการในการใช้บริการขนส่ง

สาธารณะ ทั้งจากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับและข้อมูลที่ได้รับทราบทั้งจากคนพิการเองและที่ปรากฏเป็นข่าว  

ตามสื่อต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของคนพิการและเป็นอุปสรรคท าให้คนพิการ  

ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานโดยเท่าเทียมกับบุคคลอื่นได้ตามเจตนารมณ์และหลักการของอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิของคนพิการซึ่งประเทศไทยเข้าเป็นภาคี และมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม ดังนั้น จึงเห็นควรให้มี

การศึกษาปัญหาอุปสรรคของคนพิการในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่าง ๆ ทั้งทางบก ทางน้ า

และทางอากาศ เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ (accessibility) จากระบบขนส่ง

สาธารณะของคนพิการแบบองค์รวม และจัดท าข้อเสนอแนะที่จะเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ  

คนพิการในการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาต่อไป 
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การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการศึกษาข้อมูลและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหา

การเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบของคนพิการทั้งจากแหล่งข้อมูลเปิด งานวิจัย ข้อกฎหมาย และ  

การจัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้แทนภาครัฐและผู้แทนองค์กรคนพิการ เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว

น ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสิทธิที่ได้รับการรับรองทั้งในตราสารระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน  

ของไทย เพ่ือประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในการเข้าถึงระบบ

ขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบแล้วมีความเห็นว่า กฎหมายภายในได้รับรองสิทธิคนพิการและรัฐมีนโยบาย 

ที่จะพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่ให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งคนพิการเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม แต่การปฏิบัติ  

ในปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับกฎหมายและนโยบายที่กล่าวถึงข้างต้นในหลายกรณี ส่งผลให้คนพิการ 

ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างแท้จริงและประสบปัญหาอุปสรรคในการใช้บริการขนส่งสาธารณะในทุกระบบ 

ทั้งการขนส่งทางอากาศ ทางน้ า ทางราง และทางถนน ซึ่งปัญหาอุปสรรคดังกล่าวเกิดจากหลายสาเหตุ  

ได้แก่ การขาดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ ข้อจ ากัดของยานพาหนะ และปัญหา 

การออกแบบที่ไม่ได้ค านึงถึงการใช้งานของคนพิการ จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

ค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร กระทรวงคมนาคม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ กรมโยธาธิการและผังเมือง และกระทรวงมหาดไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

1. คณะรัฐมนตรีควรก าหนดเป็นนโยบายว่า ระบบขนส่งสาธารณะเพ่ือการใช้งานของประชาชน

ทั่วไปควรใช้แนวทางการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวลหรืออารยสถาปัตย์เป็นกรอบในการพัฒนา และในการด าเนิน

โครงการด้านนี้ควรก าหนดให้มีกระบวนการปรึกษาหารือกับองค์กรคนพิการ ทั้งในขั้นตอนของการออกแบบ

และการด าเนินโครงการ เพ่ือประกันว่าระบบขนส่งที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตได้ค านึงถึงความต้องการ  

ที่จ าเป็นของคนพิการ ทั้งนี้ เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งสาธารณะดังกล่าว

ได้อย่างแท้จริง และเพ่ือหลีกเลี่ยงการต้องแก้ไขดัดแปลงระบบในภายหลังซึ่งอาจมีข้อจ ากัดและไม่สามารถ  

ท าได้เต็มที ่
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2. คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายกระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลักในการติดตาม

ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงปัญหาอุปสรรคท่ีคนพิการ

ต้องเผชิญตามท่ีน าเสนอในรายงานฉบับนี้ และจัดท าแผนเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมทั้งจัดให้มีกลไกในการก ากับ เร่งรัด ติดตามการแก้ไข/ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะทุกระบบ ทั้งที่

ก่อสร้างแล้วเสร็จ และ/หรืออยู่ระหว่างก่อสร้าง/ปรับปรุง ให้คนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  

อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ รวมถึงประชากรกลุ่มอ่ืนที่อาจมีข้อจ ากัดใน 

การเข้าถึง เช่น เด็กและผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ควรพิจารณาน าต้นแบบสถานีขนส่งและยานพาหนะที่ได้ศึกษาไว้ 

เช่น ต้นแบบท่าเรือ และต้นแบบรถแท็กซ่ี ไปขยายผลสู่การปฏิบัติโดยเร็ว  

3. กระทรวงคมนาคม โดยส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ควรร่วมกับกรมโยธาธิการ

และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ พิจารณาจัดท ามาตรฐานสิ่งอ านวยความสะดวกในระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทาง

ถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศ ที่เป็นมาตรฐานสากลและเชื่อมต่อกันได้ทุกระบบ ตั้งแต่การเดินทางออก

จากบ้าน การเข้าถึงตัวสถานี/อาคารสิ่งปลูกสร้าง การเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ การเข้าถึงอุปกรณ์ 

สิ่งอ านวยความสะดวก การเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะจุดเชื่อมต่อจาก

ระบบหนึ่งไปยังอีกระบบหนึ่ง ซึ่งเป็นปัญหาที่ยากต่อการแก้ไขและนับวันจะทวีความรุนแรงขึ้น 

4. คณะรัฐมนตรีควรสนับสนุนให้กระทรวงคมนาคม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง  

ของมนุษย์ และกระทรวงมหาดไทย รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกันศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาอุปกรณ์  

สิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ  โดยให้คนพิการมีส่วนร่วม 

ให้ความเห็นและอาจด าเนินการร่วมกับภาคเอกชนที่สนใจตามนโยบายประชารัฐ รวมถึงร่วมกันสร้างความรู้

ความเข้าใจและทักษะในการอ านวยความสะดวกหรือช่วยเหลือคนพิการแก่ผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและ

ประชาชนอย่างท่ัวถึง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมร่วมกับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  

คนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ พิจารณาปรับปรุงกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ

หรือการจัดให้มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกหรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง

เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 โดยก าหนดอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นขั้นต่ าที่ยานพาหนะ

แต่ละประเภทต้องจัดให้มี ทั้งนี้ โดยให้คนพิการมีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาด้วย รวมทั้ง 
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ควรพิจารณามาตรการให้กฎกระทรวงดังกล่าว และกฎกระทรวงก าหนดลักษณะหรือการจัดให้มีอุปกรณ์  

สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ หรือบริการสาธารณะอ่ืน เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึง

และใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2555 มีผลใช้บังคับอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดการปรับเปลี่ยนในการให้บริการขนส่ง

สาธารณะที่ตอบสนองความต้องการจ าเป็นของคนพิการอย่างเป็นรูปธรรม 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง

มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมเป็นหน่วยงานหลัก รับเรื่องกรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ

ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้กระทรวงคมนาคมสรุป 

ผลการพิจารณาผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน 

นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

3. สิทธิพลเมืองอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่า นาย ก ถูกบังคับ 

ให้สูญหายจากบ้านพัก  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 นาย ก ถูกกลุ่มชายฉกรรจ์จ านวนสี่คน ควบคุมตัวออกไปจากบ้านพักในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา โดยไม่ทราบว่าน าไปท่ีแห่งใด และไม่มีการแจ้งให้ญาติทราบ 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า การที่นาย ก ถูกกลุ่มบุคคล

ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหารวมอยู่ด้วย บังคับน าตัวออกไปจากบ้านพักในจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 

ธันวาคม 2558 โดยไม่ปรากฏเหตุอันชอบด้วยกฎหมาย จนถึงปัจจุบันยังไม่พบตัวนาย  ก เป็นการกระท า 

ที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของนาย ก ที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญ

และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคีและมีพันธกรณี

จะต้องปฏิบัติตาม อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และยังเป็นกรณีการหายสาบสูญโดยถูกบังคับตาม

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ  มุ่งหมายให้ 

รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องด าเนินมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือสอบสวนการหายสาบสูญโดยถูกบังคับซึ่งได้กระท า 

โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐด้วย จึงมีมติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการ

ป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบ

มาตรา 36 และมาตรา 42 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรเร่งติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของสถานีต ารวจภูธรเมืองฉะเชิงเทรา  

ที่รับผิดชอบการสืบหาตัวนาย ก จนกว่าจะทราบสถานที่อยู่และชะตากรรมภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงานผลการตรวจสอบฉบับนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้ง  

การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 

คณะรัฐมนตรีควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท า

ให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล  

ทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเสนอต่อรัฐสภาเพ่ือพิจารณาต่อไป  

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง  

มอบให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว  

โดยให้กระทรวงยุติธรรมสรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญา ได้แจ้งไปยังกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 2 เพ่ือได้

โปรดก าชับให้เร่งติดตามสืบหาตัวนาย ก จนกว่าจะทราบสถานที่อยู่และชะตากรรม เพ่ือมิให้เกิดความล่าช้า

และให้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้าและผลการด าเนินการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทราบโดยตรง จนกว่า

การด าเนินการจะเสร็จสิ้น 
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4. สิทธิพลเมืองและสิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าประชาชนผู้มีส่วนได้เสียและอาจได้รับผลกระทบ

ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการขอประทานบัตรท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

(เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) และการอนุญาตให้ท าเหมืองแร่ดังกล่าวอาจท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ

กระทบต่อพื้นที่อ่อนไหว  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่าส านักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดสตูลรับค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรม

ก่อสร้าง) ของบริษัท เอ ในพ้ืนที่เขาโต๊ะกรัง อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล จะกระทบต่อการด ารงชีพปกติ และ

อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ และคุณภาพชีวิตของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง ซึ่งเป็นชุมชน

โบราณที่มีประวัติศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสถานที่ที่มีความอ่อนไหวต่อการได้รับผลกระทบ เช่น 

โรงเรียน และมัสยิด โดยกระบวนการพิจารณาค าขอไม่ได้รับฟังความคิดเห็นของราษฎรผู้ที่ได้รับผลกระทบ

อย่างแท้จริง 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนเกี่ยวกับการพิจารณาค าขอประทานบัตรท าเหมืองแร่ของบริษัท เอ ซึ่งเจ้าพนักงานแร่ประจ าท้องที่

ได้ปิดประกาศค าขอประทานบัตรของบริษัท เอ โดยแก้ไขเขตการปกครองพ้ืนที่ที่ขอประทานบัตรให้ถูกต้อง 

และได้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ที่อาจได้รับผลกระทบเข้าร่วมในกระบวนการแล้ว ส่วนประเด็น

การให้ประทานบัตรท าเหมืองแร่อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาตินั้น กระทรวงอุตสาหกรรมยังไม่มี 

การพิจารณาทบทวนพ้ืนที่แหล่งหินอุตสาหกรรมเดิมว่า มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่  

เพ่ือการท าเหมืองตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 หรือไม่ โดยเฉพาะพ้ืนที่เขาโต๊ะกรังที่อยู่ในแหล่งหิน

อุตสาหกรรม ที่อาจเป็นป่าน้ าซับซึม แต่พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 ไม่ได้ก าหนดบทนิยามหรือความหมาย

ของ “ป่าน้ าซับซึม” ไว้เป็นการเฉพาะ ประกอบกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 

ยังไม่ได้อนุญาตให้บริษัท เอ ท าประโยชน์ในเขตป่าเพ่ือการท าเหมืองแร่ และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 

การเหมืองแร่ยังไม่มีการอนุญาตประทานบัตร ดังนั้น ไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้

ยุติเรื่องทั้งสองประเด็น อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนและป้องกันผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้ มครองสิทธิมนุษยชนต่อ

ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 

247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

มาตรา 26 (3) ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. การพิจารณาอนุญาตให้บริษัท เอ ท าประโยชน์ในพ้ืนที่เขาโต๊ะกรังตามค าขอประทานบัตรในส่วน

ที่เป็นพ้ืนที่ “ป่า” ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ส านักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 ควรพิจารณา 

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ คุณค่าทางนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพที่จะต้องสูญเสียไป

อย่างถาวร หากมีการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวเพ่ือท าเหมืองแร่เป็นส าคัญ รวมตลอดถึงพิจารณาผลกระทบ 

ที่อาจเกิดข้ึนต่อพ้ืนที่รอบข้าง ทั้งพ้ืนที่แหล่งน้ าและพ้ืนที่ป่าชุมชน โดยจัดท าความเห็นในเรื่องดังกล่าวเสนอต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาต  

2. ก่อนที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่จะพิจารณาอนุญาตประทานบัตรท าเหมืองแร่

ในพ้ืนที่เขาโต๊ะกรัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในแหล่งหินอุตสาหกรรมชื่อ “เขาลูกช้าง” จังหวัดสตูล กระทรวงอุตสาหกรรม

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรร่วมกันก าหนดบทนิยามหรือความหมายค าว่า “ป่าน้ า

ซับซึม” ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีลักษณะต้องห้ามมิให้ก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองตามพระราชบัญญัติ

แร่ พ.ศ. 2560 ให้ชัดเจน หลังจากก าหนดบทนิยามหรือความหมายดังกล่าวแล้ว กระทรวงอุตสาหกรรม  

ควรทบทวนแหล่งหินอุตสาหกรรมตามประกาศดังกล่าวว่า พ้ืนที่บริเวณเขาโต๊ะกรังเป็นพ้ืนที่ป่าน้ าซับซึมหรือไม่ 

ก่อนที่จะด าเนินการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตามข้ันตอนของกฎหมายต่อไป 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งว่า ตามบทบัญญัติมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ

แร่ พ.ศ. 2560 พ้ืนที่ที่จะก าหนดให้เป็นเขตแหล่งแร่เพ่ือการท าเหมืองต้องไม่ใช่พ้ืนที่แหล่งต้นน้ าหรือ 

ป่าน้ าซับซึม กรมทรัพยากรธรณีในฐานะส านักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ

ได้ด าเนินการก าหนดค านิยาม "แหล่งต้นน้ าหรือป่าน้ าซับซึม" ภายใต้กลไกคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการ

แร่แห่งชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาก าหนดค านิยามโดยคณะอนุกรรมการด้านจัดท าแผนแม่บท

บริหารจัดการแร่ 

5. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีนายพอละจี หรือบิลลี่ รักจงเจริญ หายตัวไปที่

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง 

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากภรรยาของนายพอละจี หรือบิลลี่ 

รักจงเจริญ และเครือข่ายกะเหรี่ยงเพ่ือวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ขอให้ตรวจสอบ กรณีนายพอละจี หรือบิลลี่ 

รักจงเจริญ ผู้น ากลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านบางกลอย อ าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี หายตัวไป 

ไม่สามารถติดต่อได้ ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2557 ที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จนถึงปัจจุบัน 
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การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ขอให้ตรวจสอบ

การควบคุมตัวนายพอละจี โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เป็นประเด็นเดียวกันกับที่ศาลฎีกามีค าพิพากษาศาลฎีกา  

ที่ 7237/2558 ซึ่งเป็นกรณีตามมาตรา 39 (1) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติสั่งยุติเรื่อง หากเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือ  

ค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว ประเด็นการท าหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

ในการสืบสวนสอบสวนการหายตัวไปของนายพอละจีนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้มอบหมายให้พนักงาน

สอบสวนด าเนินการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน เพ่ือให้ทราบถึงข้อเท็จจริงและพฤติการณ์

การหายตัวไปของนายพอละจีมาโดยตลอดนับแต่วันที่ได้รับการร้องทุกข์จากภรรยาของนายพอละจี อันถือได้

ว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิของภรรยาของนายพอละจี

ตามสมควรแล้ว ในชั้นนี้จึงไม่ปรากฏว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เกิดขึ้น จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ส าหรับประเด็นการด าเนินการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปรากฏว่า กรมสอบสวน

คดีพิเศษได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ก าหนดให้กรณีการหายตัวไปของนายพอละจี เป็นคดีพิเศษ 

และใช้อ านาจและกลไกที่มีอยู่ในการสืบสวนสอบสวนกรณีการหายตัวไปของนายพอละจี จนทราบความคืบหน้า 

เป็นเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 (5) ประกอบมาตรา 

39 วรรคสอง อนึ่ง ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน 

จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2555 และต่อมาคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบหลักการการให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฯ ดังกล่าว อันเป็นการแสดงเจตจ านงที่จะเข้า

เป็นภาคีอย่างชัดแจ้ง แต่ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติ  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให้ถอนร่าง

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ออกจาก 

การพิจารณาของรัฐสภาตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ เพ่ือน าไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียตาม

มาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างกฎหมาย

ดังกล่าวอีกครั้ง ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนซึ่งได้รับความเสียหายจาก

การกระท าความผิดเกี่ยวกับการบังคับให้บุคคลสูญหาย จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษและคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรมีแนวปฏิบัติให้กรณีการบังคับให้บุคคลสูญหายเป็นคดีพิเศษ  

โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ร้องขอ หรือในกรณีที่ผู้ร้องขอมีคุณสมบัติที่ไม่ครบถ้วนอันไม่ใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้  เพ่ือให้

เกิดความยุติธรรมต่อบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหายและครอบครัว ในระหว่างที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมาย  

ภายในเพ่ืออนุวัติการให้เป็นไปตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหาย

สาบสูญโดยถูกบังคับ (International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance: CED)  

2. คณะรัฐมนตรีควรเร่งพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 

การกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ให้สอดคล้องกับเนื้อหาตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง

บุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเสนอต่อรัฐสภา 

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง  

มอบให้กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวง

การต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส านักงานศาล

ยุติธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้

กระทรวงยุติธรรม (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) สรุปผลการพิจารณาหรือผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้ว

ส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

2. กรมสอบสวนคดีพิเศษ แจ้งว่า การรับคดีอาญาอ่ืนที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

โดยตรง เดิมผู้ร้องขอต้องเป็นผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น และเห็นว่าควรจะ

ขยายกรอบในการพิจารณาออกไปโดยไม่จ ากัดเฉพาะตัวผู้เสียหายเท่านั้น จึงได้มีการแก้ไขประกาศ กคพ.  

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการร้องขอและเสนอให้ กคพ. มีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษ  

พ.ศ. 2561 โดยไม่ได้ก าหนดให้ผู้ร้องขอต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้น ผู้พบเห็นการกระท าความผิดสามารถร้อง

ขอให้คณะกรรมการคดีพิเศษมีมติให้คดีความผิดทางอาญาใดเป็นคดีพิเศษได้ เว้นแต่เป็นความผิดต่อส่วนตัว 

ผู้ร้องขอต้องเป็นผู้เสียหายเท่านั้น ในกรณีที่ไม่มีผู้ร้องขอ เมื่อเห็นว่ามีเหตุอันควรเสนอให้เป็นคดีพิเศษ 

หน่วยงานในสังกัดสามารถรวบรวมเรื่องเสนอต่ออธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเพ่ือพิจารณา หากอธิบดีกรม

สอบสวนคดีพิเศษเห็นชอบ ก็ให้ด าเนินการเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการคดีพิเศษต่อไป ดังนั้น การปรับปรุง

กฎหมายดังกล่าวจึงสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว 
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6. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้เสียหายและพยานในคดีถูกข่มขู่คุกคามและ

เกรงจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน 

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้เสียหาย

และบุคคลในครอบครัวซึ่งมีฐานะเป็นพยานในคดีข่มขืนกระท าช าเราถูกข่มขู่คุกคามจากกลุ่มผู้ต้องหา และเกรงจะ

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรโคกกลอย จังหวัดพังงา 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า ภายหลังจากที่ผู้ร้องได้ร้องทุกข์ต่อ

พนักงานสอบสวนสถานีต ารวจภูธรโคกกลอยเพ่ือขอให้ด าเนินคดีแก่ผู้กระท าความผิด พนักงานสอบสวนสถานี

ต ารวจภูธรโคกกลอยได้รับค าร้องทุกข์ไว้ท าการสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งยื่น

ค าร้องต่อศาลจังหวัดพังงาให้เพิกถอนค าสั่งปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาซึ่งอาจจะข่มขู่คุกคามผู้ร้องและครอบครัว 

และจัดให้มีการชี้ตัวผู้ต้องหาโดยป้องกันไม่ให้ผู้ต้องหามองเห็นผู้เสียหาย อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้

ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้เสียหายตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้ว แต่การกระท าของพนักงานสอบสวนสถานี

ต ารวจภูธรโคกกลอยที่ให้บุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนเข้าฟังการสอบสวนและถ่ายภาพออก

เผยแพร่ผ่านสื่อสังคม เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ยังพบอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมของ

ผู้หญิงและเด็กผู้หญิงในกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน การร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย  

การค านึงถึงความละเอียดอ่อนในมิติเพศสภาวะ (Gender Sensitivity) การจัดให้มีกระบวนการฟ้ืนฟูเยียวยา

ทางด้านจิตใจ จึงมีมติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรก าชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนให้เป็นไปตามประมวล

ระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 29 ความลับ บทที่ 1 ว่าด้วยข้อราชการอันพึงสงวนเป็นความลับ

โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งควรประสานงานกับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ เพ่ือก าหนดแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติงานร่วมกันพึงระมัดระวังและเก็บรักษา

ข้อมูลที่เกี่ยวกับผู้เสียหายหรือพยานในคดีไว้เป็นความลับ โดยน าข้อมูลตามค าร้องนี้ไปเป็นกรณีตัวอย่าง 

ภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานฉบับนี้ 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

1.1 ควรพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการร้องทุกข์แทนผู้เสียหาย เมื่อมีเหตุ

สมควรจ าเป็นที่เชื่อได้ว่าผู้เสียหายอาจได้รับอันตรายหรือได้รับผลกระทบจากการร้องทุกข์ดังกล่าว ในกรณี  

ที่เกิดเหตุกับพยานในระหว่างที่อยู่ในมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน 

ในคดีอาญา พ.ศ. 2546 

1.2 ควรเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานมีความตระหนักและค านึงถึงความละเอียดอ่อน

ในมิติเพศสภาวะในการสอบสวนด าเนินคดีเกี่ยวกับเพศและการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาจากเหตุความรุนแรง

ทางเพศ โดยพิจารณาก าหนดให้มีการเสริมสร้างความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าว 

1.3 ควรประสานความร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือ
องค์กรภาคประชาสังคม เพ่ือด าเนินการจัดให้มีกระบวนการฟ้ืนฟูเยียวยาทางด้านจิตใจอย่างต่อเนื่องให้แก่
ผู้เสียหายในคดีที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีคดีความผิดเกี่ยวกับเพศที่ผู้เสียหายเป็นเด็กและอยู่
ระหว่างการคุ้มครองความปลอดภัยตามมาตรการพิเศษ 

2. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ควรพิจารณาก าหนดแนวทางปฏิบัติ 
ที่เหมาะสมให้แก่สถานแรกรับ เพ่ือสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคลผู้ตกเป็นผู้เสียหายและ
ผู้ติดตาม ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรักษาความ
ปลอดภัย และการเพิ่มโครงสร้างอัตราก าลังของข้าราชการและงบประมาณในบ้านพักเด็กและครอบครัวแต่ละ
จังหวัดให้เพียงพอ เป็นต้น 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญา แจ้งว่า ได้มีหนังสือก าชับการปฏิบัติไปยังหน่วยงาน

ในสังกัดที่เก่ียวข้องให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไปแล้ว 
2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แจ้งว่า ได้ด าเนินการตามมติของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ดังนี้ 
2.1 กรณีที่ มีบุคคลใดกระท าความผิด ตามมาตรา 21 มาตรา 22 และมาตรา 23  

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 โดยส านักงานคุ้มครองพยานได้ก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมในการร้องทุกข์แทนพยานที่มีอยู่ในมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 กล่าวคือ ส านักงานคุ้มครองพยานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครอง  
ความปลอดภัยพยานจะรับมอบอ านาจจากพยานในการยื่นค าร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่แทนพยานผู้เสียหาย 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (4) (7) หรือเป็นผู้ยื่นค ากล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ 
แทนพยานผู้เสียหาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (8)  

  



- 43 - 
 

2.2 จัดท าหลักสูตรด้านการคุ้มครองพยาน โดยก าหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่
เป็นชุดรักษาความปลอดภัยพยาน เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับหลักการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองพยาน 
แนวปฏิบัติที่เหมาะสมต่อพยาน และจิตวิทยาการอยู่ร่วมกับพยาน ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับพนักงาน
เจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองความปลอดภัยพยานต้องตระหนักและค านึงถึงความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับเพศสภาวะ 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของพยาน โดยแนวทางการปฏิบัติภารกิจคุ้มครองพยานที่เป็นผู้หญิง
นั้น ส านักงานคุ้มครองพยานได้วางหลักปฏิบัติ ให้ต้องมีพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้หญิงอยู่ ในชุดคุ้มครอง  
ความปลอดภัยพยานดังกล่าวทุกครั้ง 

2.3 วางมาตรการแนวทางการช่วยเหลือพยาน ตามมาตรฐาน 4 ด้าน ตามปฏิญญาว่าด้วย

หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการอ านวยความยุติธรรม แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมและการใช้อ านาจ

หน้าที่โดยไม่ถูกต้อง ค.ศ. 1985 ได้แก่ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม 

การได้รับการชดเชยความเสียหายจากผู้กระท าความผิด การได้รับการชดเชยความเสียหายจากรัฐ และการให้

ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย โดยภารกิจการคุ้มครองพยานที่ผ่านมาในด้านการให้ความช่วยเหลือ

ได้ค านึงถึงสภาพจิตใจของพยานซึ่งเป็นผู้เสียหายเป็นส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพยานที่เป็นผู้เสียหายในคดี 

ค้ามนุษย์ คดีที่เกี่ยวกับเพศ คดีที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งพยานเหล่านี้ต้องได้รับการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจจาก

ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ จึงมีการประสานการท างานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

องค์กรภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิ A 21 มูลนิธิ Hug Project มูลนิธิพิทักษ์สตรี เป็นต้น เพ่ือด าเนินการ

บ าบัดฟ้ืนฟู และปรับสภาพร่างกายและจิตใจของพยานผ่านเจ้าหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และ

จิตแพทย ์

ทั้งนี้ กรณีผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัวซึ่งมีฐานะเป็นพยานในคดีข่มขืนกระท าช าเราที่ได้ยื่น

ร้องเรียนต่อ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยส านักงานคุ้มครองพยาน 

ได้ด าเนินการพาพยานและครอบครัวพยาน รวม 4 คน เข้าพบจิตแพทย์เพ่ือท าการรักษาฟ้ืนฟูสภาพจิตใจที่

โรงพยาบาลมนารมย์ (ระยะเวลาประมาณสองปี) ซึ่งจิตแพทย์ผู้ท าการรักษาได้ประเมินผลการรักษาว่าพยาน

และครอบครัวของพยานมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมากแล้ว แต่ยังคงต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่องอีกระยะหนึ่ง 
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7. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย และสิทธิในทรัพย์สิน  

กรณีกล่าวอ้างว่า ถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัว ตรวจยึดทรัพย์สิน และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม 

(DNA) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ร้อง 

สามีของผู้ร้อง บุคคลในครอบครัว และคณะท างานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ อัลกุรอาน ถูกเจ้าหน้าที่ 

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจ  

กรมทหารพรานที่ 42 ควบคุมตัว ตรวจยึดทรัพย์สิน และตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (DNA) โดยไม่ชอบ

ด้วยกฎหมาย   

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีการร้องเรียนข้างต้นแล้วเห็นว่าการที่

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ  และเจ้าหน้าที่ทหาร 

หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 42 เข้าควบคุมตัวและตรวจยึดทรัพย์สินของผู้ร้องกับพวก โดยอาศัยอ านาจ

ตามกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 และก าหนดให้ผู้ร้องทั้งสองไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ทหารในพ้ืนที่เป็น

ประจ าทุกเดือน โดยอาศัยอ านาจตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 

เป็นการใช้อ านาจที่เกินกว่ากรณีที่จ าเป็น อันส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ไม่สอดคล้องกับ 

หลักความได้สัดส่วน (Principle of Proportionality) และเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก 

พุทธศักราช 2457 และการตรวจเก็บสารพันธุกรรมของผู้ร้องและพวกมิใช่การด าเนินการในฐานะพนักงาน

สอบสวนที่จะต้องด าเนินการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอันเกี่ยวกับการกระท าความผิดตามกฎหมาย เมื่อผู้ร้องกับพวก

ซึ่งได้รับความเสียหายจากการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว มิอาจใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้ตามสมควร  

การกระท านั้นย่อมเป็นการกระทบต่อสาระส าคัญแห่งสิทธิของผู้ร้องและพวก อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จึงมีมติให้มีมาตรการหรือแนวทางที่ เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ 

กรมสอบสวนคดีพิเศษในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และกองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ทหารหน่วย

เฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 42 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 

(1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้ 
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มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

1. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรพิจารณาเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ร้อง  

ทั้งสองกับพวกตามความเหมาะสม 

2. กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 4 ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในพ้ืนที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน  

เป็นส าคัญ ส าหรับการใช้อ านาจตรวจสารพันธุกรรมแก่บุคคลใด ๆ ควรด าเนินการตามบทบัญญัติแห่งประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1 ซึ่งเป็นอ านาจของพนักงานสอบสวนโดยเฉพาะที่จะตรวจ

ผู้ต้องหา ผู้เสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับความยินยอมและเป็นคดีอาญาที่มีอัตราโทษจ าคุกเกิน 3 ปี 

ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สารพันธุกรรมเป็นพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือพิสูจน์ข้อเท็จจริง  

ในคดีอาญาที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้ใดไว้แล้ว  

3. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรเพ่ิมมาตรการการควบคุมการใช้อ านาจของ

เจ้าหน้าที่ทหารตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พุทธศักราช 2457 เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว

เป็นไปตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม 

4. กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ควรฝึกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ในการบังคับใช้

กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงแต่ละฉบับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของกฎหมายและ

เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบหรือแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เช่น  

ในการใช้อ านาจออกค าสั่งเรียกให้บุคคลใดมารายงานตัวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ จะต้องมีเหตุผลความจ าเป็น 

เพียงพอและค านึงถึงการเคารพสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของประชาชน อีกท้ังไม่ก่อให้เกิดภาระแก่ประชาชน

เกินความจ าเป็น โดยจะต้องปฏิบัติตามระเบียบกองอ านวยการรักษาความมั่ นคงภายในภาค 4  

ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามมาตรา 11 แห่งพระราชก าหนด การบริหารราชการ  

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด 

5. กรมสอบสวนคดีพิเศษควรด าเนินการและบังคับใช้กฎหมายตามหน้าที่และอ านาจของหน่วยงาน

ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมปกติให้สอดคล้องกับระดับความรุนแรงของสถานการณ์ก่อนที่จะ

ประสานให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อ านาจตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงเพ่ือให้การคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของประชาชนเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างแท้จริง 

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ด าเนินการแจ้งผลรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ พร้อมก าชับให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการ

และแนวทางตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมโดยจะต้องค านึงถึงการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนตามกฎหมายด้วยแล้ว 
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8. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า การเสนอกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ กระทบ

ต่อสิทธิชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม และกลุ่มชาติพันธุ์  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า 

คณะรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

มีการน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 40 ณ นครอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี  

ให้ขึ้นบัญชีกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติกลุ่มป่าแก่งกระจาน โดยผู้ร้องเห็นว่า กลุ่มป่า  

แก่งกระจานมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและมีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่ตั้งถิ่นฐานและ  

ที่อยู่อาศัยของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมชนเผ่ากะเหรี่ยงมาเป็นระยะเวลานาน นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบต่อ  

การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และยังไม่ได้รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งจัดให้ราษฎรมี ส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อาจเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า ก่อนที่รัฐบาลไทยจะเสนอกลุ่มป่า  

แก่งกระจานเป็นมรดกโลก ได้ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขอขึ้น

ทะเบียนกลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกแก่ชุมชนในพ้ืนที่และประชาชนทั่วไป และกรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ส ารวจและจัดท าข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยให้สอดรับกับ

มาตรการการแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  

และกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า มีการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและ

อุทยานแห่งชาติในการอนุรักษ์ จัดการ และแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน ตลอดทั้งยังได้ประสานความร่วมมือ

กับหน่วยงานต่าง ๆ ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเขตกลุ่มป่า

แก่งกระจานด้วย ในชั้นนี้จึงเห็นว่า ข้อร้องเรียนของผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้

ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลและชุมชนที่อาศัย  

อยู่ในพ้ืนที่ดังกล่าว จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  

ควรพิจารณาก าหนดแนวทางด าเนินการมาตรการในการเสนอพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจานเป็นมรดกโลกข้างต้น 

เป็นแผนปฏิบัติการระยะยาวหรือเป็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานในการบริหารจัดการพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน 

ซึ่งจะช่วยสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของการบริหารจัดการพ้ืนที่และลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่

ของรัฐกับชุมชน  

2. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

ควรพิจารณาก าหนดสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ในคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาพ้ืนที่คุ้มครอง หรือ PAC ของพ้ืนที่คุ้มครองทั้ง 4 แห่งในกลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้มีความเหมาะสมและ

ทั่วถึง โดยน าข้อมูลจ านวนประชากรและเขตพ้ืนที่การปกครองไปประกอบการพิจารณาด้วย 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แจ้งว่า มีการด าเนินงานในพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน  

2 ประเด็น ดังนี้  

1. ปัจจุบันได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินในเขตป่าอนุรักษ์ ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2561 โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมกันท าการตรวจสอบและก าหนดขอบเขตการบริหารเพ่ือการอนุรักษ์ และจัดท าโครงการหรือแผนงานเสนอ

เพ่ือขอรับการอนุญาตตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 อันจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ดินของ

ราษฎรและปัญหาความขัดแย้งในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ให้เป็นที่ยอมรับในการให้ราษฎรสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ยั่งยืน และจะได้น าข้อแนะน าและแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการมีส่วนร่วมของ

ราษฎรในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการด าเนินการจัดท าแผนการจัดการกลุ่มป่าแก่งกระจานต่อไป  

2. ได้ก าหนดแนวทางในการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาระดับพ้ืนที่ (Protected Area Committee: 

PAC) โดยก าหนดให้มีองค์ประกอบจากผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ในส่วนของอุทยานแห่งชาติ

แก่งกระจาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ 

แก่งกระจาน โดยมีผู้แทนจากภาคประชาชน ชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพื้นที่บ้านโป่งลึกและบ้านบางกลอย 

จ านวน 2 คน และมีหนังสือซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ (PAC) แจ้งให้

อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศไทยพิจารณาตัวบุคคลที่จะเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ 

(PAC) โดยให้มีสัดส่วนของผู้แทนชุมชนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช ได้แจ้งให้หน่วยงานสังกัดในพ้ืนที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน พิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการ

ในการก าหนดสัดส่วนผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ในคณะกรรมการ  

ที่ปรึกษาพ้ืนที่คุ้มครองให้มีความเหมาะสมและท่ัวถึงแล้ว 
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9. สิทธิในการจัดการที่ดิน และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐ 

ไม่ออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน ทั้งที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) มีนโยบายจัดสรรที่ดิน

ให้ชุมชนแล้ว  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าราษฎร

กลุ่มสิทธิชุมชนต าบลชุมโค ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณรอบสนามบินพาณิชย์จังหวัดชุมพรที่ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น และป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมโค ต าบลชุมโค อ า เภอปะทิว จังหวัดชุมพร 

ก่อนมีกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 และ ฉบับที่ 134 (พ.ศ. 2509) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวน

แห่งชาติ พ.ศ. 2507 ก าหนดให้บริเวณดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เรียกร้องสิทธิในที่ดินมาโดยตลอด  

แต่ยังคงไม่ได้รับเอกสารรับรองสิทธิในที่ดินแต่อย่างใด ทั้งที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)  

มีนโยบายให้จัดสรรที่ดินท ากินบริเวณดังกล่าวให้แก่ชุมชนแล้ว  

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า จังหวัดชุมพรและกรมป่าไม้ได้ด าเนินการ

ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่แล้ว รวมทั้ง

ยังได้ติดตามความคืบหน้าของการด าเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีข้อสั่งการให้กรมป่าไม้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน พิจารณาแก้ไข

ปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพ้ืนที่พิพาทให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและระเบียบกฎหมาย 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าการที่จังหวัดชุมพร และกรมป่าไม้ไม่จัดที่ดินที่เหลือ  

จากการก่อสร้างสนามบินพาณิชย์จังหวัดชุมพรให้ชุมชน เป็นการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม การแก้ไขปัญหาตามค าร้องเกิดขึ้นมาอย่างยาวนาน และ  

มีข้อเท็จจริงว่ารายชื่อราษฎรและจ านวนเนื้อที่ที่ครอบครองเพ่ิมขึ้นทุกครั้ง ซึ่งอาจจะน าไปสู่ความยากล าบาก

ในการแก้ไขปัญหานี้ในอนาคต ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการแก้ไขปัญหาเป็นไปด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว 

และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อจังหวัดชุมพร กรมท่าอากาศยาน คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดชุมพร 

(คทช.จังหวัดชุมพร) และคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

1. กรมท่าอากาศยาน ผู้เข้าใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่แท้จริง ควรยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์บริเวณ

สนามบินพาณิชย์จังหวัดชุมพร รวมทั้งบริเวณโดยรอบที่คาดว่าจะมีแผนการก่อสร้างเพ่ือขยายสนามบินใน

อนาคต ซึ่งอยู่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น และป่าสงวนแห่งชาติป่าชุมโค  

ต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 13/8 ประกอบมาตรา 13/1 

แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559  

2. เมื่อกรมท่าอากาศยานได้รับอนุญาตแล้ว จังหวัดชุมพรควรด าเนินการจัดท าข้อมูลพ้ืนที่รอบ

สนามบินพาณิชย์จังหวัดชุมพรส่วนที่เหลือจากการขออนุญาตใช้ประโยชน์ของกรมท่าอากาศยาน และข้อมูล  

ผู้ครอบครองพ้ืนที่เดิม พร้อมประสาน คทช. จังหวัดชุมพร ให้น าเสนอพ้ืนที่พร้อมข้อมูลพ้ืนที่และข้อมูล 

ผู้ครอบครองพ้ืนที่ เดิมต่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน และในระหว่างขั้นตอนการด าเนินงานของ

คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดิน จังหวัดชุมพรต้องยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณ

ดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติอีกครั้ง 

3. เมื่อ คทช. จังหวัดชุมพร ได้รับการประสานจากจังหวัดชุมพรให้เสนอพ้ืนที่ต่อคณะอนุกรรมการ

จัดหาที่ดินแล้ว คทช. จังหวัดชุมพรควรน าเสนอพ้ืนที่พร้อมข้อมูลพ้ืนที่และข้อมูลผู้ครอบครองพ้ืนที่เดิมต่อ

คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการก าหนดบริเวณดังกล่าวเป็นพ้ืนที่เป้าหมายอีกครั้ง 

4. เมื่อคณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินควร

เสนอเรื่องให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) อนุมัติให้ด าเนินการจัดที่ดินให้ชุมชน และเม่ือ คทช. 

 อนุมัติให้ด าเนินการแล้ว ให้คณะอนุกรรมการจัดหาที่ดินด าเนินงานตามขั้นตอนโดยส่งข้อมูลให้คณะอนุกรรมการ

จัดที่ดินและคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด าเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนตามหลักเกณฑ์ต่อไป  

พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ คทช. จังหวัดชุมพร ทราบ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กรมท่าอากาศยาน แจ้งว่า ได้ยื่นค าขออนุญาตใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานชุมพร รวมทั้งบริเวณ

โดยรอบที่คาดว่าจะมีแผนการก่อสร้างเพ่ือขยายท่าอากาศยานในอนาคตเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

1. ค าขอใช้พื้นที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชุมโค เนื้อที่ 64 ไร่ 

2. ค าขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าหนองไซและป่าทุ่งวัวแล่น เนื้อที่ 

1,513.82 ไร่ 

3. ค าขออนุญาตเข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยในพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เนื้อที่ 

29.18 ไร ่
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10. สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐน าแบบจ าลองส าหรับประเมิน

ค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท าลายป่าไม้ มาเป็นฐานในการฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่ง

เรียกค่าเสียหายโดยไม่เป็นธรรม 

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีกล่าวอ้างว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 

และพันธุ์พืช มีหนังสือสั่งการให้หน่วยงานในสังกัด น าแบบจ าลองส าหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อม

บางประการหลังการท าลายป่าไม้ เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณค่าเสียหายจากกลุ่มชาวบ้านสมาชิก

เครือข่ายของผู้ร้องที่ถูกด าเนินคดีอาญาในข้อหาบุกรุกเขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือ 

เขตป่าสงวนแห่งชาติ ผู้ร้องเห็นว่าแบบจ าลองดังกล่าว มิได้เป็นไปตามหลักวิชาการและไม่เป็นที่ยอมรับของ

สากล เป็นการออกกฎที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และไม่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น

แต่อย่างใด จึงขอให้ยกเลิกและยุติการด าเนินคดี 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเห็นว่า การที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า  

และพันธุ์พืช น าแบบจ าลองส าหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท าลายป่าไม้  

เพ่ือใช้เป็นฐานในการฟ้องร้องด าเนินคดีทางแพ่งเรียกค่าเสียหายจากบุคคลที่ถูกด าเนินคดีในข้อบุกรุกพ้ืนที่

อุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวนตามประเด็นในค าร้องนี้ จึงเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการพิจารณาของศาลยุติธรรมที่

จะพิจารณาและพิพากษาในการกระท าของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระท าความผิดเท่านั้น ดังนั้น จึงยังไม่อาจ

ถือได้ว่า เป็นการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลดังกล่าว  

จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม ประเด็นการก าหนดค่าเสียหายให้แก่ผู้ถูกร้องซึ่งฟ้องคดีบุคคลที่ถูกด าเนินคดี

ในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 นั้น กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่

ในการดูแลรักษาและป้องกันทรัพยากรป่าไม้ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่า

สัตว์ป่า และมีอ านาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้  

อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ในการด าเนินการคิดค่าเสียหาย

ทางแพ่ง เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชจะต้องมีการคิดค านวณเพ่ือให้ทราบจ านวน

ค่าเสียหายที่จะน าไปฟ้องต่อศาลยุติธรรม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้มีการน าหลักเกณฑ์

การคิดค านวณค่าเสียหายจากการก าหนดค่าเสียหายที่ตายตัวตามเนื้อที่ของป่าที่ถูกท าลาย มาเป็นการใช้

แบบจ าลองส าหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท าลายป่าไม้ แต่การก าหนด

ค่าเสียหายแก่บุคคลที่ถูกด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติหรือป่าสงวนจะต้องใช้เท่าใดนั้น  

ศาลที่พิจารณาจะเป็นผู้ก าหนดตามควรแก่พฤติการณ์และความร้ายแรงแห่งการละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่ง 
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และพาณิชย์ จึงย่อมท าให้เชื่อได้ว่า แบบจ าลองดังกล่าวของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยังคงมี

ข้อโต้แย้งและขาดความน่าเชื่อถือทางวิชาการในการที่จะน าไปเป็นหลักเกณฑ์ในการคิดค านวณค่าเสียหาย 

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ให้เกิดความเป็น

ธรรมแก่ผู้ที่ถูกกล่าวหาและด าเนินคดี จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชควร

ศึกษาและทบทวนงานวิจัยว่าด้วยความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อมของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

และหลักเกณฑ์การค านวณค่าเสียหายจากผู้ท าลาย หรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ อันเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐหรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและ 

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 97 ตลอดจนแบบจ าลองส าหรับประเมินค่าเสียหาย  

ทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท าลายป่าไม้ ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความเหมาะสมกับ

สถานการณ์และข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ที่ถูกด าเนินคดีต่อไป 

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ส่งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช น าไปพิจารณาด าเนินการตามอ านาจ

หน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว  

2. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้พิจารณาแล้ว ดังนี้ 

2.1 ตามมาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

บัญญัติว่า ผู้ใดกระท าหรือละเว้นการกระท าด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการท าลายหรือ  

ท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน มีหน้าที่

ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกท าลายสูญหายหรือ 

เสียหายไปนั้น 

2.2 เนื่องจากการท าลายหรือท าให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ  อันก่อให้เกิด

ปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม และปัญหาหมอกควัน ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นบริเวณกว้าง ดังนั้น เพ่ือให้เกิด

ความเป็นธรรมและปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วไป ดร.พงษ์ศักดิ์  วิทวัชชุติกุล อดีตผู้เชี่ยวชาญ

เฉพาะด้านอนุรักษ์การฟ้ืนฟูและจัดการต้นน้ า ร่วมกับคณะวิจัยของส่วนวิจัยต้นน้ า ส านักอนุรักษ์และจัดการ  

ต้นน้ า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้คิดและพัฒนาแบบจ าลองส าหรับประมาณค่าเสียหายทาง 
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สิ่งแวดล้อมบางประการหลังการท าลายป่า เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการค านวณค่าเสียหายแก่บุคคล  

ที่ถูกด าเนินคดีในข้อหาบุกรุกพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตป่าสงวนแห่งชาติ  

โดยแบบจ าลองส าหรับประเมินค่าเสียหายทางสิ่งแวดล้อมบางประการหลักการท าลายป่าไม้ เป็นแบบจ าลอง

ทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงการท างานตามหน้าที่ของโครงสร้างที่ก่อให้เกิดผลกระทบ  

ในด้านต่าง ๆ โดยน าปัจจัยด้านโครงสร้างของระบบนิเวศอันประกอบด้วย ปัจจัยน้ าฝน ปัจจัยพืชคลุมดิน 

ปัจจัยสภาพภูมิประเทศ และปัจจัยดิน มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแบบจ าลองท่ีเป็นสากลระดับโลก เพ่ือเป็นต้นแบบ

ของการพัฒนาส าหรับการประเมินค่าการสูญเสียดินและน้ า รวมถึงน าผลงานวิจัยทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศมาเป็นแนวคิดในการก าหนดรูปลักษณะต่าง ๆ ของแบบจ าลอง และประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมตาม

หลั กวิ ชาเศรษฐศาสตร์ สิ่ งแวดล้ อม ด้ วยวิ ธี  Cost Replacement Method หรื อ  Customer Value 

Management (CVM) 

2.3 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยส านักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ า ส่วนวิจัย 

ต้นน้ า มีสถานีวิจัยต้นน้ า ที่ศึกษาองค์ประกอบของระบบนิเวศป่าไม้ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท าลาย  

ป่าไม้ จ านวน 16 สถานี กระจายอยู่ในภาคต่าง ๆ ของประเทศ ได้น าข้อมูลผลกระทบที่มีการตรวจวัดอย่าง

ต่อเนื่องมาสร้างเป็นสมการคณิตศาสตร์ ส าหรับประเมินคุณค่าและมูลค่าของผลกระทบจากการท าลายป่าไม้ 

ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากสมการคณิตศาสตร์จะถูกน ามาทดสอบเพ่ือปรับแก้ให้แบบจ าลองได้ผลลัพธ์ใกล้เคี ยง 

ความเป็นจริงมากที่สุด นอกจากนี้แบบจ าลองดังกล่าวยังได้ถูกน าเสนอในที่ประชุมวิชาการ และหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การพิจารณาคดี สถาบันการศึกษา บริษัทที่ปรึกษาที่จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจน 

การเข้าชี้แจงกับคณะกรรมการรัฐสภา คณะกรรมการวุฒิสภา และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เป็นต้น  

2.4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณากฎหมายล าดับรอง

ว่าด้วยการค านวณการก าหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ส าหรับกรณีเรียกให้ผู้กระท าความผิดต้องรับผิดชอบ

ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่หน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 

ซึ่งคณะท างานฯ ดังกล่าว อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชว่าด้วย

หลักเกณฑ์ในการค านวณมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ พ.ศ. .... โดยจะก าหนดมูลค่าให้สาธารณชนรับรู้และ

สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้เพ่ือสามารถน ามาใช้ประกอบการประเมินมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  

ซึ่งมีผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย และจะมีการปรับปรุงทุก 5 ปี หรือหากมีการศึกษาเพ่ือประเมินมู ลค่าที่เป็น 

ที่น่าเชื่อถือในทางวิชาการอ่ืนก็ให้ก าหนดมูลค่าของทรัพยากรธรรมชาติชนิดดังกล่าวตามมูลค่านั้น 
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11. สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่

ของรัฐข่มขู่คุกคามกลุ่มชาวบ้านที่คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องและชาวบ้าน “กลุ่มคนรักษ์ 

บ้านเกิดบ าเหน็จณรงค์” ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน อาจสร้างมลพิษให้แก่

ชุมชน รวมทั้งการจัดกิจกรรมแสดงออกในการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินของกลุ่มผู้ร้อง ถูกเจ้าหน้าที่ทหาร 

ต ารวจ และฝ่ายปกครอง แสดงพฤติกรรมข่มขู่คุกคาม 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า ประเด็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่า  

มีการเชิญกลุ่มผู้ร้องเข้าพบเพ่ือสอบถามข้อเท็จจริงการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่

คุกคาม การห้ามชาวบ้านในพ้ืนที่ไม่ให้ปิดป้ายคัดค้านการก่อสร้างในพ้ืนที่สาธารณะและพ้ืนที่ส่วนบุคคล และ

ผู้น าท้องที่ข่มขู่ชาวบ้านว่าจะไม่ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ จากรัฐบาล นั้น มีมติให้ยุติเรื่อง  

ส าหรับประเด็นที่รองหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) สั่งให้กลุ่มผู้ร้องถอดเสื้อที่มี

ข้อความคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหิน หรือให้ใส่เสื้อกลับด้าน หรือไม่ให้ใส่เสื้อที่มีข้อความคัดค้านเข้าร่วมประชุม 

เห็นว่า เป็นการละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจักรไทย และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงมีมติว่าเป็น  

การละเมิดสิทธิมนุษยชน และให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไ ข 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หัวหน้าศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิควรก าชับเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการ  

จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีต่าง ๆ ให้ปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะของการดูแลรักษา

ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยของประชาชน รวมทั้งระมัดระวังการกระท าที่อาจจะก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชน 

ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดชัยภูมิ ได้มีหนังสือเรียน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ รองผู้อ านวยการ

รักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชัยภูมิ (ฝ่ายทหาร) นายอ าเภอทุกอ าเภอ ขอให้ท่านแจ้งก าชับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

กับการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในกรณีต่าง ๆ เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

  



- 54 - 
 

12. เสรีภาพในการชุมนุม สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า การควบคุม 

แกนน าคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นที่อ าเภอเทพาจังหวัดสงขลา ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์

รัฐธรรมนูญไทย ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ยินยอมและอ านวยความสะดวก  

ในการชุมนุมและใช้เป็นข้อกล่าวอ้างในการสลายการชุมนุม และควบคุมแกนน าคัดค้านโครงการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าถ่านหินในพ้ืนที่อ าเภอเทพาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย นอกจากนี้ ยังมีกรณีการกล่าวหาผู้ชุมนุมบางคน

ในลักษณะดูหมิ่นเหยียดหยาม ท าลายชื่อเสียงเกียรติยศ และมีการประกาศให้เขตพ้ืนที่อ าเภอแม่ลาน จังหวัด

ปัตตานี และอ าเภอจะนะ อ าเภอนาทวี อ าเภอเทพา จังหวัดสงขลา เป็นพ้ืนที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อ

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด

สงขลาได้ใช้กุญแจมือล่ามข้อมือผู้ต้องหาซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอาโรงไฟฟ้า 

ถ่านหิน และใช้โซ่ร้อยเข้าด้วยกัน เพ่ือน าตัวไปยังศาลจังหวัดสงขลา เป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ  

สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights: ICCPR) ประมวลกฎหมาย 

วิธีพิจารณาความอาญา และประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี อันเป็นระเบียบปฏิบัติภายในของผู้บังคับ 

การต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา และมีผลท าให้ผู้ต้องหาต้องเสื่อมเสียต่อสิทธิและเสรีภาพทางร่างกายเกินกว่า

ความจ าเป็น ถือว่าเป็นการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้มีมาตรการหรือแนวทาง 

ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(1) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติควรก าชับและตักเตือนเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องในการพิจารณา

ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องหา โดยด าเนินการให้สอดคล้องกับบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 และประมวลระเบียบการต ารวจเกี่ยวกับคดี  

(2) ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติควรสั่งการให้ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสงขลา พิจารณาหามาตรการ

เยียวยาความเสียหายแก่กลุ่มผู้ต้องหา จ านวน 16 คน ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายประชาชนสงขลา-ปัตตานี ไม่เอา

โรงไฟฟ้าถ่านหิน อันเกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว  
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ความส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญา ได้แจ้งไปยังกองบัญชาการต ารวจภูธรภาค 9 ด าเนินการ

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว 

13. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค าอาจส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ 

กลุ่มชาติพันธุ์  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า  

การด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ของกรมชลประทาน เพ่ือศึกษาความ

เหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม อาจจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม ที่อยู่

อาศัย และท่ีดินท ากินของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย รวมทั้งพ้ืนที่

ธรรมชาติและทรัพยากรป่าไม้อาจถูกท าลาย 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันการด าเนินโครงการอ่างเก็บน้ าแม่ค า 

ของกรมชลประทาน อยู่ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะต้องด าเนินการตามแนวทาง  

การมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม ผู้ร้องและ

ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้สิทธิเข้าร่วมในการแสดงความคิดเห็นได้ตามขั้นตอนตามที่บั ญญัติไว้ 

ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรอง

และคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ในชั้นนี้ ยังไม่ปรากฏว่ามีการกระท า

หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม หากมีการด าเนิน

โครงการย่อมส่งผลให้ต้องมีการอพยพประชาชนออกจากที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

ของประชาชนและกลุ่มชาติพันธุ์ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อ 

กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงราย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงราย ควรศึกษาเชิงเปรียบเทียบและพิจารณาทางเลือกอ่ืน  

ในการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับสภาพทางภูมิศาสตร์และสังคม โดยเฉพาะ

วิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ และต้องสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ เรื่อง  

การจัดการน้ า และการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก ที่มีเป้าหมายมุ่งเน้นการปกป้องและฟ้ืนฟูระบบ 
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ที่เก่ียวข้องกับน้ า และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบนบกอย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์

ป่าต้นน้ า 

2. กรมชลประทาน และจังหวัดเชียงราย ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลตามขั้นตอนของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรับทราบ และก าหนดวิธีการรับฟังความคิดเห็นให้ครอบคลุม

ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียเพ่ือให้สามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นได้อย่างครบถ้วน เพ่ือให้ประชาชน  

ได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโครงการ และน าความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการ รวมถึง

ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นไปพิจารณาประกอบด้วย  

3. กรมชลประทาน ควรตระหนักว่า หากจ าเป็นต้องด าเนินโครงการดังกล่าว และต้องใช้วิธีการ

เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ทั้งที่มีเอกสารสิทธิและไม่มีเอกสารสิทธิ แม้จะมีกฎหมายบัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ

สามารถใช้อ านาจตามกฎหมายเพ่ือการเวนคืนได้ก็ตาม แต่ควรเวนคืนเท่าที่จ าเป็นและส่งผลกระทบต่อชุมชน

ให้น้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีการชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควร และเยียวยาความเสียหาย  

ที่เกิดขึ้นให้แก่ประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นผู้เสียสละทรัพย์สินของตนหรือสิทธิบางอย่างเป็นพิเศษ เช่น สิทธิท ากิน 

หรือสิทธิในที่อยู่อาศัย เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งควรต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

อย่างมีศักดิ์ศรี โดยคุณค่าหรือประโยชน์ที่ได้รับต้องไม่น้อยกว่าเดิมก่อนที่จะถูกเวนคืน และควรพิจารณา  

น าหลักการตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในเรื่องสิทธิในที่อยู่

อาศัยของชาวบ้านที่มีวิถีชีวิตในการอยู่อาศัยและท ากินในพ้ืนที่ดังกล่าวข้างต้นไปพิจารณาประกอบด้วย  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า ได้แจ้งให้โครงการชลประทานเชียงรายน าข้อเสนอแนะฯ ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมควรพิจารณาอย่างรอบด้านและครบถ้วน 

รอบด้านอย่างเคร่งครัด ไปพิจารณาด าเนินการแล้ว   

14. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการศึกษาออกแบบและจัดท าแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ า 

เวียงหนองหล่มขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า กรมโยธาธิการ 

และผังเมือง โดยส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย ได้ศึกษาออกแบบและจัดท าแผนแม่บท

พัฒนาพื้นที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่ม อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และเสนอแนวคิดและน ารูปแบบการพัฒนาให้

พ้ืนที่ชุ่มน้ าดังกล่าวเป็นบึงเก็บน้ าคล้ายกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ขัดกับสภาพพ้ืนที่เดิมที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นพื้นที่ชุ่มน้ าทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องได้รับการคุ้มครองตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2543  
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และมติทบทวนเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2552 ผู้ร้องเห็นว่า หากมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ย่อมกระทบต่อ

สิทธิชุมชนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพ้ืนที่ดังกล่าว อีกท้ังประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการศึกษาออกแบบและจัดท าแผน

แม่บทพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่มของกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 และจัดให้

มีวิธีมีช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นโดยเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม อันเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองไว้ตามรัฐธรรมนูญแล้ว ในชั้นนี้ ไม่ปรากฏว่ามีการกระท า

หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินโครงการดังกล่าว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง 

อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่มเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ซึ่งมีความส าคัญต่อประชาชน ซึ่งควรสร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญของพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือเป็น

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนต่อจังหวัดเชียงราย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) 

ดังนี้  

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

จังหวัดเชียงรายควรให้ความส าคัญกับพ้ืนที่ชุ่มน้ า ด้วยการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ปกป้องคุ้มครอง และเพ่ิมพูน

ผลประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและการบริการจากระบบนิเวศ ควบคู่กันกับการสร้างความตระหนัก 

ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและความส าคัญของความหลากหลายทางชีวภาพที่มีต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ 

ตลอดจนการบูรณาการการจัดการร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนแม่บทบูรณาการจัดการ

ความหลากหลายทางชีวภาพ และเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่จะมีส่วนร่วมในการจัดการ บ ารุงรักษา 

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

รวมทั้งเร่งรัดการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ าเวียงหนองหล่มเป็นพื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

จังหวัดเชียงราย แจ้งว่า ได้แจ้งรายงานฯ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ส านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงรายพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
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15. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า โครงการแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ า 

ล้านช้าง-แม่น้ าโขง  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ าล้านช้าง -แม่น้ าโขง  

พ.ศ. 2558-2568 เพ่ือปรับปรุงร่องน้ าทางเดินเรือในแม่น้ าโขงตอนบน อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชี วิตและ

สิ่งแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ าโขง 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันการด าเนินโครงการปรับปรุงร่องน้ า

ทางเดินเรือในแม่น้ าโขงตอนบน อยู่ระหว่างศึกษา ส ารวจ และออกแบบโครงการ เพ่ือน าไปสู่การประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมและสังคม ในขณะที่รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศได้ปรึกษาหารือร่วมกับผู้แทน

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพ่ือยุติโครงการดังกล่าว เนื่องจากเห็นว่าอาจมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง

เส้นเขตแดนระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว ยังไม่ปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้กระท าหรือละเลยการกระท า

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ านานาชาติและ

เป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว การด าเนินการใด ๆ หรือมีโครงการที่มีการเปลี่ยนแปลง

ทางกายภาพในแม่น้ าโขงจึงอาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อระบบนิเวศ วิถีชีวิต และความมั่นคงของประเทศ 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการพัฒนาโครงการในแม่น้ าโขง จึงให้มีข้อเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการน้ าในภาพรวมของ

ประเทศไทยควรยกระดับความส าคัญของแม่น้ าโขงซึ่งเป็นแม่น้ าที่ เชื่อมโยงและไหลผ่านหลายพ้ืนที่  

ของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและอนุรักษ์ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์

จากแม่น้ าโขงให้สอดคล้องกับหลักการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 6 

และเป้าหมายที่ 15 ที่มุ่งเน้นการปกป้องและฟ้ืนฟูระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ า และส่งเสริมการใช้ประโยชน์

ทรัพยากรบนบกอย่างยั่งยืน และในการด าเนินการต้องค านึงถึงการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการจัดการ 

บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
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ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ผู้ประสานงานหลักฝ่ายไทย ในฐานะคณะกรรมการแม่น้ าโขง

แห่งชาติไทย แจ้งว่า คณะกรรมาธิการแม่น้ าโขง (MRC) ได้ให้ค าม่ันสัญญาระหว่างกันภายใต้ข้อตกลงแม่น้ าโขง  

พ.ศ. 2538 (1995 Mekong Agreement) มีนโยบายในการยกระดับความส าคัญของแม่น้ าโขง โดยการส่งเสริม

และอนุรักษ์ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์จากแม่น้ าโขงที่สอดคล้องกับ 

เป้าหมายที่ 6 และเป้าหมายที่ 15 ในกรอบสหประชาชาติแล้ว 

16. สิทธิได้รับบริการสาธารณสุข สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องกัก ชาวจีน

ถูกท าร้ายร่างกายโดยไม่ได้รับการรักษา  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ร้องเป็น

บุคคลสัญชาติจีน และเป็นบิดาของผู้เสียหายซึ่งเป็นผู้ต้องกักชาวจีน โดยผู้เสียหายเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมือง

เพ่ือเรียกร้องประชาธิปไตย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการตรวจสอบรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ท าให้ถูกเจ้าหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา และเคยถูกเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ท าร้ายร่างกาย ผู้เสียหายเดินทางมายังประเทศไทย โดยใช้การตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว และยื่นค าร้อง

เพ่ือขอสถานะผู้ลี้ภัยต่อส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ แต่ได้รับการปฏิเสธค าร้องขอเป็นผู้ลี้ภัย

ต่อมาศาลได้มีค าพิพากษาว่าผู้เสียหายอาศัยอยู่ในประเทศไทยเกินก าหนดระยะเวลาอนุญาต และถูกส่งตัวไปยัง

สถานกักตัวคนต่างด้าว ต่อมามีผู้ต้องกักรายอ่ืนท าร้ายร่างกายผู้เสียหายจนกระดูกหัก แต่ยังไม่ได้รับการรักษา

ตามความเหมาะสม  

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการรักษาพยาบาล ส านักงาน 

ตรวจคนเข้าเมืองได้ด าเนินการให้ผู้เสียหายได้รับสิทธิในการรับบริการด้านสาธารณสุข และเป็นการปฏิบัติ  

ตามค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง มาตรฐานของสถานกักตัวคนต่างด้าว ในด้านการรักษาพยาบาล และ

มาตรฐานในเรื่องการประเมินเพ่ือคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามประกาศ

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดแยกระดับความฉุกเฉินและมาตรฐาน  

การปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. 2554 แล้ว จึงถือไม่ได้ว่าส านักงานตรวจคนเข้าเมืองได้กระท าหรือละเลย  

การกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ส่วนการร้องขออ่ืน  ๆ ของผู้ เสียหาย  

ได้แก่ การขอให้ผู้ถูกร้องปล่อยตัว การขอหนังสือเดินทางไทยและสัญชาติไทย รวมถึงการขอให้ส านักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติพิจารณาค าขอสถานะผู้ลี้ภัยนั้น พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเ รื่องที่ไม่อยู่ 

ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะด าเนินการให้ได้ จึงเป็นกรณีตามมาตรา 39 (2) 
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ประกอบมาตรา 39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. 2560 กรณีที่ผู้เสียหายมีความประสงค์จะเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นความ

ประสงค์ที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง เห็นควรแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังส านักงาน

ตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มีการปรับปรุง 

การด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ต้องกักให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น จึงให้มีข้อเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

1. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรสั่งการให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองประสานความร่วมมือกับ  

กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ในการจัดให้มีระบบการรักษาพยาบาลและบริการด้านสาธารณสุข

ตามหลักสิทธิขั้นพ้ืนฐานให้แก่ผู้ต้องกัก ภายใต้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณและบุคลากรให้เพียงพอ  

โดยสนับสนุนงบประมาณและบุคลากร ทั้งนี้ ควรให้ความส าคัญกับการดูแลในกรณีการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  

ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือคัดแยกระดับความฉุกเฉินและ

มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน พ.ศ. 2554  

2. ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรสั่งการให้ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองก าชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้

ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องกัก ตามค าสั่งส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  เรื่อง 

มาตรฐานของสถานกักตัวคนต่างด้าว โดยน าหลักการตามข้อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติว่าด้วย

การปฏิบัติ ต่ อผู้ ต้ องขั ง (United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: 

Mandela Rules) ไปเป็นมาตรฐานส าหรับการปฏิบัติงานด้วย ทั้งนี้ ภายใต้การพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

และบุคลากรที่เพียงพอให้แก่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองคดีอาญาแจ้งว่า ได้แจ้งไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองทราบ 

และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอ านาจหน้าที่แล้ว 
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17. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าโรงงานน้ ามันปาล์มปล่อยน้ าเสียก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

และชุมชน  

ประเด็นการร้องเรียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า โรงงาน

น้ ามันปาล์มของบริษัทน้ ามันปาล์มแห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่บริเวณในจังหวัดตรัง ปล่อยน้ าเสียลงสู่ล ารางสาธารณะ 

เส้นทางสัญจร สวนยางพารา สวนปาล์มน้ ามัน และสวนผลไม้ ส่งผลให้น้ าในล ารางสาธารณะเน่าเสีย ราษฎรที่พัก

อาศัยอยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า มีเหตุการณที่โรงงานน้ ามันปาล์มปล่อย 

น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว และน าไปใช้รดสวนปาล์มน้ ามันซึ่งมีน้ าที่ไหลออกนอกเขตพ้ืนที่โรงงาน ท าให้

ราษฎรที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ทั้งยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนร าคาญและกระทบต่อสิทธิที่จะอยู่อาศัย 

ในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม

ในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนต่อบริษัทน้ ามันปาล์ม ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง และเทศบาลต าบล ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และ

มาตรา 42 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

1. บริษัทน้ ามันปาล์ม ควรเร่งด าเนินการชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับผลกระทบ  

อันเกิดข้ึนจากเหตุการณ์น้ าเสียไหลออกนอกเขตพ้ืนที่โรงงานให้ครบถ้วนและเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามนัยมาตรา 96 

แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  

2. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังควรพิจารณาด าเนินการตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 

ด้วยการสั่งให้ผู้ถูกร้องปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสียในกรณีที่ระบบบ าบัดน้ าเสียของบริษัทน้ ามันปาล์ม

ดังกล่าว หรือคุณภาพน้ าทิ้งจากการบ าบัดน้ าเสียยังไม่เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กฎหมายก าหนด 

3. เทศบาลต าบล ควรพิจารณาแก้ไขเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ เลขที่ 66/2561 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ของบริษัทน้ ามันปาล์มในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปล่อย

น้ าเสียให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน ซึ่งก าหนดห้ามระบายน้ าทิ้งออกนอก

บริเวณโรงงาน 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. บริษัทน้ ามันปาล์ม ควรประกอบกิจการและปฏิบัติตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ตามกรอบงานองค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งเน้นการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยาผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก 

การด าเนินธุรกิจ เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชนหรือบุคคลที่อาศัยอยู่

ใกล้เคียง 

2. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน  

พ.ศ. 2535 และเทศบาลต าบลนาในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ควรเพ่ิมมาตรการพิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงานของบริษัทน้ ามันปาล์มดังกล่าว 

อย่างต่อเนื่องโดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากประชาชน เพ่ือป้องกันไม่ให้ก่อมลพิษและผลกระทบต่ อ

สิ่งแวดล้อมและชุมชน เนื่องจากที่ตั้งโรงงานของบริษัทน้ ามันปาล์ม อยู่บนเนินเขาและใกล้แหล่งน้ าสาธารณะ 

ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน และมีเหตุการณ์น้ าเสียของโรงงานไหลออกนอกเขตที่หลายครั้ง  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1. เทศบาลต าบล แจ้งว่า ได้แก้ไขเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

และเพ่ิมมาตรการพิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน โดยมอบหมายให้เจ้าพนักงาน

สาธารณสุขผู้ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น เข้าตรวจสอบการประกอบกิจการโรงงาน และร่วมมือ

กับเครือข่ายพิทักษ์สิ่งแวดล้อมต าบลตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว 

2. ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง มีหนังสือแจ้งว่า ได้มีข้อสั่งการและตรวจสอบติดตาม  

ผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือก ากับดูแล ให้ค าปรึกษาแนะน าและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา  

ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ประกอบการ โดยพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามอ านาจหน้าที่แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และมีมาตรการพิเศษในการเฝ้าระวังและตรวจการ

ประกอบกิจการโรงงานของบริษัทน้ ามันปาล์มดังกล่าวแล้ว 

3. บริษัทน้ ามันปาล์ม แจ้งว่า ได้มีการเจรจาและชดเชยเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 

โดยทันที ส าหรับการประกอบกิจการและปฏิบัติตามหลักการเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เพ่ือมิให้ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของชุมชนและบุคคลที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยน

วิธีการน าน้ าเสียบ่อสุดท้ายไปใช้ประโยชน์ เพ่ือป้องกันน้ าซึมออกจากสวนปาล์ม และมีมาตรการให้ พนักงาน

ผู้รับผิดชอบตรวจสอบพ้ืนที่และรายงานต่อผู้บริหารโดยตรงทุกวัน และกรณีน้ าเสียของบริษัทฯ ซึ่งยังไม่ผ่าน

มาตรฐานน้ าทิ้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม จากการตรวจวิเคราะห์หาค่าธาตุอาหาร พบว่า น้ าเสีย

ดังกล่าวมีธาตุอาหารที่สามารถน าไปเป็นปุ๋ยได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงปรับเปลี่ยนวิธีการน าน้ าเสียบ่อสุดท้ายไปใช้

ประโยชน์ โดยเป็นระบบน้ าหยดและน้ าฝอยเพ่ือใช้ทดแทนการให้ปุ๋ยแก่ต้นปาล์มในพ้ืนที่ภายในสวนปาล์มของ

บริษัทฯ ภายหลังจากการด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว บริษัทได้ติดตามผลการแก้ไขปัญหากับผู้ร้องเรียน 
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มาโดยตลอด ปรากฏว่า ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2562 จนถึงปัจจุบัน ไม่มีปัญหาน้ าเสียไหลลงล ารางสาธารณะ

และพ้ืนที่ของผู้ร้องเรียนและพ้ืนที่ข้างเคียงอีก  

18. เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่า การก่อสร้างอ่างเก็บน้ าเพื่อรองรับโครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรกรรม 

ความเป็นมา 

ผู้ร้องที่ 1 เป็นเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี และผู้ร้องที่ 2 เป็นเกษตรกร  

ในพ้ืนที่อ าเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี เห็นว่า ผู้ถูกร้องได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าในพ้ืนที่อ าเภอแก่งหางแมว 

จังหวัดจันทบุรี โดยเมื่อปี 2561 ได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าคลองประแกดเสร็จแล้ว 1 แห่ง และอยู่

ระหว่างด าเนินการก่อสร้างอีก 3 แห่ง รวมทั้งมีโครงการที่จะผลักดันอีกอย่างน้อย 1 โครงการในเขตรอยต่อ

ของจังหวัดระยองและจังหวัดจันทบุรี เพ่ือผันน้ าจากแหล่งต้นน้ าบริ เวณป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก 

เพ่ือรองรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ในเขตอุตสาหกรรม ท าให้อาจมี

แนวโน้มที่จะเกิดปัญหาความขัดแย้งในการจัดสรรน้ าระหว่างภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรมขึ้นในอนาคต 

อีกท้ัง โครงการเหล่านี้อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อเกษตรกรในจังหวัดจันทบุรีที่ต้องพ่ึงพาแหล่งน้ ามาแต่ดั้งเดิม 

จึงขอให้ตรวจสอบ 

การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า  ผู้ถูกร้องได้ด าเนินโครงการก่อสร้าง 

อ่างเก็บน้ าขนาดกลางในพ้ืนที่อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี จ านวน 4 แห่ง  ได้แก่ อ่างเก็บน้ าคลอง 

ประแกดอ่างเก็บน้ าคลองหางแมว อ่างเก็บน้ าคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้ าคลองวังโตนด โดยมีแผนการผันน้ า

บางส่วนจากอ่างเก็บน้ าทั้ง 4 แห่ง ไปยังอ่างเก็บน้ าประแสร์ จังหวัดระยอง เพ่ือส่งน้ าต่อไปยังพื้นท่ีอุตสาหกรรม

ของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จึงเป็นสาเหตุให้ผู้ร้องมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหา 

ในการบริหารจัดการน้ าซึ่งอาจท าให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ท าการเกษตร ผู้ร้องจึงมีความประสงค์ให้ผู้ถูกร้อง

จัดท าแผนการบริหารจัดการน้ าให้มีความชัดเจน โดยข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกร้องได้มีแผนในการศึกษา 

ออกแบบ และก่อสร้างระบบส่งน้ า อย่างเป็นขั้นตอนแล้ว อีกทั้งผู้ถูกร้องยังได้แนะน าวิธีปฏิบัติในการขอรับ  

การสนับสนุนสถานีสูบน้ าถาวรจากผู้ถูกร้องให้กับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ าโดยเฉพาะ

ตอนบนของอ่างเก็บน้ าที่ไม่สามารถใช้น้ าในอ่างเก็บน้ าได้เนื่องจากในพ้ืนที่ ไม่มีระบบชลประทาน เพ่ือให้

ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ าได้ ท าให้ฝ่ายผู้ร้องมีความพึงพอใจต่อการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแผนบริหารจัดการ

น้ าของผู้ถูกร้องดังกล่าวจากข้อเท็จจริงดังที่กล่าวมาข้างต้นเห็นว่าผู้ถูกร้องได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนและชุมชนในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามสิทธิที่

ได้รับการรับรองและคุ้มครองแล้ว จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าผู้ถูกร้องได้กระท าหรือละเลยการกระท าอัน  

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกรมชลประทาน และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ า  ภาค 6  

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ าชายฝั่งทะเลตะวันออก ดังนี้ 

1. กรมชลประทาน และผู้อ านวยการส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 6 ควรด าเนินการบริหารจัดการน้ า

โดยค านึงถึงสิทธิในการใช้น้ าของบุคคลตามมาตรา 7 และค านึงถึงล าดับความส าคัญในการจัดสรรน้ าเพ่ือ

กิจกรรมต่าง ๆ ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. 2561 ประกอบมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 โดยเฉพาะในส่วนที่ก าหนดให้สร้างความเข้มแข็งในพ้ืนที่ก่อนที่จะผันน้ าไปที่อ่ืน 

และจัดตั้งกลไกการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ าของประชาชนผู้ใช้น้ าในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานราชการ  

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง โดยค านึงถึงสิทธิของ

บุคคลหรือชุมชนในการจัดการ บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตามมาตรา 

43 (2) แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และยังเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนา  

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 6 สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับ  

ทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน (Clean Water and Sanitation) 

2. กรมชลประทาน ควรด าเนินการเร่งรัดการจัดท าระบบส่งน้ าและสถานีสูบน้ าถาวรของอ่างเก็บน้ า

คลองประแกด เพ่ือให้เกษตรกรในพ้ืนที่บริเวณรอบอ่างเก็บน้ าที่เข้าไม่ถึงแหล่งน้ าได้มีน้ าใช้ในการท าเกษตรกรรม 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่ง

มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี ส านักงบประมาณ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว โดยให้กระทรวงการคลังสรุปผล 

การพิจารณาหรือผลการด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง เพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
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19. สิทธิชุมชน กรณีประชาชนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้รับผลกระทบจากการท าเหมืองแร่

ของบริษัทเอกชน  

 ความเป็นมา 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า 

เมื่อปี 2542 กระทรวงเหมืองแร่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาได้อนุญาตให้ผู้ถูกร้อง ซึ่งเป็นบริษัทผู้ลงทุน

ชาวไทยจดทะเบียนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เข้าไปประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบุ กที่เหมืองเฮ็นดา 

(Heinda) ตั้งอยู่ในเมืองมยิตตา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยโครงการเหมืองแร่ดังกล่าวได้ส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ีหลายประการ 

 การด าเนินการ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เมียนมาพงษ์พิพัฒน์ จ ากัด 

(Myanmar Pongpipat Company Limited: MPCL) จดทะเบียนเป็นบริษัทตามกฎหมายและประกอบ

กิจการเหมืองแร่อยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ประกอบกับเหตุตามข้อร้องเรียน

บริษัทฯ ไม่ได้ประกอบกิจการในเขตประเทศไทย การก ากับดูแลผลกระทบจากการท าเหมืองแร่ดังกล่าว  

จึงอยู่ภายใต้หน้าที่และอ านาจของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งเป็นไปตามที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน

และการเหมืองแร่ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า ขอบเขตอ านาจหน้าที่ในการก ากับดูแลการประกอบกิจการเหมืองแร่

เฉพาะในเขตประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงไม่อาจด าเนินการตรวจสอบ

การกระท าหรือการละเลยการกระท าของผู้ถูกร้องอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในสาธารณรัฐ  

แห่งสหภาพเมียนมาตามค าร้องนี้ได้ กรณีจึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ คณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. 2560 มาตรา 39 (2) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติให้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

สั่งยุติเรื่อง หากในกรณีที่ความปรากฏในภายหลังว่าเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเห็นควรยุติเรื่อง  

 อย่างไรก็ตาม มูลเหตุแห่งค าร้องนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ลงทุนเป็นบุคคลสัญชาติไทยเข้าไป

ประกอบกิจการเหมืองแร่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา แม้ว่ากรณีดังกล่าวจะไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจ

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ตาม แต่ผู้ถูกร้องเป็นนิติบุคคลซึ่งมีผู้ลงทุนและกรรมการผู้จัดการ

เป็นบุคคลสัญชาติไทย ควรมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผลกระทบที่เกิดข้ึนกับ 
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ชุมชน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : การปฏิบัติตามกรอบ

การคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา (United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 

Implementing the Protect, Respect and Remedy Framework (๒๐๑๑) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานระหว่าง

ประเทศท่ีได้รับการรับรองในการประชุมใหญ่สามัญของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 17 

และเผยแพร่เป็นเอกสาร เลขที่ A/HRC/17/31 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม ๒๕๕๔ ประกอบกับ คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เคยตรวจสอบและจัดท ารายงานผลการพิจารณาเพ่ือมีข้อเสนอแนะนโยบายเกี่ยวกับ

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนไปยังคณะรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงาน  

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อเสนอแนะและมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา

ด าเนินการแล้วทั้งสองกรณีข้างต้น จนน าไปสู่การจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ระยะที่  1 โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ

เห็นชอบไปเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 และในการจัดท า NAP นี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เคยมีข้อเสนอแนะ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ  

สิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกล่าว

มีกรอบระยะเวลาบังคับใช้ตั้งแต่ ปี 2562-2565 โดยประเด็นด้านการลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ 

เป็นหนึ่งในสี่ประเด็นหลัก (Key Priority Area) ที่บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ 

สิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 ด้วย ทั้งนี้ในแผนปฏิบัติการดังกล่าวได้ก าหนดหน้าที่ของรัฐในการปรึกษาหารือ 

ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาแนวทางในการพัฒนากฎหมาย นโยบาย หรือกลไกที่เป็นรูปธรรม  

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกอาณาเขต เพ่ือให้เกิดการปกป้อง คุ้มครอง เยียวยา และ  

เกิดความรับผิดชอบข้ามพรมแดนที่สอดคล้องกับมาตรการสากล ดังนั้น จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือ

แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวง

ยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการด าเนินการตาม NAP ตามหน้าที่และอ านาจของ คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) 

ดังนี้ 
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 1) กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงยุติธรรม ควรพิจารณาจัดตั้งกลไกในการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เป็นรูปธรรมเพ่ือให้เกิดการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการชี้แนะ

แห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน: การปฏิบัติตามกรอบการคุ้มครอง เคารพ เยียวยา (United 

Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the Protect, Respect 

and Remedy Framework (2011)) เพ่ือให้สอดรับกับหนึ่งในสี่ประเด็นหลัก (Key Priority Area) ในเรื่อง 

การลงทุนระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ ของแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

(NAP) ระยะที่ 1 

 2) คณะรัฐมนตรีควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติ

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ระยะที่ 1 ให้เป็นไปตามแผนอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้ง

ติดตามผลการด าเนินการดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 รับทราบผลการด าเนินการของกระทรวง

ยุติธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) ระยะที่ 1 ด้านการลงทุนระหว่างประเทศ

และบรรษัทข้ามชาติ อย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้ติดตามผลการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด และ

กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ได้ร่วมกับกระทรวงยุติธรรม ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (2562/2565) ตามอ านาจหน้าที่ในกฎหมายและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 

20. สิทธิชุมชน อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า ได้รับ

ผลกระทบจากโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง) 

– ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ตอน 1 ส่วนที่ 1  

 ความเป็นมา 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า 

ประชาชนชุมชนบ้านหนองแขวะ หมู่ที่ 4 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ได้รับผลกระทบจากโครงการ

ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)-ปราจีนบุรี (ทางหลวง

หมายเลข 359) ตอน 1 ส่วนที่ 1 ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งคุณภาพชีวิต 

ของคนในชุมชน 
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 การด าเนินการ 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนตามสิทธิที่ได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายก าหนด และรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่าวแล้ว ในชั้นนี้จึงยังไม่ปรากฏว่า  

กรมทางหลวง ผู้ถูกร้อง ได้กระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นดังกล่าว 

จึงมีมติให้ยุติเรื่อง  

 อย่างไรก็ตาม แม้โครงการของผู้ถูกร้องยังอยู่ในชั้นการปรับแก้ไขรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ โครงสร้างพ้ืนฐานทางบกและอากาศ  

แต่ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบปรากฏว่า ประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งคาดว่าจะอยู่ ในแนวโครงการและ 

อาจถูกเวนคืนที่ดินเพ่ือก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองดังกล่าว โดยรวมถึงพ้ืนที่ทั้งทางคู่ขนาน  

ทางแยกต่างระดับ และจุดพักรถ มีความกังวลในเรื่องผลกระทบจากโครงการทั้งด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ที่อยู่

อาศัยและที่ท ากิน ความปลอดภัยในการสัญจร มลภาวะที่จะเกิดขึ้นทั้งในขั้นตอนการก่อสร้างและหลังเสร็จสิ้น

โครงการ รวมถึงประเด็นเรื่องการที่ประชาชนในพ้ืนที่บ้านหนองแขวะ หมู่ที่ 4 ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา  

จังหวัดชลบุรี บางส่วนเคยถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือก่อสร้างโครงการอ่ืนของรัฐในช่วงปี 2517–2559  

ด้วย หากประชาชนในพ้ืนที่ถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพ่ือก่อสร้างโครงการดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง ย่อมเป็น  

การสร้างภาระต่อประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก และจากการตรวจสอบของคณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรณีโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในลักษณะเดียวกันในเส้นทางอ่ืน 

พบข้อเท็จจริงในประเด็นการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ว่า การก าหนดค่าทดแทนในการเวนคืนที่ดินของผู้ถูกร้อง  

มีราคาต่ ากว่ามูลค่าการซื้อขายที่ดินค่อนข้างมาก โดยในเกือบทุกกรณีผู้ที่ได้รับผลกระทบต้องใช้สิทธิอุทธรณ์  

ค่าทดแทนและใช้สิทธิฟ้องร้องต่อศาล อีกทั้งผู้ได้รับผลกระทบบางรายที่ถูกเวนคืนที่ดินทั้งหมดต้องจัดหาที่ดิน

แห่งใหม่เพ่ืออยู่อาศัยหรือท ากินในขณะที่ต้องด าเนินการฟ้องร้องคดีในชั้นศาลควบคู่ไปด้วย จึงเป็นการสร้าง

ภาระให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างเป็นอย่างมาก อีกทั้งการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

เพ่ือประโยชน์ในการก่อสร้างโครงการของรัฐเพ่ือการสาธารณูปโภคดังกล่าวข้างต้น แม้จะมีกฎหมายบัญญัติให้

หน่วยงานของรัฐสามารถใช้อ านาจตามกฎหมายเพ่ือการเวนคืนได้ก็ตาม แต่ต้องมีการชดใช้ค่าทดแทนที่เป็น

ธรรมภายในเวลาอันควรและเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือให้สิทธิบางอย่างเป็นพิเศษ เช่น สิทธิในที่ดิน

ท ากิน สิทธิในที่อยู่อาศัย เป็นต้น แก่ประชาชนที่ถือว่าเป็นผู้เสียสละทรัพย์สินของตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 

ซึ่งควรต้องได้รับการทดแทนที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการด ารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยคุณค่าหรือประโยชน์ 
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ที่ได้รับต้องไม่น้อยกว่าเดิมก่อนที่จะถูกเวนคืน จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง (ผู้ถูกร้อง) ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ประกอบมาตรา 42 ดังนี้  

 1) กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง (ผู้ถูกร้อง) ควรน าข้อร้องเรียนเกี่ ยวกับผลกระทบ

ด้านความปลอดภัยในวิถีชีวิต การเดินทางสัญจรของคนในชุมชน ผลกระทบด้านมลภาวะจากการด าเนิน

โครงการ รวมถึงข้อมูลการเวนคืนที่ดินจากโครงการของรัฐที่ผ่านมา บริเวณชุมชนบ้านหนองแขวะ หมู่ที่ 4 

ต าบลบึง อ าเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในช่วงปี 2517-2559 ที่มีการเวนคืนเพ่ือการสาธารณูปโภคของ

ประชาชนรายเดิมที่ซ้ าซ้อนกัน เพ่ือประกอบการพิจารณาก าหนดพ้ืนที่โครงการให้มีความเหมาะสม  

โดยพิจารณาหลีกเลี่ยงพ้ืนที่ชุมชนซึ่งมีวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิม และค านึงถึงความปลอดภัยในการสัญจรของบุคคล

ในชุมชนท้องถิ่น รวมถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน เพ่ือให้

สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐในการด าเนินการให้มีสาธารณูปโภค  ขั้นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของ

ประชาชนอย่างทั่วถึงตามหลักการพัฒนาที่ยั่ งยืน แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในการพัฒนาประเทศ  

ซึ่งต้องค านึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของ

ประชาชนประกอบกัน รวมถึงสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 

SDGs) อาทิ เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพ้ืนฐาน เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จาก

ระบบนิเวศทางบก เป้าหมายที่ 16 สังคมสงบ ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และเป้าหมายที่ 17 ความร่วมมือ 

เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 2) กระทรวงคมนาคมและกรมทางหลวง (ผู้ถูกร้อง) ควรตรวจสอบข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ  

ในชั้นของการเวนคืนตลอดแนวโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายชลบุรี –หนองคาย ตอน ชลบุรี 

(ท่าเรือแหลมฉบัง)–ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) ให้ทั่วถึง รวมทั้งจัดให้มีการให้ข้อมูลและอธิบาย

ขั้นตอนการใช้สิทธิต่าง ๆ โดยละเอียด อาทิ กระบวนการอุทธรณ์ค่าทดแทนตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วย

การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งในกระบวนการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ควรด าเนินการให้เป็นไปตาม  

หลักสิทธิมนุษยชนและต้องค านึงถึงประชาชนที่เป็นผู้เสียสละทรัพย์สินหรือสิทธิบางอย่างของตน เช่น สิทธิท ากิน 

หรือ สิทธิในที่อยู่อาศัย เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม ซึ่งควรได้รับการทดแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมภายใน

เวลาอันควร อีกทั้งค่าทดแทนที่ได้รับต้องเพียงพอต่อการด ารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี โดยคุณค่าหรือประโยชน์  

ที่ได้รับต้องไม่น้อยกว่าเดิมก่อนที่จะถูกเวนคืน 
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 3) กระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง (ผู้ถูกร้อง) ควรร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น และ

ตัวแทนของชาวชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ จัดตั้งคณะท างานเพ่ือท าหน้าที่ร่วมกันในชั้นของการออกแบบและ  

การก่อสร้างโครงการในพ้ืนที่ ซึ่งอาจกระทบต่อชุมชนท้องถิ่น เช่น การท าทางบริการ ( Local Road)  

การท าทางลอดหรือทางข้ามในจุดต่าง ๆ ที่แต่เดิมเป็นช่องทางระบายน้ าตามธรรมชาติ ฯลฯ เพ่ือแก้ไขปัญหา

และบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากท่ีสุด 

 ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

 กรมทางหลวง แจ้งว่า ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายชลบุรี–

หนองคาย ตอน ชลบุรี (ท่าเรือแหลมฉบัง)–ปราจีนบุรี (ทางหลวงหมายเลข 359) สรุปได้ว่า ได้ก าหนด

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของประชาชนทั้งในระยะเตรียมการก่อสร้าง

และระยะก่อสร้าง และระยะด าเนินการไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มาตรการ

ป้องกันและแก้ไขผลกระทบกับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้ข้อมูล

และอธิบายขั้นตอนต่าง ๆ เช่น กระบวนการอุทธรณ์ค่าทดแทนตามขั้นตอนของกฎหมายว่าด้วยการเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ และเพ่ือให้มีการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งบริษัทที่ปรึกษาของ  

กรมทางหลวงได้ประสานกับหน่วยงานท้องถิ่น ตัวแทนของชุมชน และประชาชนในพ้ืนที่ตลอดการศึกษาของ

โครงการ โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (EIA) และขั้นตอนออกแบบรายละเอียดแล้ว และส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้สอบถามผลคืบหน้าการติดตามผลด าเนินการจากกระทรวงคมนาคมทางโทรศัพท์ 

สรุปได้ว่า ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคมได้ให้กรมทางหลวงด าเนินการ และให้แจ้งผลด า เนินการมายัง

ส านักงานปลัดฯ แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลด าเนินการดังกล่าว แต่เนื่องจากกรมทางหลวงได้แจ้งผลด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะของ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แล้ว อันอาจถือได้ว่ากระทรวงคมนาคมได้ด าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะด้วยแล้ว 

21. การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการรับเข้าท างานกับบริษัทเอกชน  

ความเป็นมา 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีบริษัท  ล.  

ส่งตัวพนักงานที่อยู่ระหว่างการทดลองงานเข้ารับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง โดยไม่แจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวี และโรงพยาบาลดังกล่าว ได้ส่งผลการตรวจสุขภาพให้กับบริษัท ล. 

ซึ่งต่อมาผลการตรวจสุขภาพเกิดรั่วไหล ท าให้พนักงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับความอับอาย และถูกเลิกจ้างโดย

ไม่จ่ายค่าชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ผู้ร้องเห็นว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
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 การด าเนินการ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้ว เห็นว่า ประเด็นร้องเรียนที่ 1 กรณีบริษัท ล. 

ส่งตัวพนักงานที่อยู่ระหว่างการทดลองงานเข้ารับการตรวจสุขภาพกับโรงพยาบาลฯ ก่อนที่จะบรรจุเป็น

พนักงานประจ าโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าว่าจะต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวี เพ่ือคัดกรองตามระเบียบข้อบังคับ

เกี่ยวกับการท างานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นพนักงาน แต่ระเบียบดังกล่าวมิได้ระบุหรือ

ครอบคลุมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ การตรวจสุขภาพของพนักงานเพ่ือ

ตรวจหาเชื้อเอชไอวี จึงเป็นการด าเนินการเกินความจ าเป็นนอกเหนือจากขอบเขตของระเบียบ อีกทั้ง  

ไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค

ในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และแนวทางปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและ

บริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ท างาน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ที่ก าหนดแนวทางการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติต่อลูกจ้างและผู้สมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี ดังนั้น การกระท าของบริษัท ล. เป็นการก าหนดเงื่อนไขในการจ้างงาน  

โดยอาศัยเหตุความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพ อีกทั้งไม่ได้แจ้งให้พนักงานทราบล่วงหน้า 

ว่าจะต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวี จึงถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งขัดต่อ

หลักความเสมอภาค อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 มาตรา 4 และมาตรา 27 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 2 และ 

ข้อ 26 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ข้อ 2 และข้อ 6 ได้รับรองไว้ 

ประเด็นร้องเรียนที่ 2 กรณีบริษัท ล. แจ้งการเลิกจ้างพนักงานผู้ติดเชื้อเอชไอวี เป็นการอ้าง

การติดเชื้อเอชไอวีเพ่ือเป็นเงื่อนไข หรือเป็นหลักเกณฑ์ตัดสินว่าพนักงานผู้นั้นขาดคุณสมบัติในการท างาน 

ไม่สนับสนุนผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้ได้รับโอกาสในการท างานโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งไม่สอดคล้องตามประกาศ

กระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ 

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 และแนวทางปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ 

ในสถานที่ท างาน ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2552 ที่ให้ความคุ้มครองผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้สามารถท างาน  

หรือให้อยู่ ในสถานภาพลูกจ้างต่อไป โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ 

โดยไม่เป็นธรรมในการจ้างงาน โดยอาศัยเหตุความแตกต่างในเรื่องสภาพทางกายหรือสุขภาพ  
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แต่อย่างไรก็ตาม ภายหลังบริษัท ล.  ได้ให้พนักงานคนดังกล่าวไปท างานกับบริษัท 

ในเครือเดียวกันแล้ว จึงเป็นกรณีตามมาตรา 39 (5) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติสั่งยุติเรื่อง หากเป็นเรื่องท่ีมีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่องในประเด็นนี้ 

ประเด็นร้องเรียนที่ 3 กรณีโรงพยาบาลฯ ส่งผลการตรวจสุขภาพของพนักงานอันเป็นข้อมูล

ส่วนบุคคลให้แก่บริษัท ล. ตามข้อตกลงที่ท าไว้ และเกิดการรั่วไหลของผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน 

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560 มาตรา 32 ประกอบกับข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 

เวชกรรม พ.ศ. 2549 ข้อ 27 ที่ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมต้องไม่เปิดเผยความลับของผู้ป่วย  

ซึ่งตนทราบมาเนื่องจากการประกอบวิชาชีพ เว้นแต่ได้รับความยินยอมโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น  

การกระท าของโรงพยาบาลฯ จึงเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ เป็นความลับโดยเจ้าของข้อมูลมิได้ 

ให้ความยินยอม อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีมติว่า การกระท าของบริษัท ล. และโรงพยาบาลฯ 

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี และให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม  

ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อบริษัท ล. และโรงพยาบาลฯ กับทั้งให้มีข้อเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงแรงงาน และกระ ทรวง

สาธารณสุข รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนชนต่อ

รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) 

และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 

(1) และ (3) ประกอบมาตรา 36 และมาตรา 42 เพ่ือด าเนินการต่อไป  
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มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง

กฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

1) บริษัท ล. ควรทบทวนข้อก าหนดหรือเงื่อนไขการรับบริการตรวจสุขภาพพนักงาน 

ที่ให้โรงพยาบาลฯ หรือสถานพยาบาลอ่ืน ตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับพนักงานเข้าท างานทุกต าแหน่ง  

โดยการยกเลิกการอาศัยเหตุในเรื่องการไม่เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีเป็นเงื่อนไขคุณสมบัติในการจ้างงานและ  

หากจ าเป็นต้องส่งพนักงานเข้ารับการตรวจสุขภาพ ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ควรแจ้งรายการ

ตรวจสุขภาพท้ังหมดให้พนักงานทราบล่วงหน้าทุกครั้ง 

2) บริษัท ล. ควรจัดท านโยบายการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบ

กิจการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการป้องกันและ

บริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยอย่างน้อย 

ต้องมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการรับสมัครงานและการจ้างงาน การก าหนดคุณสมบัติของพนักงาน การให้ท างาน 

ความก้าวหน้าในการท างาน และการรักษาความลับส่วนบุคคล รวมทั้งจัดให้มีระบบเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ของลูกจ้างที่ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี โดยปิดประกาศนโยบายดังกล่าว  

ไว้ในสถานประกอบกิจการ และจัดให้มีการชี้แจงท าความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารและลูกจ้างทุกระดับ เพ่ือน าไปสู่

การปฏิบัติอย่างจริงจัง โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้ 

3) โรงพยาบาลฯ ควรทบทวนข้อก าหนดหรือเงื่อนไขการให้บริการตรวจสุขภาพแก่พนักงาน

ของสถานประกอบกิจการคู่สัญญาทุกราย ในส่วนที่ก าหนดให้ตรวจสุขภาพของพนักงานเพ่ือตรวจหาเชื้อเอชไอวี 

โดยปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.  2559  

และนโยบายแห่งชาติว่าด้วยการตรวจเอดส์ อย่างเคร่งครัด โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน  

นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) กระทรวงแรงงานควรมอบหมายให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานด าเนินการตาม

อ านาจหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม และผลักดันให้สถานประกอบกิจการจัดท านโยบาย

การป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะในด้านการปกป้อง คุ้มครองและ

ส่งเสริมการปฏิบัติต่อลูกจ้างและผู้สมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อ

เอชไอวี ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ได้รับผลกระทบ ตามแนวทางในประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทาง  

การป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ไว้ 
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เป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศไว้ในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ

อย่างจริงจัง 

 2) กระทรวงสาธารณสุขควรบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลในการควบคุมให้

สถานพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย์ ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องถือ

ปฏิบัติในการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีให้แก่ผู้เข้ารับการตรวจ โดยเฉพาะการรักษาความลับของข้อมูล  

ด้านสุขภาพของผู้เข้ารับการตรวจหรือผู้ป่วย ตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยการรักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  

เวชกรรม พ.ศ. 2549 นโยบายแห่งชาติว่าด้วยการตรวจเอดส์และแนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี 

อย่างเคร่งครัด เพ่ือคุ้มครองสิทธิและความเสมอภาคของผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

รัฐสภาและคณะรัฐมนตรีควรด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจเพ่ือให้มีการตรากฎหมาย  

ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลขึ้นใช้บังคับ โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ที่เป็นระบบ

เหมาะสมและสอดคล้องกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และบริบทของสังคมไทย เพ่ือด าเนินการคุ้มครอง 

ช่วยเหลือและเยียวยาบุคคลทุกกลุ่มจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความแตกต่าง  

ในเรื่องถิ่นก าเนิดเชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ  

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือเหตุอ่ืนใด ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 4 

และมาตรา 27 ได้บัญญัติรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลไว้ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและ

ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก รับเรื่องกรณี

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการรับเข้าท างานกับบริษัทเอกชนไปพิจารณาร่วมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

สาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางหรือผลการ

ด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ค าสั่งเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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 2) โรงพยาบาลฯ แจ้งว่า ได้ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานโดยมิให้ละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่

ผู้รับบริการ โดยก าหนดบทบาทของเจ้าหน้าที่แต่ละแผนกที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติตามมติที่ประชุมอย่างเป็น  

ลายลักษณ์อักษรที่ก าหนดขึ้นทันที ตามคู่มือโรงพยาบาลฯ เรื่อง มาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อ HIV  

ซึ่งได้ก าหนดมาตรฐานการคุ้มครองผู้ติดเชื้อ HIV ไว้ โดยจะรักษาความลับของผู้ติดเชื้อ ไม่แสดงสัญลักษณ์หรือ

ให้ข้อมูลใด ๆ ต่อสาธารณะ นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้ก าหนดบทบาทและความรับผิดชอบของโรงพยาบาล

ในการให้บริการ ในด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการและผู้ให้บริการด้วยแล้ว รวมทั้งจัดอบรมเจ้าหน้าที่ 

ให้ทราบถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด จัดให้มีการทบทวนคู่สัญญาเกี่ยวกับเงื่อนไขบริษัท 

ที่ต้องการตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ทุกราย ถ้าพบว่าบริษัทมีความจ าเป็นต้องตรวจ จะอธิบายถึงการคุ้มครอง  

สิทธิมนุษยชนให้บริษัททราบ เพ่ือไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของพนักงาน 

3.1.1.3 การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 วรรคสอง ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 36
ก าหนดให้กรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตรวจสอบแล้วเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับ
ความเสียหายไปยังหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง และมาตรา 42 ที่ก าหนดให้คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาจเสนอมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง 
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้  
ในการติดตามการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางนี้  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ในหมวด 5  
ว่าด้วยเรื่องการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ติดตามผล 
การด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน และมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 131 เรื่อง จ าแนกเป็นการติดตามผล 
การด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 34 เรื่อง 
และการติดตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน 97 เรื่อง 
ดังนี้ 
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1) การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไข

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 34 เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 11 

ตารางที่ 11 มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอไปยังหน่วยงานของรัฐ จ าแนกตามประเภทสิทธิ 

           หน่วย: เรื่อง 

ประเภทสิทธิ รวม  

สิทธิชุมชน 17 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 5 
สิทธิพลเมือง 4 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 2 
การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม 2 
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย 1 
สิทธิในการจัดการที่ดิน 1 
สิทธิเด็ก 1 
สิทธิในทรัพย์สิน 1 

รวม 34 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

จากตารางที่ 11 มาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอต่อหน่วยงานของรัฐมเป็นมาตรการหรือแนวทางด้านสิทธิชุมชน 
จ านวน 17 เรื่อง ด้านสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล จ านวน 5 เรื่อง และด้านสิทธิพลเมือง จ านวน 4 เรื่อง  
เมื่อพิจารณาผลการติดตามการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอและปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ออกก่อน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 34 เรื่อง อาทิ กรณีกล่าวอ้างว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล
อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน กรณีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบต่อประชาชน 
กรณีขอให้ตรวจสอบกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการเหมืองแร่ถ่านหิน 
จังหวัดเชียงใหม่ กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ทหารควบคุมตัว ตรวจยึดทรัพย์สิน และตรวจเก็บตัวอย่าง 
สารพันธุกรรม (DNA) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นต้น  
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและสั่งการให้ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติยุติการติดตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 42 เรื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้พิจารณาและมีมติให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยุติการติดตาม จ านวน 41 เรื่อง 
เนื่องจากเป็นกรณีตามระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
พ.ศ. 2561 ข้อ 42  ได้แก่ บุคคลหรือหน่วยงานได้ด าเนินการตามมาตรการหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นสาระส าคัญแล้ว รวมถึงเนื่องจากได้มอบหมายให้หน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข้องรับไปด าเนินการ และคณะรัฐมนตรี  หรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้แจ้งว่ารับทราบหรือ 
แจ้งข้อพิจารณาให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบแล้วตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 วรรคสอง และมีมติให้ยุติเรื่อง จ านวน 1 เรื่อง เนื่องจากส่งเรื่องให้หน่วยงาน
ด าเนินการ ตามมาตรา 25 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
โดยสามารถจ าแนกออกตามสาเหตุของการยุติการติดตามตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 42 รายละเอียดตามตารางที่ 12 
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ตารางที่ 12 ผลการติดตามการด าเนินการของหน่วยงานของรัฐตามมาตรการหรือแนวทางในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รับเป็นค าร้อง 
ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

             หน่วย: รายงาน (ฉบับ) 

เหตุแห่งการยุติการตดิตาม จ านวน ร้อยละ 

กรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ด าเนนิการตามมาตรการ 
การแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็นประเด็นสาระส าคัญ 
ในการบรรเทาปัญหา 

38 91 

กรณีที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลหรือที่ศาลมีค าพพิากษา 
หรือค าสั่งเด็ดขาดแล้วในประเดน็เดียวกันกับมาตรการการแก้ไขปัญหา 

1 2 

กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานมไิดด้ าเนินการตามมาตรการการแกไ้ขปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือด าเนินการแล้ว แตย่ังไม่แล้วเสร็จ  
โดยมีเหตุผลอันสมควร 

2 5 

กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการก าหนด (หน่วยงานที่เก่ียวข้องปฏบิัติการ 
ที่ไม่ต่ ากวา่มาตรการหรือแนวทางในการป้องกนัหรือแก้ไขการละเมิด 
สิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ก าหนด)  

- - 

กรณียุติเรื่องตามมาตรา 25 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 25424  

1 2 

รวม 42 100 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

จากตารางที่ 12 สาเหตุส่วนใหญ่ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาและสั่งการให้
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ยุติการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทาง  
ที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ออกก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้แก่  
กรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็น
ประเด็นสาระส าคัญแล้ว คิดเป็นจ านวน 38 เรื่อง หรือ ร้อยละ 91 นอกนั้นเป็นการสั่งการให้ยุติการติดตามผล 
เนื่องจากเป็น เป็นกรณีท่ีบุคคลหรือหน่วยงานมิอาจด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางได้โดยมีเหตุอันสมควร 
เป็นกรณีท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลหรือมีค าพิพากษาแล้ว และเป็นกรณียุติเรื่อง เนื่องจากส่งเรื่องให้องค์กร 
ที่เกี่ยวข้องด าเนินการ (ตามมาตรา 25 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542) ตามล าดับ 

                                                           
4 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่าเรื่องท่ีรับมาควรได้รับการพิจารณาแก้ไขโดยองค์กรอื่นซ่ึงมีอ านาจหน้าท่ี  
คณะกรรมการฯ อาจส่งเรื่องให้องค์กรน้ันพิจารณาได้ไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะอยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมการฯ ในขั้นตอนใด  
ในการน้ีคณะกรรมการฯ อาจมีหนังสือสอบถามผลการด าเนินการไปยังองค์กรน้ันได้ และหากปรากฏว่าองค์กรน้ันยังมิได้ด าเนินการ 
เป็นประการใด หรือไม่รับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา คณะกรรมการฯ อาจรับเรื่องกลับไปพิจารณาหากเป็นเรื่องท่ีอยู่ภายใต้อ านาจหน้าท่ี
ของคณะกรรมการฯ ได้ 
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2)  การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการหรือแนวทางของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 วรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่าเมื่อคณะรัฐมนตรีรับทราบข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอแล้ว  
ให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาด าเนินการ 
ให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทราบโดยไม่ชักช้า 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตาม 
ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ เสนอต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 97 เรื่อง สามารถจ าแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน 
ได้ตามตารางท่ี 13 

ตารางท่ี 13 ผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน 
                                                                                                  หน่วย: รายงาน(ฉบับ) 

ประเภทสิทธ ิ
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
สิทธิชุมชน 55 
สิทธิในการจัดการทีด่ิน 6 
สิทธิในสถานะบุคคล 6 
การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม 5 
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 4 
สิทธิในทรัพยส์ิน 3 
สิทธิพลเมือง 3 
สิทธิและเสรีภาพในชีวติและร่างกาย 3 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 2 
สิทธิในกระบวนการปกครอง 1 
สิทธิเด็ก 1 
สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 1 
สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข 1 
สิทธิผู้สงูอาย ุ 1 
สิทธิผู้พิการ 1 
สิทธิสตร ี 1 
สิทธิเสรีภาพในการศึกษา 1 
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ตารางที่ 13 ผลการติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ าแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน (ต่อ) 

                                                                                                    หน่วย: รายงาน(ฉบับ) 

ประเภทสิทธ ิ
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
เสรีภาพในการเดินทาง 1 
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 1 

รวม 97 

ที่มา: ส านักมาตรฐานและตดิตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) 

จากตารางที่ 13 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอไปยังคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีจ านวน  
97 เรื่อง ส่วนใหญ่เป็นประเภทสิทธิชุมชน ตัวอย่างเช่น กรณีปัญหาพนักงานจ้างเหมาบริการในหน่วยงานของรัฐ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานข้อเสนอแนะ กรณีการเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะของคนพิการ  
กรณีนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษส่งผลกระทบต่อประชาชน  กรณีโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกัน 
ตลิ่งริมทะเลอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน กรณหีน่วยงานของรัฐออกหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวง
ทับที่ดินท ากินของราษฎร เป็นต้น  

3) การติดตามประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน 
ภาคประชาสังคม หรือบุคคลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินการประสานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ตามหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน แสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคม หรือบุคคลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามความจ าเป็นและ
ความเหมาะสมแก่กรณ ี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญ
ต่อการเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากเรื่ องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดยมีการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ อาทิ 

1.  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม กรณีนักท่องเที่ยวชาวเคนยาถูกส่งตัวกลับออกไปจากประเทศไทย
โดยผิดกฎหมาย 

ความเป็นมา 
ผู้ร้องเป็นบรรณาธิการประจ าประเทศไทยของเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศแห่งหนึ่ง ร้องเรียนผ่านทาง

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อ กสม.  โดยกล่าวอ้างว่า ผู้เสียหายที่ 1 และผู้เสียหายที่ 2 เป็นนักท่องเที่ยว 
ชาวเคนยาถูกส่งตัวกลับออกไปจากประเทศไทย โดยผิดกฎหมายเนื่องจากผู้ถูกร้อง (สายการบินแห่งหนึ่ง 
ในประเทศไทย) แจ้งกับสายการบินต่างประเทศแห่งหนึ่งว่า ผู้เสียหายทั้งสองถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองที่ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งไม่เป็นความจริง นอกจากนั้นผู้เสียหายทั้งสองยังถูกขอให้แสดง



- 81 - 
 

หลักฐานทางการเงินซึ่งผู้ถือหนังสือเดินทางสาธารณรัฐเคนยาไม่จ าเป็นต้องแสดงหลักฐานดังกล่าว ผู้เสียหาย
ทั้งสองเห็นว่าตนถูกเหยียดเชื้อชาติ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงปรึกษาทนายความและประสงค์  
ที่จะยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ นายกรัฐมนตรี ผ่านสถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา ผู้ร้องจึงขอสอบถามว่าหากผู้เสียหายยื่นค าร้อง ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะด าเนินการอย่างไร และมีข้อคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวอย่างไร 

การด าเนินการ 
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนได้สืบค้นข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่า เมื่อวันที่  

19 ตุลาคม 2562 ผู้ร้องได้เขียนข่าวลงเว็บไซต์ข่าวแห่งหนึ่งสรุปได้ว่าเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 ผู้เสียหาย 
ทั้งสองถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องบินของผู้ถูกร้องเที่ยวบินจากกรุงเทพมหานครไปยังกรุงพนมเปญ โดยพนักงาน
ของผู้ถูกร้องขอให้ผู้เสียหายทั้งสองเท่านั้นแสดงเงิน จ านวน 2,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 60,400 บาท)  
แต่ผู้เสียหายทั้งสองไม่มีเงินจ านวนดังกล่าว ผู้เสียหายที่ 1 ได้แสดงข้อมูลในโทรศัพท์มือถือกับพนักงานของ 
ผู้ถูกร้องว่าตนไม่จ าเป็นต้องแสดงจ านวนเงินดังกล่าว และได้สอบถามสถานทูตกัมพูชาประจ าประเทศไทย 
ซึ่งแนะน าว่าให้ใช้เพียงรายการเดินบัญชี แผนการเดินทาง และหลักฐานการจองเที่ยวบินกลับเท่านั้น  
แต่พนักงานของผู้ถูกร้องได้ด าเนินการส่งผู้เสียหายทั้งสองกลับไปยังสายการบินต่างประเทศแห่งหนึ่ง  
เพ่ือส่งผู้เสียหายทั้งสองกลับไปยังประเทศของตน โดยแจ้งกับพนักงานของสายการบินว่าผู้เสียหายทั้งสอง  
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง ต่อมาผู้ถูกร้องยอมรับว่ากรณีดังกล่าวเกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของพนักงาน
ของตน จึงขอคืนเงินค่าเที่ยวบิน พร้อมเสนอเที่ยวบินให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเสนอค่าสินไหมทดแทนให้กับ
ผู้เสียหายทั้งสอง แต่ผู้เสียหายทั้งสองเห็นว่าตนถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนเนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ 
และส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงในทางธุรกิจเกี่ยวกับการจัดการการท่องเที่ยวของผู้เสียหาย นอกจากนั้นผู้ร้อง
กล่าวอ้างว่าได้ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยังกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นแต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ  

ต่อมาเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหนังสือที่  
สม 0006/3283 ขอให้ผู้ถูกร้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ในประเด็นดังนี้ 

(1) ผู้ถูกร้องก าหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติในการเรียกตรวจเงินของผู้โดยสารอย่างไร 
(2) พนักงานของผู้ถูกร้องเรียกตรวจเงินผู้เสียหายทั้งสองหรือไม่ เพราะเหตุใด และในเที่ยวบินดังกล่าว

พนักงานของผู้ถูกร้องเรยีกตรวจเงินผู้โดยสารคนอ่ืนหรือไม่ 
(3) พนักงานของผู้ถูกร้องปฏิเสธไม่ให้ผู้เสียหายทั้งสองโดยสารเครื่องบินของท่านหรือไม่ เพราะเหตุใด 
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ผู้ถูกร้องมีหนังสือ ชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม สรุปได้ว่า ผู้ถูกร้องมีคู่มือ

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปัจจัยในการด ารงชีพของผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยัง
ประเทศกัมพูชา เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดกรณีปฏิเสธการรับเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศ
ปลายทาง ส าหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางประเทศต่าง ๆ แต่ส าหรับผู้โดยสารที่มีสัญชาติ
และถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศเคนยานั้น คู่มือมิได้ระบุว่าต้องตรวจสอบเอกสารการเดินทางและ
ปัจจัยในการด ารงชีพ แต่ด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อนของพนักงานสายการบินเกี่ยวกับสัญชาติของผู้โดยสาร
โดยเข้าใจว่าผู้โดยสารที่มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศเคนยาอยู่ในกลุ่มผู้โดยสาร  
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ที่ต้องผ่านการตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปัจจัยในการด ารงชีพ จึงท าให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว อย่างไร
ก็ตามผู้ถูกร้องได้ทบทวนรายละเอียดในคู่มือการปฏิบัติงานโดยยกเลิกการตรวจสอบปัจจัยในการด ารงชีพ
ส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยังประเทศกัมพูชาทุกกรณี ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 และได้ติดต่อกลับไปยัง
ผู้เสียหายเพ่ือแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดังกล่าว  

ผลสัมฤทธิ์ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)  

ในคราวการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563 เห็นชอบตามความเห็นคณะท างาน 
ด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 พิจารณาแล้ว 
เห็นว่า กรณีดังกล่าวผู้ถูกร้องได้ยกเลิกการตรวจสอบปัจจัยในการด ารงชีพส าหรับผู้โดยสารที่เดินทางไปยัง
ประเทศกัมพูชาทุกกรณี และได้ติดต่อกลับไปยังผู้เสียหายเพ่ือเยียวยาแล้ว จึงเห็นควรไม่รับไว้เป็นค าร้อง  
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 (2) 

2.  กรณีขอให้ตรวจสอบและขอความช่วยเหลือบุคคลต่างด้าว  

ความเป็นมา 
ผู้ร้องใช้ชื่อว่า “บอสพูดไม่รู้ เรื่อง” ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ต่อ กสม. เมื่อวันที่   

11 กุมภาพันธ์ 2563 กล่าวอ้างว่า นางสาว ด. เป็นชาวกะเหรี่ยง ถูกจ าหน่ายชื่อจากทะเบียนบ้านด้วย ท.ร. 97 
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นบุคคลที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทย โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือ 
ในลักษณะชั่วคราว ปัจจุบันเป็นผู้ต้องกักอยู่ในสถานกักตัวของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง  ไม่มีญาติคอย
ช่วยเหลือ จึงร้องเรียนมาเพื่อขอความช่วยเหลือ 

การด าเนินการ 
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้มอบหมาย

เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าพบและหารือ พ.ต.อ. หฤษฎ์ เอกอุรุ  
ผู้ก ากับการ 3 กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ข้อมูลสรุปได้ว่า  นางสาว ด.  
เป็นผู้ต้องกักอยู่ที่ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ประสงค์ให้มีการส่งตัวกลับภูมิล าเนาในอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรีนั้น ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะด าเนินการในช่วงนี้ หากผู้ต้องกักประสงค์
จะเสียค่าใช้จ่ายเองก็สามารถด าเนินการได้ตามระเบียบการส่งผู้ต้องกัก โดยสามารถด าเนินการให้ญาติหรือ
บุคคลที่ไว้ใจมารับแต่จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ของสถานกักไปประสานงานกับหน่วยรับด้วย จากนั้นได้เข้าพบ
นางสาว ด. และแจ้งข้อมูลการส่งตัวกลับภูมิล าเนาให้นางสาว ด. ทราบ ต่อมา เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้
ประสานกับญาติของนางสาว ด. ทางโทรศัพท์เพ่ือแจ้งข้อมูลการส่งตัวกลับภูมิล าเนาให้ทราบแล้ว ปัจจุบัน
นางสาว ด. ได้เดินทางกลับภูมิล าเนาที่อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรีเรียบร้อยแล้ว 
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ผลสัมฤทธิ์ 
คณะท างานด้านการกลั่นกรองเรื่องร้องเรียนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนายชนแห่งชาติ   

ในคราวการประชุม ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 พิจารณาแล้วเห็นว่า การส่งตัวบุคคลต่างด้าว
กลับภูมิล าเนา มีระเบียบการส่งผู้ต้องกักก าหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้ว เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการประสาน
ไปยังส านักงานตรวจคนเข้าเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและแจ้งนางสาว ด. และญาติทราบข้อมูล  
การส่งตัวกลับภูมิล าเนาจนส าเร็จแล้ว จึงเห็นควรไม่รับเรื่องร้องเรียนนี้ไว้เป็นค าร้อง ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 39 (2) 

3.   กรณีการหายตัวของนายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์  
ความเป็นมา 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 มีรายงานข่าวว่านายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ อดีตนักเคลื่อนไหวและ 

ผู้ลี้ภัยทางการเมืองชาวไทยได้ถูกอุ้มตัวจากหน้าที่พักประเภทคอนโดมิเนียมในกรุงพนมเปญ โดยถูกบังคับ 

ขึ้นรถเก็งแล้วขับหายไป เหตุเกิดในตอนเย็นขณะที่วันเฉลิมเดินลงมาซื้อลูกชิ้นปิ้งหน้าที่พัก ซ่ึงขณะเกิดเหตุเขา

ก าลังคุยโทรศัพท์กับพ่ีสาว เสียงสุดท้ายของนายวันเฉลิมที่ พ่ีสาวได้ยินผ่านโทรศัพท์คือ “โอ๊ย หายใจ 

ไม่ออก” ก่อนสายโทรศัพท์จะถูกตัดไป แต่ในขณะนั้นเข้าใจว่าเกิดอุบัติเหตุและวันเฉลิมบาดเจ็บ พ่ีสาว 

จึงพยายามโทรศัพท์กลับไปอีกประมาณครึ่งชั่วโมง รวมถึงติดต่อเพ่ือนของนายวันเฉลิมให้ช่วยตรวจสอบ 

สถานทีพั่ก จึงทราบว่าวันเฉลิมหายไป ข่าวยังรายงานด้วยว่า เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของที่พักพยายาม

เข้าไปช่วยเหลือวันเฉลิมแล้ว แต่กลุ่มคนที่มาอุ้มมีอาวุธปืน จึงไม่สามารถช่วยเหลือได้ จนถึงตอนนี้ยังไม่มีใคร

สามารถติดต่อนายวันเฉลิมได้ ไม่มีใครรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ และจะได้กลับมาอย่างมีลมหายใจหรือไม่   

จึงน าไปสู่การตั้งแฮชแท็ก #save วันเฉลิม เพ่ือหาทางช่วยเหลือ แฮชแท็กดังกล่าวได้เรียกร้องให้คนไทยร่วมกัน

เคลื่อนไหวเพ่ือช่วยชีวิตนายวันเฉลิม เพราะไม่ควรมีใครถูกอุ้มเพียงเพราะคิดต่าง กรณีการหายตัวของนายวัน

เฉลิมฯ ได้รับความสนใจจากองค์กรเอกชนทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ และสื่อมวลชน รวมทั้งหน่วยงานใน

องคก์ารสหประชาชาติ 

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 นายวัส  ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนายชนแห่งชาติ กล่าวถึงกรณี

นายวันเฉลิมว่า เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและมีองค์กรต่าง ๆ ออกมารณรงค์เรียกร้อง  

ความยุติธรรมและเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิมนายชนแห่งชาติ  ด าเนินการส่งเสริมและคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชนในกรณีดังกล่าว นอกจากกรณีนี้แล้วยังมีกรณีกล่าวอ้างว่านักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวไทย 

ที่ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศถูกบังคับให้สูญหายอีกหลายกรณี กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิและ

เสรีภาพของคนไทยในต่างประเทศ แต่เหตุการณ์ตามข้อกล่าวอ้างเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรไทย จึงไม่อยู่  

ในหน้าที่และอ านาจที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะด าเนินการตรวจสอบได้ แต่สมควรด าเนินการ

โดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรง จึงได้ขอความร่วมมือให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณา
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ให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการแสวงหาข้อเท็จจริง ข้อมูล หรือพยานหลักฐานเพ่ือท าความจริงให้ปรากฏและ

เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน  

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งความคืบหน้า  

สรุปได้ว่า กระทรวงการต่างประเทศให้ความส าคัญกับภารกิจในการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ  

โดยที่ผ่านมาได้ติดตามและให้ความช่วยเหลือนายวันเฉลิมตามช่องทางการทูตอย่างเต็มก าลัง จึงแจ้ง  

การด าเนินการไว้ชั้นหนึ่งก่อน  หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบต่อไป  ซึ่งทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ได้มีหนังสือแสดงความขอบคุณที่กระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความร่วมมือและให้ความส าคัญ 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกรณีดังกล่าว 

4. ขอความช่วยเหลือให้สามีซึ่งรับราชการต ารวจตระเวนชายแดนได้ย้ายมาประจ าการใกล้บ้าน  

เพื่อช่วยดูแลครอบครัวที่เดือดร้อน 

ความเป็นมา 
ผู้ร้องประสงค์ขอความเมตตาให้บรรเทาทุกข์กับทางครอบครัวผู้ร้อง โดยการขอให้สามีซึ่งปฏิบัติงาน 

ที่กองร้อยต ารวจตระเวนชายแดน อ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ให้ได้ย้ายมาประจ าการที่สถานีต ารวจภูธร 

แห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี เนื่องจากมีเหตุผลและความจ าเป็นที่จะต้องดูแลบิดา มารดา และน้องสาวที่ต้อง 

ไปพบแพทย์อยู่บ่อยครั้ง ครอบครัวของผู้ร้องมีภาระหนี้สินในการประกอบอาชีพและส่งบุตรเรียนเป็นจ านวนมาก 

โดยเฉพาะการขาดทุนจากการเลี้ยงโคนมที่เกิดจากโรคระบาด ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องจึงตัดสินใจ

ลาออกจากงานลูกจ้างประจ าที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง เพ่ือกลับมาดูแลช่วยเหลือครอบครัวตั้งแต่เดือนกันยายน 

2562 จึงร้องเรียนขอความช่วยเหลือให้สามีผู้ร้องได้ย้ายมาประจ าการที่สถานีต ารวจภูธรแห่งหนึ่งในจังหวัด

อุดรธานี ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปโดยสะดวก เพราะไม่ต้องเดินทางไกลจากที่ท างาน  และ

สามารถกลับมาดูแลและช่วยเหลือครอบครัวเพ่ือแบ่งเบาภาระทางบ้านได้ด้วย ทั้งนี้ จะเป็นการลดค่าใช้จ่าย

จากการเดินทาง และยังสามารถช่วยเหลือทางครอบครัวในด้านต่าง ๆ 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)  

ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มีมติส่งเรื่องให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

พิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 33 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 18 ต่อมา เมื่อวันที่  

29 มิถุนายน 2563 ได้รับแจ้งทางหนังสือจากกองคดีอาญาว่า กองคดีอาญาได้รับมอบหมายจากส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติได้แจ้งไปยังกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตามอ านาจหน้าที่ต่อไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนมีหนังสือ 

แจ้งว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย 
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ให้สิบต ารวจเอกคนดังกล่าว (สามีของผู้ร้อง) ไปปฏิบัติราชการในต าแหน่ง ผู้บังคับหมู่ กองก ากับการ 4  

กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน มีก าหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 

เป็นต้นไป โดยกองก ากับการ 4 มีที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับภูมิล าเนาของสิบต ารวจเอก

คนดังกล่าว เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว 

ผลสัมฤทธิ์ 

กรณีดังกล่าวส านักงานต ารวจแห่งชาติแจ้งว่า ได้อนุมัติเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายให้สามีของผู้ร้อง  

ย้ายไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี มีก าหนด 1 ปี เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนแล้ว อนึ่ง เมื่อวันที่  

3 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนได้แจ้งผู้ร้องทางโทรศัพท์เพ่ือทราบแล้ว ซึ่งผู้ร้องแจ้งว่า  

การย้ายของสามีผู้ร้องในครั้งนี้เป็นผลให้ครอบครัวของผู้ร้องได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนได้เป็นอย่างมากแล้ว  

5.   กรณีกล่าวอ้างว่า ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ถูกเลิกจ้างในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า  (COVID-19) โดยไม่เป็นธรรมและกระทบต่อเด็กแรกเกิด  

ความเป็นมา 
กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องร่วมกับสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้เปิดศูนย์รับเรื่องราว  

ร้องทุกข์เพ่ือแก้ไขปัญหาคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการปลดออกและเลิกจ้างในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยจากการด าเนินงานที่ผ่านมาปรากฏว่าผู้ประกอบการ

บางแห่งฉวยโอกาสเลิกจ้างแรงงานหญิงที่ตั้งครรภ์ จ านวน 10 คน และคนพิการอีก 1 คน โดยที่ลูกจ้างบางคน

ถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย บางรายถูกบังคับให้เขียนใบลาออก โดยอ้างว่าบริษัทไม่สามารถ

ด าเนินธุรกิจได้และมีความจ าเป็นต้องลดอัตราก าลังการผลิตส่งผลให้ต้องเลิกจ้าง ซึ่งลูกจ้างบางคนเป็นแม่เลี้ยง

เดี่ยวและเป็นเสาหลักของครอบครัว เมื่อถูกเลิกจ้างท าให้ต้องตกอยู่ในสภาวะตึงเครียดเป็นอย่างมาก เช่น  

ไม่มีเงินไปตรวจครรภ์ มีภาระต้องเลี้ยงดูบุตรคนอ่ืน ๆ  และมารดาที่แก่ชรา ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นประจ าวัน  

เป็นต้น ประกอบกับเมื่อถูกเลิกจ้างแล้ว ต้องประสบกับความยากล าบากในการหางานใหม่  เนื่องจาก 

การมีภาวะตั้งครรภ์นั่นเอง อีกท้ังความตึงเครียด กดดัน และความกังวลจะส่งผลโดยตรงต่อลูกในครรภ์  

ผู้ร้องเห็นว่าการกระท าดังกล่าวมิชอบด้วยกฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

และขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ รวมถึงขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิการคุ้มครองความเป็นมารดา ฉบับที่ 183 ที่ส าคัญนายจ้างก าลังละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงเพราะ

การท าธุรกิจจะต้องเคารพรับผิดชอบต่อสิทธิมนุษยชน หน้าที่ของภาครัฐในการคุ้มครองปกป้องสิทธิพนักงาน

ให้สามารถเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิผลเมื่อเกิดการกระท าที่ ไม่ เป็นธรรมตามหลักการชี้แนะ 

เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ (UN Guiding Principle On Business And Human Rights: UNGP)  
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ผู้ร้องจึงร้องเรียนขอให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

1. กรณีการเลิกจ้างสตรีตั้งครรภ์และผู้ พิการทั้ง 11 คน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ 

ขอให้ด าเนินการตรวจสอบปัญหาดังกล่าว และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึง  

การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย 

2. กรณีการเลิกจ้างตามข้อ 1 ถือว่าเป็นการเลิกจ้างกลุ่มเปราะบาง จึงขอให้มีการตรวจสอบเพ่ือหา

แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือป้องกันผลกระทบ  

ที่จะเกิดต่อสถาบันครอบครัวต่อไป 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน)  

ในคราวประชุมครั้งที่ 18/2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 พิจารณาประเด็นผู้เสียหาย ทั้ง 5 ราย  

แล้วเห็นว่า เป็นกรณีที่ผู้เสียหายถูกนายจ้างบังคับเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ไม่จ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้าง  

หรือจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด จึงมีมติให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

โดยส่งเรื่องในประเด็นนี้ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ 

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  

มาตรา 33 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 18   

ผลสัมฤทธิ์ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แจ้งว่า ได้ด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการตามหน้าที่และ

อ านาจแล้ว โดย พนักงานตรวจแรงงาน ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองได้รับค าร้อง 

(คร.7) ของผู้เสียหาย และได้มีค าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ให้บริษัทนายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชย ค่าตอบแทน

ระหว่างหยุดกิจการชั่วคราว ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้กับผู้ร้อง แต่นายจ้างได้ยื่นฟ้องเพิกถอนค าสั่ง

พนักงานตรวจแรงงานต่อศาลแรงงานภาค 2 (สาขาระยอง) เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ศาลแรงงานก าหนด

นัดหมายไกล่เกลี่ย อนึ่ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนได้สอบถามไปยังผู้เสียหาย

ทราบข้อมูลว่า เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ได้ท าการไกล่เกลี่ยกับนายจ้างแล้ว มีข้อสรุปว่านายจ้างยอม

จ่ายเงินร้อยละ 55 ของยอดเงินทั้งหมดตามที่พนักงานตรวจแรงงานมีค าสั่ง จึงได้ตกลงยุติข้อพิพาท นอกจากนี้

ยังมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมผู้เสียหายรายอ่ืนอีก  

อนึ่ง จากการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเด็นตามเรื่องร้องเรียนดังกล่าว กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงานได้แจ้งผลการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตามหน้าที่และอ านาจแล้ว 
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6.   กรณีขอให้ส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

ความเป็นมา 
 ผู้ร้องทั้งห้าได้จัดท าโครงการคลินิกกฎหมายชาวบ้าน โดยมีเป้าหมายส าคัญในการสร้างพ้ืนที่เรียนรู้

และให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายเกี่ยวกับปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล โดยเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563  

ผู้ร้องทั้งห้าได้ลงพ้ืนที่ส ารวจที่อ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พบว่า มี เด็กหญิงไม่มีหลักฐานแสดงตน  

ไม่มีเอกสารรับรองการเกิดในราชอาณาจักรไทย กล่าวคือ เป็นบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ แต่อย่างไรก็ดีเด็กหญิง  

รายดังกล่าวเกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 และปรากฏพยานเอกสารและพยานบุคคลว่า การอาศัยอยู่ 

ในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่ปี 2549 (ระยะเวลาประมาณ 5 ปี) ณ บ้านธารหทัย ต าบลป่าหวาย อ าเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี จึงขอให้ส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพ่ือออกบัตร

ประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน อนึ่ง ผู้ร้องทั้งห้าได้ร้องเรียนไปยังอธิบดีกรมการปกครอง รองอธิบดี

กรมการปกครองฝ่ายทะเบียนและสารสนเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี และนายอ าเภอสวนผึ้งด้วยแล้ว 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาด าเนินการ 

การด าเนินการ 
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนได้ประสานทางโทรศัพท์ไปยังผู้ร้อง 

โดยให้ค าปรึกษาแก่ผู้ร้องว่า กรณีของเด็กหญิงอาจเข้าข่ายเป็นบุคคลไม่มีสัญชาติใด (ไร้รัฐไร้สัญชาติ)  

โดยปรากฏพยานหลักฐานว่ามีที่อยู่เป็นหลักแหล่งในราชอาณาจักรไทย เด็กหญิงจึงมีสิทธิยื่นค าขอเพ่ือจัดท า

ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ประเภท ๐ กลุ่ม ๐๐) ต่อส านักทะเบียนอ าเภอในท้องที่ 

ที่ เด็กหญิงมีภูมิล าเนา อนึ่ง ผู้ร้องแจ้งว่า อ าเภอสวนผึ้งได้มีหนังสือที่ว่าการอ าเภอสวนผึ้ง ลงวันที่   

30 กรกฎาคม 2563 นัดหมายให้ผู้ร้องไปให้ถ้อยค าประกอบการสอบสวนเกี่ยวกับการส ารวจและจัดท า

ทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ณ ที่ว่าการอ าเภอสวนผึ้ง กลุ่ม งานทะเบียนและบัตร  

ในวันที่ 7 สิงหาคม 2563 และปัจจุบันนายอ าเภอสวนผึ้งอยู่ระหว่างการพิจารณาขึ้นทะเบียนประวัติบุคคล  

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (ประเภท ๐ กลุ่ม ๐๐) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน 

ได้ด าเนินการสืบค้นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน 

ผลสัมฤทธิ์  
เรื่องที่ร้องเรียนเป็นการขอให้ส ารวจและจัดท าทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเพ่ือ

ออกบัตรประจ าตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ซึ่งตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ  

สิทธิทางการเมือง ข้อ 16 ก าหนดไว้ว่าบุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการยอมรับว่าเป็นบุคคลตามกฎหมาย 

ในทุกแห่งหน และตามมาตรา 38 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2551 ประกอบระเบียบ 

ส านักทะเบียนกลางว่าด้วยการจัดท าทะเบียนประวัติส าหรับบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน พ.ศ.  2562  

ได้ก าหนดให้มีการจัดท าทะเบียนประวัติให้แก่บุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติ (Stateless person) ที่มีภูมิล าเนาหรือ 
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มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่งในประเทศไทย กรณีจึงเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ แต่อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวควรได้รับการด าเนินการแก้ไข  

โดยหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่และอ านาจโดยตรง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ประสานการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยส่งเรื่องไปยังส านักทะเบียนอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พิจารณาด าเนินการ 

ตามหน้าที่และอ านาจต่อไป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพ่ือ

ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยส่งเรื่องไปยังส านักทะเบียนอ าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พิจารณา

ด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจต่อไป 

7.  กรณีขอความช่วยเหลือให้สิทธิครอบครองบ้านและท่ีดินตกเป็นของบุตรผู้ร้อง  

ความเป็นมา 
ผู้ร้องเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว (อัมพาต) ปัจจุบันอาศัยอยู่กับภรรยาและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จ านวน 3 คน ที่จังหวัดนครราชสีมา ภายหลังบิดามารดาผู้ร้องเสียชีวิต ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นอาของผู้ร้องได้น าป้ายมาติด 

ที่หน้าบ้านของผู้ร้องเพ่ือขับไล่ออกจากบ้าน ท าให้ภรรยาผู้ร้องเกิดความเครียดและมีอาการเส้นเลือดในสมองตีบ  

ผู้ร้องเกรงว่า หากผู้ร้องเสียชีวิต บุตรทั้ง 3 คนจะไม่มีที่อยู่อาศัย  จึงร้องเรียนมาเพ่ือขอความช่วยเหลือ 

การด าเนินการ 
เมื่อวันที่  30 กรกฎาคม 2563 เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนโทรศัพท์สอบถามข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม 

จากผู้ร้องทราบว่า ผู้ถูกร้องมีความเกี่ยวพันเป็นอาของผู้ร้อง  โดยผู้ร้องอาศัยอยู่ที่บ้านหลังที่ร้องเรียนมาซึ่งเป็นของ

บิดาผู้ร้องตั้งแต่ก าเนิด ตั้งอยู่บนที่ดิน น.ส. 3 เมื่อประมาณสองปีที่ผ่านมาบิดาผู้ร้องเสียชีวิต แต่ขณะที่บิดาของผู้ร้อง 

ยังมีชีวิตอยู่ได้ท าพินัยกรรมยกบ้านหลังอ่ืนให้พ่ีน้องร่วมบิดามารดาของผู้ร้อง จ านวน 2 คน ปัจจุบัน  

บ้านหลังดังกล่าวตกเป็นของผู้ถูกร้องซึ่งเป็นอา  ผู้ร้องไม่ได้แจ้งให้ทราบว่า บ้านหลังดังกล่าวตกเป็นของผู้ถูกร้อง 

ด้วยวิธีใดและไม่ทราบว่าเพราะเหตุใดผู้ถูกร้องจึงน าป้ายมาปักหน้าบ้านขับไล่ผู้ร้อง  ผู้ร้องเห็นว่าผู้ร้องมีสิทธิในบ้าน

หลังดังกล่าว เนื่องจากผู้ร้องอาศัยอยู่ตั้งแต่ก าเนิด โดยขณะนี้ภรรยาและบุตรทั้งสามของผู้ร้องได้ย้ายออกจากบ้าน

หลังดังกล่าวแล้ว ผู้ร้องประสงค์ให้บ้านหลังดังกล่าวตกเป็นทรัพย์สินของบุตรทั้งสามคน ทั้งนี้ ผู้ร้องยังได้ร้องเรียน 

เรื่องเดียวกันต่ออัยการสูงสุด ประธานศาลฎีกา ประธานองคมนตรี ซึ่งส านักงานอัยการสูงสุ ดแจ้งผู้ร้องว่า  

ได้ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังจังหวัดนครราชสีมาแล้ว โดยอยู่ระหว่างการด าเนินการ 

ผลสัมฤทธิ์  
กรณีร้องเรียนดังกล่าวเป็นการขอความช่วยเหลือให้ได้สิทธิครอบครองบ้านและที่ดิน  น.ส. 3 ที่ผู้ร้อง

อาศัยอยู่ให้ตกเป็นของบุตรผู้ร้อง จึงเป็นข้อพิพาทเรื่องมรดกซึ่งต้องใช้กระบวนการพิจารณาคดีของ  

ศาลยุติธรรม จึงเป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบกับ

จังหวัดนครราชสีมาได้รับเรื่องไว้ด าเนินการตรวจสอบแล้ว แต่เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้

เจรจาตกลงท าความเข้าใจกัน กรณีดังกล่าวสมควรได้รับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยศูนย์ด ารงธรรม  

จังหวัดนครราชสีมา  เห็นควรประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยส่งเรื่องให้ศูนย์ด ารงธรรม  
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จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 33 ประกอบระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561 ข้อ 18   
 

3.1.2 การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 

การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศนี้ เป็นหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 247 (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 มาตรา 26 (2) ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท ารายงานดังกล่าวเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ต่อประชาชน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา 40 ได้ก าหนดกรอบเวลาว่าให้จัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน สามารถขอขยายเวลา  
ได้อีกไม่เกิน 180 วัน โดยต้องแจ้งให้รัฐสภาทราบ รวมทั้งให้แนวทางการจัดท ารายงานการประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยว่า ให้กระท าเป็นการสรุป ประกอบด้วย ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมิให้ระบุรายละเอียดอันเป็นการเปิดเผยความลับของบุคคลหรือ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ าเป็น และต้องค านึงถึงความถูกต้อง เป็นธรรม และผลประโยชน์ส่วนรวม
ของชาติเป็นส าคัญ และมาตรา 41 ก าหนดว่า  ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดให้มีแผน 
การด าเนินการเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่นี้เป็นไปโดยไม่ชักช้า แล้วเสร็จในระยะเวลาที่ก าหนด 

ในการด าเนินการตามกฎหมายข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าและ 
ประกาศแผนการด าเนินการการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ประจ าปี 2563 ทางเว็บไซต์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี 14 แผนการด าเนินการการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ
ไทยประจ าปี 2563 

ระยะเวลา ขั้นตอนหลัก กระบวนการ 

ม.ค.-ก.พ. ๖3 ขั้นที่ ๑ 
การวางแผน 

- การประมวลสถานการณท์ี่ผ่านมา และจัดท าข้อมูลเบื้องต้น 
พร้อมน าเสนอประเด็นหลักทีจ่ะติดตาม 

ก.พ.–ธ.ค. ๖3 ขั้นที่ ๒ 
การเก็บข้อมูล 
/ตรวจสอบ 

- การรวบรวมข้อมูลภายในส านักงาน กสม 
- การรวบรวมข้อมูลจากภายนอก เช่น หน่วยงานที่เก่ียวข้องสื่อตา่ง ๆ 
- การประชุม/การสัมภาษณ์เชิงลกึ และการสัมภาษณ์เฉพาะกลุ่ม 

กับบุคคล/หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- การบันทึก/จัดเก็บข้อมูลตามประเด็นสิทธิ 
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ตารางที่ 14 แผนการด าเนินการการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยประจ าปี 2563 (ต่อ) 

ระยะเวลา ขั้นตอนหลัก กระบวนการ 
ก.พ.–ธ.ค. ๖3 ขั้นที่ ๓ 

การเปรียบเทียบ 
/การวิเคราะห์ 

- การเปรียบเทียบ/ตรวจสอบมาตรฐานสทิธิมนุษยชน 
- การวิเคราะห์และประเมินผลความสอดคล้องกับมาตรฐาน 
- สิทธิมนุษยชนข้างตน้ของประเดน็นั้น ๆ  
- การประชุมวิพากษ์การวิเคราะห์และประเมินผลในเนื้อหาของรายงาน

โดยผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวฒุิ 
ก.พ.–ธ.ค. ๖3 

ม.ค. 64 
ขั้นที่ ๔ 

การจัดท า 
ร่างรายงาน 

- การจัดท าร่างรายงานตามประเด็น กลุ่มประเดน็และในภาพรวมของ
รายงานทั้งฉบบั รวมถึงการบรรณาธิการต่าง ๆ 

- การน าเสนอร่างรายงานต่อทีป่ระชุม กสม. ด้านบริหารเพื่อขอความ
เห็นชอบ 

ก.พ – มี.ค. 
๒๕๖4 

ขั้นที่ ๕ 
การเสนอรายงาน 
ต่อรัฐสภาและ 
คณะรัฐมนตร ี

- การจัดพิมพ์และจัดส่งรายงานให้กับรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี  
พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ไม่เกิน ๙๐ วัน  
นับจากวันสิน้ปี ๒๕๖3 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท ารายงานผล  
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ าปี 2560 โดยแบ่งการประเมินสถานการณ์ 
เป็น 4 ด้านตามขอบเขตสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ 
ในบริบทประเทศไทย ได้แก่ 1) สถานการณ์ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง มีประเด็นส าคัญ เช่น  
การเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน ปัญหาการกระท าทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหาย  
การใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบ 2) สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม มีประเด็นส าคัญ เช่น สิทธิในการมีงานท าและความคุ้มครองทางสังคม สิทธิทางการศึกษา  
สิทธิด้านสุขภาพ ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ 3) สถานการณ์ของกลุ่มบุคคล เช่น  
เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ สตรี ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ ซึ่งประกอบด้วยแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ คนไร้รัฐ/  
ไร้สัญชาติ และผู้แสวงหาที่พักพิง และ 4) สถานการณ์ของประเด็นสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในความห่วงใย ได้แก่ 
สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 
การค้ามนุษย ์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาตามล าดับ ต่อมาคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือแจ้ง
ความเห็นของคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในรายงานฉบับนี้ ตัวอย่างเช่น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการขอให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบหรือแนวปฏิบัติ  
ที่เป็นอุปสรรคในการขอรับความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจ าเลยในคดีอาญา กระทรวงยุติธรรม
แจ้งว่าได้แก้ไขระเบียบคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้ เสียหายและจ าเลยในคดีอาญาว่าด้วย



- 91 - 
 

คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ. 2562 ซ่ึงกระจายอ านาจการพิจารณาไปยังหน่วยงานของกระทรวงฯ ระดับจังหวัด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การเร่งรัดแก้ปัญหาสถานะบุคคลของนักเรียนรหัส G และ P เพ่ือขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่าได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานและติดตามการด าเนินการก าหนดสถานะ
บุคคลในสถานศึกษา เพ่ือช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย
ได้รับสถานะบุคคลที่ถูกต้องและเหมาะสม และได้ก าหนดสถานะบุคคลในสถานศึกษาแล้ว 249 คน 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้รัฐวิสาหกิจเป็นแบบอย่างในการน าหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน
อย่างรอบด้าน กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม แจ้งว่าได้จัดอบรม ประชุม สัมมนา เรื่องหลักการ
ชี้แนะดังกล่าวแก่รัฐวิสาหกิจและภาคธุรกิจ และได้ริเริ่มโครงการองค์การต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ฯลฯ  

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 และวันที่ 11 สิงหาคม 2563 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ท าหน้าที่
แถลงรายงานฉบับนี้ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และที่ประชุมวุฒิสภาตามล าดับ ซึ่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้ข้อสังเกตต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ าปี 2562 และข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ าปี 2562 รวมทั้งให้ข้อแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับใช้ 
ในการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในโอกาสต่อไป 

3.1.3 การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้เป็นหน้าที่และ

อ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ซึ่งให้คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง  

สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน และตามหลักรัฐธรรมนูญมาตรา 247 วรรค

สอง ที่บัญญัติให้เมื่อรับทราบข้อเสนอแนะดังกล่าวให้คณะรัฐมนตรีด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามความ

เหมาะสมโดยเร็วหากไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลาให้แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติทราบโดยไม่ชักช้า 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะ ทั้งที่เป็น

เอกสารข้อเสนอแนะในเรื่องนั้นโดยเฉพาะและที่เป็นข้อเสนอแนะปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ  

การละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอไปยังรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 4 ฉบับ  

สรุปได้ดังนี้ 
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1) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด  

ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษ ยชน  

เรื่อง การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน 

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม ส านักงานศาลยุติธรรม ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) (5) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) (5) และมาตรา 42 ดังนี้   

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 1.1)  คณะรัฐมนตรีควรก าชับให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายอาญาและ
มาตรการบังคับทางอาญาต้องค านึงถึงสิทธิมนุษยชนของบุคคลทุกฝ่ายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
ไม่ว่าจะเป็นผู้กระท าความผิด ผู้เสียหาย ญาติหรือครอบครัวของผู้เสียหายและผู้กระท าความผิด และบุคคลอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาผลกระทบที่ตามมาอย่างรอบด้าน  รวมทั้งการก าหนดแนวทางส าหรับการจัดการกับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ 

1.2) คณะรัฐมนตรีควรก าชับให้หน่วยงานของรัฐที่จะเสนอร่างกฎหมาย ต้องค านึงเกี่ยวกับการ
ใช้กฎหมายอาญาที่มากเกินจ าเป็นหรือการมีกฎหมายอาญาเฟ้อที่อาจเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล และต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2560 ที่รัฐพึงจัดให้มีกฎหมายเพียงเท่าที่จ าเป็น ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 
ที่หมดความจ าเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ หรือที่เป็นอุปสรรคต่อการด ารงชีวิตหรือประกอบอาชีพ
โดยไม่ชักช้าเพ่ือไม่ให้เป็นภาระแก่ประชาชน และพึงจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพึงก าหนดโทษอาญา
เฉพาะความผิดร้ายแรง เพราะการใช้มาตรการลงโทษทางอาญาอาจไม่จ าเป็นทุกกรณี แต่อาจใช้มาตรการ
อย่างอ่ืนแทนได้ 

1.3) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ให้มีการเก็บรวบรวมและจ าแนก
ประเภทอาชญากรรมอย่างละเอียดและครอบคลุมในลักษณะบูรณาการร่วมกันและมีการเชื่อมโยงข้อมูล  
อย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยออกแบบและก าหนดนโยบายที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือรับมือกับ
อาชญากรรมรูปแบบใหม่ในยุคปัจจุบันที่มีความซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการเป ลี่ยนแปลง 
ทางเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) 
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 1.4) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษปรับโดยต้องพิจารณาจากเหตุลักษณะส่วนตัวของผู้กระท าความผิด
ประกอบด้วย เช่น รายได้ และภาระค่าใช้จ่าย หรืออาจก าหนดค่าปรับเป็นอัตรารายวันโดยพิจารณาจากรายได้
สุทธิและไม่เกินจ านวนวันที่ก าหนดไว้ หรืออาจก าหนดให้สามารถแบ่งช าระค่าปรับได้ หรืออาจใช้มาตรการอ่ืน
ที่ไม่ใช่การกักขังแทนการช าระค่าปรับ เพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการพิจารณาลงโทษของศาล จะท าให้  
การลงโทษปรับมีความเหมาะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ าอันเนื่องมาจากฐานะทางเศรษฐกิจ 
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลที่จ าเป็นต้องใช้เพ่ือให้การบังคับโทษปรับรายวันสามารถเกิดผลเป็นจริงได้ในอนาคต ซึ่งจะช่วย
ยกระดับงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคล 

1.5) คณะรัฐมนตรี และศาล ควรน าหลักความได้สัดส่วนมาใช้ในการก าหนดความผิดและโทษ  
ทั้งในขั้นตอนของการบัญญัติกฎหมายและขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายโดยฝ่ายบริหารและศาล เนื่องจาก  
หลักความได้สัดส่วนเป็นหลักการทั่วไปในระดับรัฐธรรมนูญ และเป็นหลักการภายใต้หลักนิติธรรม (The rule 
of law) ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัติว่า รัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย 
และหลักนิติธรรม เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน จึงผูกพันให้องค์กร
ของรัฐทั้งหลายต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการดังกล่าว ซึ่งจะท าให้การก าหนดโทษทางอาญาเป็นไป
ด้วยความเหมาะสม จ าเป็น และพอสมควรแก่เหตุ เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม การปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน การก้าวล่วงสิทธิของบุคคลให้น้อยที่สุด และบรรลุวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 
ทางอาญาที่ให้โอกาสผู้กระท าความผิดกลับคืนสู่สังคม ซึ่งสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ  
ทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( ICCPR) ข้อ 10 ที่เน้นให้เกิดการแก้ไขฟ้ืนฟูและน าผู้กระท าความผิด
กลับคืนสู่สังคม นอกจากนั้น การก าหนดประเภทของโทษไว้ในกฎหมายเป็นจ านวนมากและหลากหลายอย่าง
กรณีของประเทศฝรั่งเศส จะท าให้ศาลพิจารณาก าหนดโทษที่จะลงได้เหมาะสมกับความหนักเบาของ  
การกระท าความผิดและตัวผู้กระท าความผิด 

1.6) คณะรัฐมนตรีควรส่งเสริมและผลักดันให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่ก าหนดความผิด
และโทษประหารชีวิต เพ่ือให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี หลักสิทธิมนุษยชน 
หลักความได้สัดส่วน และวัตถุประสงค์ของการลงโทษ เนื่องจากกฎหมายไทยยังก าหนดให้มีความผิดที่มีโทษ
ประหารชีวิตเพียงสถานเดียว โดยไม่ได้ก าหนดโทษอย่างอ่ืนให้ศาลใช้ดุลพินิจก าหนดโทษให้สอดคล้องกับ 
หลักความได้สัดส่วนที่พิจารณาทั้งความรุนแรงหรือความเสียหายของการกระท าความผิดและเหตุลักษณะ
ส่วนตัวของผู้กระท าความผิด และยังมีการก าหนดโทษประหารชีวิตส าหรับความผิดที่ไม่เข้าลักษณะเป็น
ความผิดคดีอุกฉกรรจ์ที่สุดตามกฎหมายที่ใช้บังคับขณะกระท าความผิด ซึ่งไม่สอดคล้องกับกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 6 วรรคสอง จึงเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในชีวิต
และร่างกายของบุคคล ละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 
ที่ให้มีการแก้ไขฟ้ืนฟูและกลับคืนสู่สังคม  
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1.7) การด าเนินการเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต คณะรัฐมนตรีควรมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้มีมาตรการ กลไก หรือกระบวนการ ที่เป็นหลักประกันความปลอดภัยให้แก่
สังคมเมื่อผู้กระท าความผิดพ้นโทษ เพ่ือท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมที่สามารถ 
จะแก้ไขผู้กระท าผิดให้เป็นคนดีคืนสู่สังคมได้ เช่น การน าแนวทาง 12 ขั้นตอน ขององค์กรปฏิรูปการลงโทษ
สากล (Penal Reform International) มาเป็นแนวทางในการก าหนดมาตรการการปฏิบัติต่อผู้กระท าความผิด
แทนการใช้โทษประหารชีวิต การเปลี่ยนโทษประหารชีวิตมาเป็นจ าคุกตลอดชีวิตหรือจ าคุกระยะยาวที่มี
ก าหนดระยะเวลาให้ผู้กระท าความผิดได้รับการปล่อยตัวหรือจนกว่าจะแน่ใจแล้วว่าผู้กระท าความผิดไม่เป็นภัย
ต่อสังคม เพราะการไม่ได้รับการปล่อยตัวตลอดชีวิตจะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยต้องมีเงื่อนไขที่ชัดเจน
เกี่ยวกับก าหนดระยะเวลาที่ต้องผ่านการจ าคุกมาแล้วและเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขฟ้ืนฟูบ าบัดพฤติกรรมของ
ผู้กระท าความผิดแบบเข้มข้น นอกจากนั้น ควรจัดให้มีกระบวนการที่เหมาะสมที่ท าให้ผู้เสียหายรู้สึกว่าตนเอง
ได้รับการเยียวยาและได้ให้อภัยแก่ผู้กระท าความผิด และผู้กระท าความผิดส านึกผิดในการกระท าของตน  

1.8) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับการปฏิรูป 
การลงโทษทางอาญา โดยเฉพาะเกี่ยวกับการกระท าความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ความผิดที่ไม่ส่งผลกระทบร้ายแรง
ต่อสังคม ความผิดตามกฎหมายเทคนิค และความผิดเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน เป็นต้น โดยการยกเลิกโทษ  
ทางอาญา หรือโดยการใช้มาตรการทางเลือกอ่ืนที่ไม่เป็นการควบคุมแทนการกักขังหรือการจ าคุกให้มากขึ้น 
เพราะการควบคุมในบางกรณีย่อมส่งผลกระทบต่อสิทธิในร่างกายและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควร เปลี่ยนมา
เน้นวิธีการลงโทษที่ท าให้ผู้กระท าความผิดเกิดความส านึกและสังคมปลอดภัย โดยก าหนดให้หน่วยงาน  
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาทบทวนและศึกษา รูปแบบ วิธีการ ข้อดี ข้อเสีย ความเหมาะสม ความเป็นธรรม  
ในการน ามาตรการทางเลือกมาใช้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้กระท าความผิดในแต่ละราย 
เช่น การคุมประพฤติ การท างานบริการสาธารณะ การใช้ก าไลอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานตัวผ่านเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ มาตรการทางปกครอง การปรับที่เป็นธรรมและค านึงถึงความแตกต่างของผู้กระท าความผิด  
แต่ละรายซึ่งจะช่วยลดความเหลื่อมล้ าจากเหตุแห่งฐานะทางเศรษฐกิจ การปล่อยชั่วคราว การรอก าหนดโทษ 
การรอการลงโทษ การพักการลงโทษ การลดโทษ การอภัยโทษ การท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน  
ด้านยุติธรรมกับองค์กรสหวิชาชีพในสังคม การให้สังคมหรือชุมชนเข้ามามีส่วนในการช่วยฟ้ืนฟูและติดตาม
ผู้กระท าความผิด การประชุมจัดท าแผนแก้ไขบ าบัดฟ้ืนฟูในชั้นศาล การไกล่เกลี่ยคดี และการน าแนวคิด  
เรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์มาใช้ เป็นต้น การน ามาตรการทางเลือกดังกล่าวมาใช้จะเป็นประโยชน์ต่อ  
การเพ่ิมทางเลือกให้ศาลในการลงโทษผู้กระท าความผิด ลดปริมาณคดีที่ขึ้ นสู่การพิจารณาของศาล  
ลดการจ าคุกโดยไม่จ าเป็น ลดปริมาณผู้ต้องขัง แก้ปัญหาความแออัดจากผู้ต้องขังล้นเรือนจ า ลดการลงโทษ  
ที่เป็นการควบคุมมากเกินไป ลดการตีตราความเป็นอาชญากร ลดการกระท าความผิดซ้ า ช่วยในการกลับคืน  
สู่สังคม และไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและการบ าบัดฟ้ืนฟูพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง ช่วยส่งเสริมการเคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้กระท าความผิด และลดต้นทุนในการบริหารจัดการในกระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้กระท าความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ความผิดที่ไม่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสังคม 
และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลซึ่งต้องถูกฝากขังหรือจ าคุกไว้ก่อนนั้น ควรจะมีมาตรการที่เหมาะสม  
ในการควบคุมตัวแทนการฝากขังหรือการจ าคุก ทั้งนี้เพราะบุคคลดังกล่าวยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่า  
จะมีค าพิพากษาถึงที่สุดของศาลว่ากระท าความผิด การน าบุคคลดังกล่าวเข้าสู่เรือนจ าไปอยู่ ร่วมกับนักโทษ 
รายอ่ืนจะยิ่งก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี เพราะบุคคลดังกล่าวจะเรียนรู้และซึมซับพฤติกรรมและรูปแบบ  
การกระท าความผิดจากนักโทษรายอ่ืนที่อยู่ในเรือนจ า ก่อให้เกิดความเป็นอาชญากรอาชีพ และสร้างองค์กร
อาชญากรรมข้ึนมาได้ และควรน ามาตรการอ่ืนมาใช้แทนการควบคุมตัวผู้กระท าความผิดหญิง เช่น ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีการน าโปรแกรมการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดรวมถึงผู้ค้าประเวณีโดยชุมชน (community–
based treatment) มาใช้แทนการจับกุมและควบคุมตัว และการควบคุมตัวไว้ในบ้าน (house arrest)
เนื่องจากพบว่าสถิติผู้ต้องขังหญิงในเรือนจ าเพ่ิมสูงขึ้น การควบคุมตัวผู้กระท าผิดหญิงยังส่งผลกระทบต่อ 
การอุปการะเลี้ยงดูบุตรและพัฒนาการของเด็ก ผู้หญิงจ านวนมากต้องสูญเสียครอบครัว หรือต้องพบกับ 
ความยากล าบากในการประกอบอาชีพเมื่อพ้นโทษ และพบว่าผู้ต้องขังหญิงจ านวนมากกระท าความผิด  
โดยมีสาเหตุมาจากการถูกกระท าด้วยความรุนแรงหรือถูกล่วงละเมิด ความยากจน และปัญหาความสัมพันธ์
ภายในครอบครัว  

1.9) ระบบประวัติอาชญากรของไทยยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดที่พ้นโทษมาเป็น
ระยะเวลาพอสมควรแล้วและไม่ได้กลับไปกระท าความผิดซ้ าอีกขอลบประวัติอาชญากรจากทะเบียนประวัติ
อาชญากรได้ ซึ่งอาจไม่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 10  
ที่ให้ผู้กระท าความผิดมีโอกาสกลับตัวและฟ้ืนฟูทางสังคม คณะรัฐมนตรีจึงควรมอบหมายหน่วยงานของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านและเป็นระบบ เปรียบเทียบผลดี ผลเสีย แนวทาง
ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และการชั่งน้ าหนักระหว่างประโยชน์ของปัจเจกบุคคลกับ
ประโยชน์ของส่วนรวม ศึกษาแนวทางของต่างประเทศเพ่ือเป็นแบบอย่าง เช่น สิงคโปร์ และฝรั่งเศส เป็นต้น 
เนื่องจากประเทศดังกล่าวได้ให้โอกาสผู้กระท าความผิดสามารถขอลบชื่อออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรได้   
 1.10) ศาลควรพัฒนาแนวทางการลงโทษที่ค านึงถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดและ
เหตุลักษณะส่วนตัวของผู้กระท าความผิดประกอบกัน นอกเสียจากการพิจารณาเฉพาะข้อเท็จจริงอันเป็น
องค์ประกอบของความผิดเพียงอย่างเดียว เพ่ือให้การลงโทษทางอาญาได้สัดส่วนกับการกระท าความผิด  
เป็นธรรม และเหมาะสมกับผู้กระท าความผิดแต่ละราย ซึ่งต้องค านึงถึงความหนักเบาของการกระท าความผิด 
ความเสียหายที่เกิดขึ้น ความเป็นมาแห่งชีวิต ความประพฤติเป็นอาจิณของผู้ต้องหา มูลเหตุจูงใจในการกระท า
ความผิด บทก าหนดโทษที่จะน าไปใช้กับผู้กระท าความผิดต้องมีความสมเหตุสมผลได้สัดส่วนกับความผิด 
ที่ผู้กระท าความผิดได้กระท าลงไป ไม่เกินไปกว่าความผิดที่ผู้กระท าความผิดได้กระท าและสมควรจะได้รับ 
ประกอบกัน 

1.11) กระทรวงยุติธรรมซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับโทษตามค าพิพากษาของศาลด้วยการกักขัง
หรือจ าคุกนั้น จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการ
เมือง (ICCPR) ข้อ 10 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการประติบัติด้วย  
ความมีมนุษยธรรม และความเคารพในศักดิ์ศรีแต่ก าเนิดแห่งความเป็นมนุษย์ และวรรคสาม บัญญัติว่า ระบบ
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ราชทัณฑ์ต้องประกอบด้วยการประติบัติต่อนักโทษ โดยมีจุดมุ่งหมายส าคัญที่จะให้นักโทษกลับตัวและฟ้ืนฟู
ทางสังคม ซึ่งเป็นการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขัง และสอดคล้องกับ
ข้อก าหนดแมนเดลา (Mandela Rules) และข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) ด้วย 
 1.12) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรพิจารณาก าหนดแนวทางและมอบหมายให้เจ้าพนักงาน
ต ารวจจัดท าส านวนทั้งการสืบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระท าความผิดและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผู้กระท า
ความผิด เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการสอบสวน การพิจารณาสั่งคดี  การพิจารณาคดีและก าหนดโทษ และ 
การบังคับโทษ ซึ่งจะมีประโยชน์ต่อการพิจารณาก าหนดมาตรการทางกฎหมายและเงื่อนไขในการควบคุม
ผู้กระท าความผิดได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยเป็นการด าเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 98 (1) มาตรา 131 และมาตรา 138 ซึ่งบัญญัติให้แสวงหาข้อเท็จจริงทั้งที่เป็นคุณและโทษ
ต่อผู้กระท าความผิด และต้องค านึงถึงหลัก presumption of innocent เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลที่ต้องหาว่ากระท าความผิด ซึ่งเป็นไปตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)  
ข้อ 11 (1) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ( ICCPR) ข้อ 14 วรรค 2  
ที่ก าหนดว่า บุคคลซึ่งต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา มีสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 29 วรรคสอง ที่บัญญัติว่าในคดีอาญา ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ ต้องหาหรือจ าเลยไม่มีความผิด และ
ก่อนมีค าพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระท าความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระท า
ความผิดมิได้  

1.13) คณะรัฐมนตรีควรส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันนโยบายทางอาญาที่มุ่งเน้นให้เกิด  
การปรับกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดเรื่องการลงโทษเพ่ือแก้แค้นทดแทนหรือเพ่ือให้หลาบจ าจะได้ไม่เอาเยี่ยงอย่าง 
มาเป็นกระบวนทัศน์หรือวิธีคิดที่เห็นคุณค่าหรือศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ของบุคคล เน้นการแก้ไขฟ้ืนฟู 
เยียวยา และการให้โอกาส โดยมีกระบวนการที่ท าให้ผู้กระท าความผิดรู้สึกส านึกในการกระท าของตนเอง 
บ าบัดฟ้ืนฟูพฤติกรรม และแก้ไขปรับปรุงตัวให้เป็นคนดีพร้อมคืนสู่สังคม ในขณะเดียวกันต้องค านึงถึง 
การเยียวยาและฟ้ืนฟูสภาพจิตใจและร่างกายของผู้เสียหาย การเยียวยาครอบครัวของผู้เสียหาย และผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากการกระท าความผิดทั้งหมด ตลอดทั้งการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ 

1.14) คณะรัฐมนตรีควรก าหนดนโยบายทางอาญาควบคู่กับนโยบายการพัฒนาสังคมที่ส่งผลต่อ 
การลดลงของอาชญากรรม เพราะการพัฒนากับการก่ออาชญากรรมมีความเชื่อมโยงกัน จึงควรให้ความส าคัญ
กับการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุไม่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุด้วยการลงโทษที่รุนแรงเมื่อเกิดการกระท าความผิด 
ปัญหาอาชญากรรมมักมีพ้ืนฐานมาจากความยากจน ความเหลื่อมล้ า และการขาดโอกาสทางสังคม จึงควรเน้น 
ที่การพัฒนาคุณภาพของคนเป็นส าคัญ การพัฒนาให้คนอยู่ได้อย่างพอเพียง ไม่เกิดความเหลื่อมล้ า เช่น  
การได้รับการศึกษา การมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้ที่พอเพียง ปัจจัยพ้ืนฐานดังกล่าวจะมีผลต่อการลดลงของ
อาชญากรรม ท าให้สังคมสงบสุข เกิดความยุติธรรม เป็นธรรม เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน และควรมีมาตรการและ
กลไกเชิงรุกในการป้องกันอาชญากรรมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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1.15) คณะรัฐมนตรีควรส่งเสริมและผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการด าเนินคดี  
ยาเสพติด โดยควรใช้ระบบสาธารณสุขน า แยกผู้เสพยาออกจากผู้ค้ายา แยกผู้ค้ารายย่อยออกจากผู้ค้ารายใหญ่ 
ส่งเสริมและพัฒนาทัศนคติท่ีมองว่าผู้เสพคือผู้ป่วย ไม่ใช่อาชญากร เนื่องจากผู้กระท าผิดในคดียาเสพติดมีหลาย
บทบาท ซึ่งอาจเป็นผู้ผลิต ผู้ขนส่ง ผู้ค้ารายใหญ่ ผู้ค้ารายย่อย หรือผู้เสพ และมีมูลเหตุจูงใจ ความจ าเป็น และ
สถานะทางสังคมต่างกัน แต่การลงโทษผู้กระท าผิดทุกคนเท่ากันโดยพิจารณาจากจ านวนยา จะท าให้ผู้กระท า
ความผิดไม่ได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม ไม่มีโอกาสได้รับการแก้ไขฟ้ืนฟู และน าไปสู่ปัญหานักโทษ  
ล้นเรือนจ า รวมทั้งการผ่อนปรนความเข้มงวดของกฎหมายยาเสพติดโดยการให้เสพภายใต้การควบคุมและ
ดูแลของแพทย์ แก้ไขบทก าหนดโทษในกฎหมายยาเสพติดโดยเฉพาะบทสันนิษฐานเด็ดขาดส าหรับยาเสพติด
บางประเภทที่ผลของยาไม่ได้ส่งผลกระทบร้ายแรงต่อสุขภาพและไม่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสังคม  

2) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด 

ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

เรื่อง ผู้ต้องขังข้ามเพศ กรณีการเข้าถึงฮอร์โมนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อสุขภาวะทางเพศ 

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณีการเข้าถึงฮอร์โมนซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อสุขภาวะทางเพศรวมทั้ง ข้อเสนอแนะ 
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อกรมราชทัณฑ์ 
โดยกระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 2.1) กรมราชทัณฑ์ โดยกระทรวงยุติธรรมร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขควรร่วมกันก าหนด

มาตรการหรือแนวทางเพ่ือจัดให้มีแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านฮอร์โมนและสูตินรีศาสตร์เพ่ือตรวจ
วินิจฉัยผู้ต้องขังข้ามเพศในเรือนจ า โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้ฮอร์โมนเองก่อนถูกคุมขัง ( street hormone) และ 
กลุม่ที่ไม่เคยได้รับฮอร์โมนมาก่อน รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการใช้ฮอร์โมนของผู้ต้องขังข้ามเพศ 

2.2) กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือดูแลด้านสุขภาวะของ
ผู้ต้องขังข้ามเพศ ให้สอดคล้องกับข้อเสนอในข้อ (1) เพ่ือให้สามารถจัดหาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
มาตรวจวินิจฉัยและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ต้องขังข้ามเพศได้ 

2.3) กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ควรร่วมกันพิจารณาแก้ไขบัญชีการจ าแนกโรคฉบับใหม่ ( ICD-11) ซึ่งจะประกาศใช้ในปี 2565  
โดยก าหนดให้ความจ าเป็นในการใช้ฮอร์โมนของผู้มีความหลากหลายทางเพศเป็นการรักษาโรคตามข้อก าหนด
เกี่ยวกับยารักษาโรคของกองทุนคุ้มครองสุขภาพต่าง ๆ 
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2.4) กระทรวงสาธารณสุขควรพิจารณาทบทวนและปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ
พิจารณาวินิจฉัยภาวะของบุคคลข้ามเพศ โดยควรหลีกเลี่ยงการตีตราและช่องว่างที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติต่อคน
ข้ามเพศ และควรก าหนดให้การเข้าถึงฮอร์โมนเป็นสิทธิในสุขภาพประเภทหนึ่งด้วย 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่ง หรือแนวปฏิบัติ 

อ่ืนใด เพ่ือให้ผู้ต้องขังข้ามเพศสามารถเข้าถึงสิทธิในการใช้ฮอร์โมนตามค าวินิจฉัยของแพทย์ที่กรมราชทัณฑ์
จัดหาได้อย่างสะดวกและเหมาะสม 

3) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด 

ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

เรื่อง กรณีการลบประวัติอาชญากรรม ตามร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... 

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการลบประวัติอาชญากรรม  

ตามร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. .... อาจมีผลกระทบต่อสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับ
ข้อมูลส่วนบุคคล เสรีภาพในการประกอบอาชีพและการเลือกปฏิบัติ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคส าคัญ
ประการหนึ่งที่ท าให้ผู้พ้นโทษไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติในสังคม โดยเฉพาะไม่สามารถเข้าถึง
แหล่งงานหรือสถานประกอบการที่ตรงกับความรู้ ความสามารถของตนภายหลังพ้นโทษมาแล้ว คือการที่บุคคล
เหล่านั้นมีประวัติอาชญากรรมติดตัวยากต่อการที่คนรอบข้างและสังคมจะไว้วางใจรับเข้าท างานและอาจเป็น
สาเหตุท าให้ผู้ พ้นโทษต้องหวนกลับไปกระท าความผิดซ้ า โดยในขณะเดียวกันการเก็บข้อมูลประวัติ
อาชญากรรมก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ยังคงมีความจ าเป็นต้องจัดเก็บและ
ใช้ข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของตนในการรักษาความสงบเรียบร้อยและปกป้อง
สังคมจากอาชญากรรม ทั้งในชั้นการสืบสวน สอบสวนและการพิจารณาคดีเพ่ือน าตัวผู้กระท าความผิด 
มาลงโทษ การจัดการเกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่และอ านาจของ
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้จัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ  เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
(3) และมาตรา 42 โดยมีประเด็นการพิจารณา ดังนี้ 
 ประเด็นที่ 1 สภาพปัญหาการบริหารจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรมของประเทศไทย 
ที่ผ่านมาส านักงานต ารวจแห่งชาติจะได้พยายามด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ที่ เกี่ยวข้องกับทะเบียนประวัติอาชญากรรมหลายฉบับ เช่น ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
ว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประกาศใช้ระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจ  
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557  และระเบียบส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต ารวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4)  
พ.ศ. 2561 (ฉบับล่าสุด) เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งส านักงานต ารวจ
แห่งชาติยังได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและด าเนินการให้สอดคล้องกับรายงานผลการพิจารณา  
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในหลายกรณี แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาการร้องเรียนจาก 
ผู้ได้รับผลกระทบจากทะเบียนประวัติอาชญากรรมในอีกหลายกรณี จึงเห็นว่าการแก้ไขระเบียบของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น ยังไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาและไม่อาจท าให้กระบวนการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมสามารถคุ้มครองเจ้าของข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในรูปแบบ  
บูรณาการได้เท่าท่ีควร สาเหตุส าคัญเนื่องด้วยประเทศไทยไม่มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยทะเบียนประวัติอาชญากร
ในระดับพระราชบัญญัติ คงมีเพียงระเบียบส านักงานต ารวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวลระเบียบการต าร วจ 
ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขฉบับต่าง ๆ ซึ่งเป็นอนุบัญญัติ  
ที่ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ  
พ.ศ. 2547 ออกระเบียบไว้ในเรื่องการพิมพ์ลายนิ้วมือและการขอตรวจสอบและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการคัดแยก
และท าลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือและรายการประวัติหรือบัญชีประวัติ ซึ่งกองทะเบียนประวัติอาชญากร 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องอยู่ภายใต้ระเบียบและข้อบังคับดังกล่าว อันมีลักษณะเป็น
เพียงระเบียบภายในหน่วยงานเท่านั้น จึงขาดความเชื่อมโยงกับหน่วยงานอ่ืนที่ท าหน้าที่ในด้านการสอบสวน 
เช่น กรมสอบสวนคดีพิเศษ คณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นต้น อีกทั้ง หน่วยงานอ่ืน  ๆ  
ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงานศาลยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม เป็นต้น  
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรสนับสนุนและเสนอ
ให้มีการด าเนินการยกระดับกฎหมายว่าด้วยทะเบียนประวัติอาชญากรรมของไทยเป็นพระราชบัญญัติ  
เพ่ือสามารถใช้บังคับเป็นกฎหมายกลางในการจัดระเบียบข้อมูลประวัติอาชญากรรมให้เป็นมาตร ฐาน 
ในการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเป็นศูนย์กลางข้อมูลที่มีความถูกต้องและ เป็นปัจจุบัน  
อีกทั้ง เป็นหลักประกันให้เจ้าของข้อมูลได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้นจะถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบและจะถูก
น าไปใช้เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองอย่างจ าเป็น อันเป็นการคุ้มครองสิทธิเจ้าของข้อมูลเพ่ือให้
เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสังคมและการให้โอกาสผู้กระท าความผิดได้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
อย่างคนทั่วไป            
  ประเด็นที่ 2 ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….   
  เมื่อพิจารณาสภาพปัญหาทะเบียนประวัติอาชญากรของไทย ข้อเท็จจริงปรากฏว่าระหว่าง  
การด าเนินคดีมีการน าประวัติอาชญากรของผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยไปใช้เป็นข้อเท็จจริงเพ่ือประกอบการ
วินิจฉัยบุคคลในกรณีกฎหมายหรือระเบียบก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลหรือตรวจสอบ
ความประพฤติ ส่งผลให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือจ าเลยได้รับผลร้ายจากการถูกจ ากัดสิทธิหรือถูกลิดรอนสิทธิ  
บางประการ จึงขัดแย้งกับหลักการสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์ (presumption of innocence) 
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ซึ่งถือเป็นมาตรฐานขั้นต่ าแห่งสิทธิที่ยอมรับกันในสังคมที่เจริญแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นปัญหาไม่ได้อยู่ 
ที่กระบวนการจัดเก็บประวัติอาชญากรตั้งแต่เริ่มต้นด าเนินคดี แต่เกิดจากการน าข้อมูลที่คดียังไม่ถึงที่สุด
เหล่านั้น มารับฟังเป็นข้อเท็จจริงประกอบในกระบวนการออกค าสั่งต่าง ๆ อันมีผลเป็นการจ ากัดสิทธิหรือ  
ลดสิทธิพลเมือง โดยไม่ได้ค านึงถึงหลักการสันนิษฐานว่าบุคคลทุกคนเป็นผู้บริสุทธิ์  
   โครงสร้างของร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….  (ฉบับกระทรวงยุติธรรม)  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกฎหมายกลางในระดับพระราชบัญญัติเพ่ือเชื่อมโยงฐานข้อมูลประวัติของหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นระบบและก าหนดวิธีการปกปิด เปิดเผยประวัติการกระท าความผิดอย่าง
ชัดเจน อีกทั้ง ก าหนดหน่วยงานกลางที่ท าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลดังกล่าว เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นได้ว่า 
ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….  ก าหนดค านิยาม “ประวัติอาชญากร” หมายความว่า ข้อมูล
ของบุคคลที่ศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิดในคดีอาญา โดยมิได้กล่าวถึงในส่วนประวัติของ
ผู้ต้องหาและจ าเลยด้วย ส่งผลให้ร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….   ไม่ครอบคลุมถึงการบริหาร
จัดการข้อมูลในส่วนขั้นตอนระหว่างการด าเนินคดีก่อนศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุด ซึ่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
ถือเป็นปัญหาที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ประกอบกับ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบข้อมูลเพ่ิมเติมจากส านักงานกิจการยุติธรรม 
กระทรวงยุติธรรม  ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ (กพยช.)  
ว่าส านักงานกิจการยุติธรรมได้น าร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….  ที่คณะอนุกรรมการ กพยช. 
ได้ให้ความเห็นชอบไปรับฟังความคิดเห็นตามพระราชบัญญัติการจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว และได้มีการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม 
พ.ศ. .... ตามผลการรับฟังความเห็นและได้น าเสนอผลการด าเนินงานต่อ กพยช. แล้ว โดย กพยช. มอบหมาย
ให้ส านักงานกิจการยุติธรรมในฐานะฝ่ายเลขานุการรับข้อสังเกตของ กพยช. ในประเด็นต่าง ๆ ไปปรับปรุงและ
น าเสนอตามขัน้ตอนการเสนอกฎหมายต่อไป  
   อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า เพ่ือให้ร่าง
พระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ….  มีเนื้อหาครอบคลุม ครบถ้วนในฐานะเป็นกฎหมายกลาง 
ในการจัดการข้อมูลประวัติอาชญากรรม และให้หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายได้ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บ  
การเปิดเผยและไม่เปิดเผยประวัติอาชญากรรมให้เป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน คณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. …. รวมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวง
ยุติธรรม เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการแก้ไขปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม พ.ศ. ....  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
  3.1) คณะรัฐมนตรีควรเร่งผลักดันให้มีการออกกฎหมายกลางในระดับพระราชบัญญัติเพ่ือ
ก าหนดรูปแบบการจัดตั้งศูนย์กลางข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรมแห่งชาติ ให้มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่
รับผิดชอบการบริหารจัดการ ประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลประวัติอาชญากรรมทุกประเภท  
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งระบบอย่าง
บูรณาการ รวมถึงการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ใช้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากรรม เพ่ือการคุ้มครองรักษา
สิทธิของเจ้าของข้อมูลอย่างเป็นธรรมและเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน   
  3.2) การจัดเก็บและบันทึกข้อมูลประวัติอาชญากรรม ควรมีการแบ่งแยกลักษณะของข้อมูล
ออกเป็นหลายล าดับความส าคัญ เพ่ือประโยชน์ในการเปิดเผยข้อมูลและหน่วยงานสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานนั้น โดยให้กระทบกระเทือนสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลให้น้อยที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ ทั้งนี้ เพ่ือรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม และเพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารงานในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา  
  3.3) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรมควรเร่งสร้างระบบการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นปัจจุบัน โดยไม่ต้องให้
ประชาชนยื่นค าร้องขอปรับปรุงประวัติของตนเอง เพ่ือให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
  3.4) กระทรวงยุติธรรม ในฐานะหน่วยงานผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติประวัติอาชญากรรม  
พ.ศ. .... ควรบัญญัติให้กฎหมายกลางครอบคลุมถึงการบริหารจัดการข้อมูลของผู้ต้องหา และจ าเลย ซึ่งอยู่
ระหว่างการสอบสวนและระหว่างการพิจารณาคดีด้วย 

4) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอด 

ทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

เรื่อง การยุติการตั้งครรภ์เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ

หรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์

เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลและข้อกฎหมาย รวมถึงจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังข้อมูลและความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรวิชาชีพ และองค์กรเอกชน

ด้านสาธารณสุข ด้านสิทธิเด็กและสถาบันครอบครัว และด้านสิทธิสตรี และจัดท าร่างข้อเสนอแนะมาตรการ

หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หรือค าสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน อันจะเป็นประโยชน์

แก่การสร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และน าไปสู่การพิจารณาก าหนดมาตรการหรือ

แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

ค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะท างานฯ ได้จัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงประมวล

กฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ได้

จัดท าร่างข้อเสนอแนะจากการพิจารณาเอกสารทางวิชาการ บทบัญญัติของกฎหมาย หลักการและมาตรฐาน 

สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้อง และความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ตลอดจนสถานการณ์และ  

สภาพปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์แล้ว เห็นควรมีข้อเสนอแนะ

มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปดังนี้  

 4.1) คณะรัฐมนตรีควรจัดสรรหรือสนับสนุนงบประมาณแก่กระทรวงสาธารณสุข ในการจัด

ให้สถานบริการด้านสาธารณสุขทุกแห่งและทุกระดับมีบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ทั้งในด้านบุคลากร 

เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ และสถานที่ ที่เพียงพอและครอบคลุมการให้บริการสุขภาพทางเพศและอนามัย  

การเจริญพันธุ์ที่จ าเป็นแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค 

 4.2) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและ

ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์แก่ประชาชน โดยเฉพาะช่องทางการเข้าถึงการให้ค าปรึกษา

ทางเลือกและการให้บริการยุติการตั้งครรภ์ เพ่ือให้ประชาชนสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับสุขภาพและอนามัย 

การเจริญพันธุ์ของตนได้อย่างถูกต้องและเข้ารับบริการด้านสุขภาพที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว 

 4.3) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชน เกี่ยวกับสวัสดิการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับ

การตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการยุติการตั้งครรภ์ โดยต้องสนับสนุนการให้ค าปรึกษาและข้อมูลที่เชื่อถือได้  

แก่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และต้องจัดให้มีระบบเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมได้อย่างรวดเร็ว ต่อเนื่ องและ 

มีคุณภาพ 

 4.4) การคุ้มครองสิทธิตัวอ่อนในครรภ์ของหญิงที่ท้องไม่พร้อมเพ่ือให้คลอดแล้วอยู่รอดเป็น

ทารกได้อย่างปลอดภัย จ าเป็นต้องเตรียมกระบวนการดูแลการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม เนื่องจากไม่สามารถยุติ  

การตั้งครรภ์ได้ อันมีผลจากอายุครรภ์ล่วงเลยก าหนดที่กฎหมายก าหนดหรือไม่อยู่ในกรอบที่กฎหมายยกเว้น

โทษ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข ควรสนับสนุนให้

ผู้หญิงมีทางเลือกในการตั้งครรภ์ต่อ เช่น จัดสวัสดิการของรัฐในมิติต่าง ๆ ที่สอดคล้องและต่อเนื่อง ท าให้มั่นใจ

ว่าเด็กท่ีเกิดจากความไม่พร้อมของผู้หญิงจะได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพ 
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 4.5) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงาน  

ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมกันพิจารณาแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 โดยก าหนดอายุครรภ์ที่เหมาะสมไว้ 

ในบทบัญญัติกฎหมาย เพ่ือรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงให้สามารถตัดสินใจยุติการตั้งครรภ์ได้โดยชอบ

ด้วยกฎหมาย ในช่วงระยะเวลาที่ปลอดภัย และได้สมดุลกับสิทธิในการมีชีวิตรอดของตัวอ่อนในครรภ์  

ซึ่งช่วงเวลาที่ปลอดภัยและได้สมดุลกับสิทธิในการมีชีวิตรอดของตัวอ่อนในครรภ์ คือ อายุครรภ์ที่ 20 สัปดาห์

ลงมา เนื่องจากตัวอ่อนในครรภ์ยังไม่มีสิทธิเอกภาพที่สามารถมีชีวิตรอดด้วยตนเอง ต้องพ่ึงพาครรภ์ของผู้หญิง

เท่านั้น 

 4.6) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงาน  

ที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 301 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ร่วมกันพิจารณาแก้ไขถ้อยค าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 305 จากค าว่า “นายแพทย์” เป็นค าว่า  

“ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม” เพ่ือให้การคุ้มครองบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย รวมถึงการพิจารณาก าหนดเหตุยกเว้นความผิดตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 305 เพ่ิมเติม ให้ครอบคลุมเหตุผลความจ าเป็นในการยุติการตั้งครรภ์ทั้งมิติด้านสุขภาพและ  

ด้านเศรษฐกิจและสังคม อาทิ ความผิดปกติของตัวอ่อนในครรภ์ ความล้มเหลวในการคุมก าเนิด รวมไปถึง

เหตุผลความจ าเป็นอ่ืน ๆ โดยน าเรื่องความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์ ระยะเวลาในการรับรู้

การตั้งครรภ์และการเข้าสู่กระบวนการให้ค าปรึกษาและการยุติการตั้งครรภ์ มาพิจารณาประกอบด้วย  

 4.7) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาและด าเนินการ

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ ได้แก่ พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา  

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กท่ีเกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทาง

การแพทย์ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการสังคม รวมถึงกฎ 

ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับอ่ืนใดที่อาศัยอ านาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ ให้สอดรับ

กับแนวคิดและหลักการในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา รวมถึงก าหนดแนวทางหรือมาตรฐาน  

การปฏิบัติ กระบวนการ และขั้นตอนในการยุติการตั้งครรภ์ทั้งก่อนและหลังยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนกลไก  

ในการขับเคลื่อนกฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินการดังกล่าว และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ทั้งภา ครัฐ ภาคเอกชน  

ภาคประชาสังคม และองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน เข้ามามีส่วนร่วมพิจารณาและให้ความเห็นประกอบ  

การด าเนินการด้วย 
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 ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

 การยุติการตั้ งครรภ์ เป็นปัญหาทั้งทางกฎหมาย ทางการแพทย์ และทางสังคมที่มี  

ความละเอียดอ่อน รวมทั้งเป็นประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและศีลธรรม ดังนั้น การจัดท า

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

กับการยุติการตั้งครรภ์จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณามิติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่างรอบด้าน อีกท้ังการยุติการตั้งครรภ์

เป็นประเด็นที่ยังมีข้อถกเถียงไม่เป็นที่ยุติ และยากแก่การก าหนดจุดสมดุลระหว่างสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม การจัดท าข้อเสนอแนะในเรื่องนี้จึงไม่อาจพิจารณาเฉพาะแต่มิติสิทธิมนุษยชนเพียง

ด้านเดียวได้  

3.1.4  การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีที่ มีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 

การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องในกรณีท่ีมีการรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่ เป็นธ รรม เป็นหน้าที่และอ านาจที่บัญญัติ ไว้ ในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริ งที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 44 ก าหนดว่าเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่ามีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่เป็นธรรมให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
โดยไม่ชักช้า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เฝ้าระวังการรายงานเกี่ยวกับ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และมีการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริง 
ที่ถูกต้องและเผยแพร่ให้แก่ประชาชนทราบ 5 เรื่อง5 ดังนี้ 

1) ค าชี้แจงที่  2/2562 กรณี รายงานการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนประจ าปี  2561  
(Country Reports on Human Rights Practices for 2018) ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา  

2) ค าชี้แจงที่ 1/2563 กรณี รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
ประจ าปี 2562 (Human Rights in Asia-Pacific: Review of 2019) ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  

3) ค าชี้แจงที่ 2/2563 กรณี รายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กร 

ฮิวแมนไรทส์ วอทช์ ประจ าปี 2563  

                                                           
5 ค าช้ีแจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ครั้งท่ี 2/2562, 1/2563– 4/2563 รายละเอียดปรากฏอยูใ่นบทภาคผนวก 
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4) ค าชี้แจงที่  3/2563 กรณี รายงานเรื่อง “มีคนจับตาดูอยู่จริง ๆ : ข้อจ ากัดเสรีภาพ 

ในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย” ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล  

5) ค าชี้แจงที่ 4/2563 กรณีการรายงานด้านสิทธิมนุษยชนประจ าปี 2562 ของกระทรวง 

การต่างประเทศสหรัฐอเมริกา  

3.1.5 การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

มาตรา 26 (5) บัญญัติหน้าที่และอ านาจให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินงานเพ่ือการสร้างเสริม
ทุกภาคส่วนของสังคม ตลอดจนประชาชนได้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน และได้จัดท า 
แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2565  
เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน จ านวน 8 กลยุทธ์ ประกอบด้วย 
กลยุทธ์ที่ 1) ให้มีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย กลยุทธ์ที่ 2) พัฒนาเครื่องมือเพ่ือ 
การสื่อสารและสร้างแหล่งเรียนรู้สิทธิมนุษยชน กลยุทธ์ที่ 3) ค้นหา สนับสนุน ส่งเสริม และเชิดชูบุคคลหรือ
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights IDOL) กลยุทธ์ที่  4) การสื่อสาร เชิงกลยุทธ์ เ พ่ือ 
สร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน กลยุทธ์ที่  5) ติดตาม วิเคราะห์ ให้ข้อเสนอแนะ และเข้าไปมีส่วนร่วม 
ในแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานต่าง ๆ 
และจัดท าแผนความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ กลยุทธ์ที่ 6) ขยายประเด็นสิทธิมนุษยชนจากวาระโลกเพ่ือ 
สร้างความรับรู้และผลักดันให้เกิดการด าเนินการให้สอดคล้องตามวาระโลก กลยุทธ์ที่ 7) จัดให้มีศูนย์กลาง  
การบูรณาการและการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education & Learning Hub)  
และกลยุทธ์ที่ 8) สร้างดัชนี Thailand Human Rights Index: Thailand HRI ในรัฐกิจ ธุรกิจ ประชากิจ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้มีการด าเนินงานโครงการ/แผนงานภายใต้แผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนข้างต้น 
และแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินโครงการสร้างความเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนใต้ ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้จัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่ จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานชัดเจน และป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

ประชาชน ซึ่งถือเป็นเครื่องมือส าหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่ก่อให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และในปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้น า “คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ

เจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” มาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักการสิทธิมนุษยชน 

ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานของรัฐผู้มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประสานความร่วมมือกับกอง
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อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จัดการฝึกอบรม จ านวน 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น  100 คน 

ประกอบด้วย การอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ระดับผู้บังคับบัญชา จ านวน 30 คน และการอบรมเจ้าหน้าที่

ฝ่ายความมั่นคง ระดับผู้ปฏิบัติ จ านวน 70 คน โดยมีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมบรรยาย

พิเศษ หัวข้อ “บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ทั้งนี้ มีนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ร่วมบรรยายในหัวข้อ

ที่น่าสนใจ อาทิ “การให้ความคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการทรมานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (CAT)  

กับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานฯ พ.ศ. ....” “พันธกรณีระหว่างประเทศ 

ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และกลไกการคุ้มครอง” การอภิปราย เรื่อง “การจัดการเรื่องราว

ร้องทุกข์กรณีถูกกระท าทรมานและการบังคับให้หายสาบสูญ และการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ  

การควบคุมตัวบุคคล ตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  

2) โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษาและ

ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการท างานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลัง

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค จึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงาน  

ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย (1) ศูนย์ประสานงาน 

สิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

ปัตตานี (2) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งร่วมกับ  

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก 

จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (4) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้าน  

สิทธิมนุษยชน ภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (5) ศูนย์ศึกษาและ

ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ จัดตั้งร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6) ศูนย์ศึกษา

และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก จัดตั้งร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีภารกิจในการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริม

กิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพ่ือปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในพ้ืนที่ ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 

ให้แก่ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การ

ท างานร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการขับเคลื่อน

กิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ สรุปได้ดังนี้ 
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2.1)  โครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน 
เนื่องในโอกาส ครบรอบ 30 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก องค์การสหประชาชาติ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้ถือโอกาสพิเศษนี้รณรงค์ให้ทั่วโลกเห็นความส าคัญของเยาวชน 

คนรุ่นใหม่ที่จะต้องมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมเกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ ภายใต้หัวข้อ 

“เยาวชนคนรุ่นใหม่ ยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights)” โดยปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดท าโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้าง

สิทธิมนุษยชน (Youth Standing Up for Human Rights) ขึ้น เพ่ือให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องและเท่าทันเรื่องสิทธิมนุษยชน สามารถสร้างเครือข่ายไปยังเพ่ือน ๆ ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง หรือ  

ผู้น าชุมชนที่ใกล้เคียงได้ รวมทั้งสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันของตนเองได้  

อย่างมีความสุข โดยค านึงถึงบริบทของสังคมไทยและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ซึ่งจะช่วยให้สังคมรู้จัก เคารพสิทธิ หน้าที่ ด ารงชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างเอ้ืออาทร ลดข้อพิพาท 

และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ส่งผลต่อสังคมที่มีความปลอดภัย และสงบสุข ตลอดจนสอดรับกับปีแห่งการรณรงค์ของ

องค์การสหประชาชาติ ในเรื่องของการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม  

เกิดการเคารพสิทธิและเสรีภาพ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เยาวชนจากสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ

อุดมศึกษา ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การด าเนินกิจกรรมของโครงการที่ส าคัญ ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้

หลักสูตรสิทธิมนุษยชนพื้นฐาน และการประกวดนวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน  

โดยกิจกรรมได้ด าเนินการผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่าง  ๆ และปฏิบัติตามมาตรการ 

ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รางวัลที่มอบให้แก่เยาวชน 

ในสถานศึกษาทั้งระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาที่ชนะเลิศ ประเภทละ 1 รางวัล ประกอบด้วยโล่รางวัล

พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 

มหาวัชรราชธิดา เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จ านวน 100,000 บาท รายละเอียด ดังนี้ 

1) ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่  โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร ผลงานภาพยนตร์สั้น 

เรื่อง “กระสุนฝังใจ... (The Imprint)” สะท้อนปรากฏการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ในสังคมไทย โดยเนื้อหาส่งเสริมให้ผู้ชมตระหนักในสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน ทั้งของตนเองและผู้ อ่ืน  

และให้ทุกคนในสังคมระมัดระวังการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ไม่ใช้เพ่ือท าร้ายหรือท าลายผู้อ่ืน โดยไม่ได้พิจารณา

ถึงข้อมูลอันแท้จริง และตัดสินผู้อ่ืนด้วยการใช้ถ้อยค าต่าง ๆ 

2) ระดับอุดมศึกษา ได้แก่  วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬศิลป์  จั งหวัดกาฬศิลป์  ผลงาน  

“สิทธิมนุษยชนล าเพลิน”  ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์พ้ืนบ้านอีสานในท านองกลอนล าประเภทล าเพลิน  

โดยประพันธ์เนื้อร้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและให้ความรู้เรื่องการดูแลและป้องกันตนเองในสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ถ่ายทอดผ่านภาษาถิ่น และมีการฟ้อนร าสอดแทรกภาษามือในบางช่วง  

เพ่ือสื่อความหมายกับผู้ที่ไม่ได้ยินเสียง 
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2 .2 )   โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ วิทยากรกระบวนการ  ( Training of Trainer)  
ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมมือกับบุคลากรทางการศึกษาจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือมุ่งหวังให้ครูผู้สอนในโรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากร
กระบวนการ (Training of Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาเพ่ือการน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน
ศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
จ านวน 5 แห่ง ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 287 คน โดยมีกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนในพื้นท่ี การขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ การสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสร้างต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเป็น
เครือข่ายการเรียนรู้ และการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ส าหรับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนส าคัญ ที่ครูและอาจารย์ส่วนใหญ่พบในโรงเรียนและเล็งเห็นว่าควรเร่งด าเนินการ  
ให้ความรู้เพื่อให้เกิดการป้องกันแก้ไข จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่  

(1) การกลั่นแกล้ง  
(2) การใช้ความรุนแรงทั้งในโรงเรียนและครอบครัว  
(3) การคุกคามทางเพศ  
โดยมีข้อเสนอแนะที่บุคลากรด้านการศึกษาเห็นว่าเป็นแนวทางเพ่ือการขับเคลื่อน 

สิทธิมนุษยชนศึกษาในโรงเรียนอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
(1) ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน บุคลากรด้านการศึกษาทั้งระดับนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการ ผู้บริหาร ครู รวมถึงผู้ปกครอง และกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ คือ นักเรียน 

(2) การผลักดันให้บรรจุคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในหลักสูตรแกนกลาง  

(3) การประกวดการออกแบบโครงงานสิทธิมนุษยชน การมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครู

และอาจารย์ที่ด าเนินการได้อย่างดีเยี่ยม ดีเด่น ดีมาก  

(4) การสร้างสถานศึกษาน าร่องเพ่ือเป็นโมเดลในการขับเคลื่อนโรงเรียนต้นแบบสิทธิ

มนุษยชน การสร้างเครือข่ายและศึกษาดูงาน ควบคู่ ไปกับกระบวนการ PLC (Professional Learning 

Community) 

(5) การผลิตเครื่องมือและสื่อการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนที่หลากหลายและทันสมัย และมี

การอบรมแนวทางการผลิตสื่อสิทธิมนุษยชนเพ่ือให้บุคลากรด้านการศึกษาสามารถน าไปปรับใช้ในการสอนได้

อย่างเหมาะสมต่อไป 
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3) การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2562 

สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่   

10 ธันวาคม 2491 (ค.ศ. 1948) และได้ถือเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human 

Rights Day) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นความส าคัญของวันดังกล่าวที่ร าลึกถึงการประกาศ

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แม้ปฏิญญาฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่ปฏิญญาฉบับนี้ 

ก็มีพลังยิ่งกว่ากฎหมายหลายฉบับ เนื่องจากเป็นเอกสารสิทธิมนุษยชนส าคัญของโลกที่แสดงให้เห็นถึง 

ความมุ่งหมายของมวลมนุษยชาติที่ต้องการร่วมกันสร้างความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เพ่ือให้ทุกคนเคารพ 

ในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อีกทั้งยังน าไปใช้เป็นมาตรฐาน  

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  (1) เพ่ือร่วมร าลึก 

ถึงความส าคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติมีมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน (2) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนสนใจและตระหนักถึงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ  

ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน (3) เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ความรู้ 

ด้านสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้อย่างกว้างขวาง  และ (4) เพ่ือส่งเสริม 

ความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและประสานการท างานร่วมกันเป็นเครือข่ายกับหน่วยงาน  

ที่เก่ียวข้อง 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 

10 ธันวาคม ในหัวข้อ “สังคมไทยยุคใหม่ ใส่ ใจสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา  

ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างแนวคิดและหลักการ  

ด้านสิทธิมนุษยชน สร้างความตระหนัก และกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม สร้างความสนใจและการรับรู้ของ

ประชาชน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  

3.1) การทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2562 แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณี

สิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และการพระราชทานรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2562 ดังนี้  ด้านที่ 1 สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

จ านวน 1 ราย คือ พระราชวิสุทธิ ประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ด้านที่  2  สิทธิพลเมือง และ 

สิทธิทางการเมือง จ านวน 1 ราย คือ คณะกรรมการคาทอลิกเพ่ือการพัฒนาสังคม แผนกยุติธรรมและสันติ  

ด้านที่ 3 สิทธิเด็ก จ านวน 2 ราย ได้แก่ (1) นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ และ (2) ส านักงานอัยการคดีเยาวชนและ

ครอบครัว จังหวัดระยอง ด้านที่ 4 การขจัดการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความแตกต่างทางเพศ จ านวน 1 ราย 

คือ มูลนิธิเพ่ือสิทธิและความเป็นธรรมทางเพศ ด้านที่ 5 การขจัดการเลือกปฏิบัติทางชาติพันธุ์และสถานะบุคคล 

จ านวน 1 ราย คือ นายวีนัส สีสุข ด้านที่ 6 สิทธิคนพิการหรือสิทธิผู้สูงวัย จ านวน 1 ราย คือ นายแพทย์วิชัย  

โชควิวัฒน  
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3.2) การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สังคมไทยยุคใหม่ใส่ใจสิทธิมนุษยชน” โดยนายวัส ติงสมิตร  

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

3.3) การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา ประจ าปี 

2562 ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัล คือนายชยธร ทรัพย์ชวโรจน์ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 
3.4) การเสวนา เรื่อง “สังคมจะดีเมื่อเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” 

3.5) การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเครือข่าย เพ่ือเผยแพร่

ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่างกว้างขวาง 

การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2562 ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ 

ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปส่งผลให้เกิด 

การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสู่ประชาชนให้ได้รับรู้และเรียนรู้เรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการปฏิบัติตน  

ตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้เห็นผลงานของนักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน ที่สามารถน าไปเป็นแบบอย่าง  

ในการปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมต่อไป 

4) โครงการเสริมสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human 

Rights Executive Program: HREP) 

เ พ่ือขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาให้ เกิดผลส าเร็จเป็นรูปธรรม คณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นนักบริหาร

ระดับสูงซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน 

ตลอดจนการสร้างแนวปฏิบัติขององค์กรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคล

ในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน 

ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จ านวน 70 คน โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้พ้ืนฐานหลักการ 

ด้านสิทธิมนุษยชน แนวทาง ฐานสิทธิมนุษยชน (Human Rights-Based Approach) ตลอดจนการวิเคราะห์

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการน าไปประยุกต์ใช้ ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ แนวทาง  

ในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ เรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ 

หลักการของกระบวนการยุติธรรม แนวคิดและวิธีการสันติวิธี และประชาเสวนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการหา

ทางออกในการแก้ไขปัญหา การเยียวยาเพ่ือคุ้มครองและขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ตลอดจน ความรู้  

ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายภายในประเทศ  

ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความรู้กลไกสิทธิมนุษยชนในสหประชาชาติ สนธิสัญญา (The Treaty-Based 

Bodies) และกลไกที่มีที่มาจากกฎบัตรสหประชาชาติ (Charter-Based Bodies) รวมถึงกลไกการทบทวน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (Universal Periodic Review: UPR) กฎหมายและกลไกสิทธิ

มนุษยชนระดับชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศไทย โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือ
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ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ  

ก าหนดแนวทางในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กรร่วมกัน และมีกิจกรรมศึกษาดูงาน 

ด้านสิทธิมนุษยชนกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชนภายในประเทศ เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ 

เชิงประจักษ์ โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่จริง และจัดท าเอกสาร

วิชาการเชิงนโยบายส่วนบุคคล/กลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน และเกิดความตระหนักถึงการน าความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการฝึกอบรมไปประยุกต์  

ใช้ในการท างานเพ่ือร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน ขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ 

5) โครงการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน ภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา 

การโต้สาระวาทีเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เพ่ือปลูกฝังแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน สร้าง

กระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นการโต้

สาระวาทีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่มีแก่นสาระส าคัญและมีประโยชน์บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง มี

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน นิสิต นักศึกษาซึ่งก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทุก

ภูมิภาคทั่วประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ด าเนินการจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้

เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังให้มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชน กระตุ้น

ให้เกิดความสนใจเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะ

ด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาและการน าเสนอโดยผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที ส าหรับ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ผู้ที่ได้รับรางวัล คือนายชยธร ทรัพย์ชวโรจน์ นิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  เป็นผู้มอบรางวัล 

ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล  

6) โครงการพัฒนาและจัดท าคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าบันทึกความร่วมมือด้านการส่งเสริม  

สิทธิมนุษยชนร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือพัฒนาแนวทางหรือกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน 

อย่างเป็นระบบ ในปีงบประมาณ 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการประชุม 

เชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาคู่มือวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้าน  

สิทธิมนุษยชนศึกษา บุคลากรด้านการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาสังคม 

โดยการออกแบบกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้น าไปสู่การสร้าง

เสริมสมรรถนะด้านสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เรียนอย่างเหมาะสม และมุ่งเน้นการท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน (Coach) 

เพ่ือสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน ซึ่งสอดคล้องกับการท าหน้าที่เป็น “วิทยากร



- 112 - 
 

กระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education Facilitators) เพ่ืออ านวยความสะดวก

และกระตุ้นให้ผู้ เรียนได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างจริงจัง และเกิดการเรียนรู้และการคิด  

อย่างเป็นระบบมากพอที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ นอกจากนี้ มีการพัฒนาตัวอย่างเครื่องมือส าหรับ 

ใช้ในการเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาที่ เหมาะสมในการถ่ายทอดองค์ความรู้  

สิทธิมนุษยชนศึกษาไปยังกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายต่าง ๆ ของสังคม 

7) การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human 

Rights Education) ในสังคมไทย” 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพร่และ

การขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) ในสังคมไทย” เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 

ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพร่และ 

ส่งมอบหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย และคู่มือการจัดการเรียนรู้  

สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน

ศึกษาในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างเป็นระบบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ กระบวนการยุติธรรม ภาคธุรกิจ  

ภาคการศึกษา ตลอดจนสื่อมวลชนและภาคประชาสังคม โดยค านึงถึงการผนึกก าลังอย่างมีส่วนร่วม และ

มุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมที่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนและบริบทของ  

แต่ละภาคส่วนอันจะน าไปสู่การเคารพสิทธิมนุษยชนและตระหนักในสิทธิของผู้อ่ืน และฝังรากกลายเป็น

วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนที่จะท าให้เกิดสันติสุขในสังคมไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมี

รายละเอียดของหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา และคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ดังนี้ 

7.1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย จ านวน 4 หลักสูตร 

ประกอบด้วย  

▪ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาพ้ืนฐาน ส าหรับฝึกอบรมบุคลากรภาครัฐ นิสิต นักศึกษา 
รวมถึงประชาชนทั่วไป 

▪ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกระบวนการยุติธรรม ส าหรับผู้พิพากษา พนักงานอัยการ 
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายทั้ง ทหาร ต ารวจ และฝ่ายปกครอง 

▪ หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส าหรับภาคธุรกิจและรัฐวิสาหกิจเพ่ือให้เห็นประโยชน์ 
ตระหนักถึงความส าคัญ และเป็นต้นแบบในการด าเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

▪ หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive Program) 
เพ่ือให้นักบริหารระดับสูงน าความรู้ไปขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติให้เกิดการ
เคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และผู้มีส่วนได้เสียในสังคม 
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7.2) คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือมุ่งหวังให้ครูผู้สอน

ในโรงเรียนทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน 

โดยยึดโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 ช่วงชั้น ได้แก่ ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปจนถึงระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึงการปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 

8) โครงการจัดท าวารสารกฎหมายสิทธิมนุษยชน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าวารสาร

กฎหมายสิทธิมนุษยชนฉบับแรก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ บทความเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ 

ค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเพ่ือรับฟังความเห็นทางด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน

จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย  

สิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชน ซึ่งมีเนื้อหาสาระ 

ประกอบด้วยบทความวิชาการ ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

ที่น่าสนใจ ตลอดจนผลงานการศึกษาวิจัย และการประชุม/สัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับประเด็นสิทธิมนุษยชน

ที่ส าคัญ 

9) โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ดังนี้ 

9.1)  การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหนังสือ เรื่อง “สิทธิของเธอ 
สิทธิของฉัน สิทธิของเรา” รวมถึงได้ส่งเสริมความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ผ่านสื่อออนไลน์ 
โปสเตอร์ อินโฟกราฟิก ซึ่งไม่ใช้งบประมาณ เช่น การให้ความรู้ในวันส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน อาทิ  
วันขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติสากล 21 มีนาคม (International Day for the Elimination of Racial 
Discrimination) วันสตรีสากล 8 มีนาคม (International Women's Day) วันยุติการเลือกปฏิบัติ 1 มีนาคม 
(Zero Discrimination Day) วันแรงงานข้ามชาติสากล 18 ธันวาคม (International Migrants Day) รวมถึง 
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน อาทิ การถอดบทเรียนสถานการณ์โรคโควิด 19: ผู้ป่วย/กลุ่มเสี่ยง  
ถูกตีตรา/เลือกปฏิบัติอย่างไรบ้าง การถอดบทเรียนสถานการณ์โรคโควิด 19 : ใครคือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับ
ผลกระทบ? และสิทธิมนุษยชนกับเสรีภาพในการชุมนุม นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติยังมีการเชิญชวนรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านรายการวิทยุต่าง ๆ  
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9.2)  โครงการผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิมนุษยชนได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้
และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนผ่านรายการวิทยุ ดังนี้ 

▪ รายการ “ส านึกของสังคม” โดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ออกอากาศทาง
สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่นความถี่ 101.5 MHz ทุกวันศุกร์ เวลา 10.05-10.30 น. สัปดาห์
ละ 1 ตอน จ านวน 26 ตอน 

▪ รายการ “คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ” ออกอากาศทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา คลื่นความถี่ 87.5 MHz ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 21.05-21.30 น.  

9.3)  โครงการจดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” ซึ่งเป็นกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ข่าวสาร และความรู้ 
ด้านสิทธิมนุษยชน และเผยแพร่จดหมายข่าวในรูปแบบเอกสารและ E-Newsletter ผ่านเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นประจ าทุกเดือน โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป 

3.1.6 การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560  
มาตรา 27 (1) ได้บัญญัติว่า เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 26 ให้คณะกรรมการมีหน้าที่และ
อ านาจในการส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัยและ
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการให้ความช่วยเหลือหรือเยียวยา  
แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน ดังนี้ 

- เพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
- เพ่ือสนับสนุนการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง  

สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

- เพ่ือเป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ 

- เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สังคม/ภาคส่วนต่าง ๆ เคารพสิทธิมนุษยชน 
- เพ่ือสร้างองค์ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสถาบันวิจัยและ 

การพัฒนา (Thailand Development Research Institution: TDRI) ศึ กษาวิ จั ย ด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน  
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลในการด าเนินงานของ
องค์กร ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม จ านวน 1 เรื่อง คือ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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สารัตถะของเนื้อหา และข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนในหลายกรณีที่รัฐละเมิดสิทธิของ

ประชาชนในการใช้ประโยชน์ ในที่ดินและป่าไม้ อันเป็นผลกระทบจากการด า เนินการตามกฎหมายและ

นโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ไม่สัมฤทธิ์ผลตามความมุ่งหมาย และขาดความเป็นธรรมต่อ  

กลุ่มเปราะบาง 

จากการศึกษาสภาพปัญหาในแต่ละมิติของการใช้ประโยชน์ที่ดิน รวมถึงกลไกทางกฎหมายและ 

ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน พบว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าวมีสาเหตุมาจาก 

การใช้เครื่องมือตามกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่าไม้อย่างไม่เหมาะสม อาทิ การขาด

เครื่องมือในการกระจายการถือครองและความมั่นคงในการถือครองที่ดิน การใช้ที่ดินของรัฐโดยขาดเครื่องมือ

ก ากับดูแล การขาดเครื่องมือในการสร้างฐานข้อมูลที่ดินอย่างรอบด้าน การยกเลิกเครื่องมือที่ใช้เพ่ือลด

ผลกระทบในที่ดิน ตลอดจนมีการใช้กฎหมายอาญาโดยผิดหลักการ น าไปสู่ความขัดแย้งและความรุนแรง 

ดังนั้น การปรับปรุงกฎหมายและนโยบายโดยใช้เครื่องมือที่เหมาะสม สอดคล้องกับการบริหาร

จัดการที่ดินจะเป็นการรับรองการให้สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินของประชาชนและชุมชน คุ้มครอง  

สิทธิมนุษยชน และส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน บนฐานของ 

สิทธิมนุษยชนและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติที่ยึดคนเป็นศูนย์กลาง 

ด้านการขับเคลื่อน และขยายผลการศึกษาวิจัย  

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนด  

“การขับเคลื่อนทางวิชาการและสังคม” โดยการน าผลการศึกษา เรื่อง ความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไปเผยแพร่

หรือขับเคลื่อนกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

ในเรื่องนั้น ตลอดจนการสร้างความตระหนัก และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชน  โดยมีล าดับขั้นตอน

การด าเนินการ ดังนี้  

1. จัดท าแผนการน าผลการศึกษาวิจัยไปเผยแพร่และขับเคลื่อนทางวิชาการและสังคม ประกอบด้วย 

การก าหนดหัวข้อวิจัยที่จะน าไปขับเคลื่อน การน ากรอบแนวคิดจากงานศึกษาวิจัยมาใช้ออกแบบเครื่องมือ 

เชิงระบบ (matrix) จ านวน 2 ชุด โดยชุดที่หนึ่ง ใช้ก าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders) และ

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ ภาคีเชิงยุทธศาสตร์ (strategic partners) และภาคีแวดล้อม 

(boundary partners) และชุดที่สอง ใช้พัฒนาและจัดท ากิจกรรมเฉพาะที่เหมาะสม ( intervention) และ

ติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาใช้สรุป พัฒนาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายหรืออ่ืน ๆ ตามข้อเสนอของ

งานวิจัย 
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2 .  น าผลการศึ กษาวิ จั ย ไป เผยแพร่ /แลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ กั บกลุ่ มผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ ว น เ สี ย  

(key stakeholders) และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไป พร้อมกับใช้เครื่องมือชุดที่หนึ่ง ในการวิเคราะห์และ

ค้นหาภาคีเชิงยุทธศาสตร์ (strategic partners) และภาคีแวดล้อม (boundary partners) พร้อมกับการก าหนด

ผลผลิตหลัก (ประเด็นและพ้ืนที่) ที่จะใช้ด าเนินกิจกรรมการขับเคลื่อน เน้นการประสานความร่วมมือกับ  

3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ในภูมิภาค และ/หรือสถาบัน 

ทางการศึกษาในพ้ืนที่  (2) ชุมชน/เครือข่าย/องค์กรชุมชนที่ประสบสถานการณ์ และมีความตื่นตัว  

ด้านสิทธิชุมชน และ (3) หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ/หรือภาคเอกชนต่าง ๆ  

ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของผลผลิตหลัก (ประเด็นและพ้ืนที่)  

ตามท่ีก าหนด 

3. น าผลการศึกษาวิจัยไปขับเคลื่อนกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์ (strategic partners) และภาคีแวดล้อม 

(boundary partners) ตามที่ ก าหนดเป็นผลผลิตหลัก  (ประเด็นและ พ้ืนที่ )  โดยน า เครื่ องมื อชุ ด 

ที่สอง มาใช้พัฒนาและจัดท ากิจกรรมเฉพาะที่เหมาะสม และท าให้เกิดผลตามเป้าหมายของงานวิจัย อาทิ  

(1) การจัดกิจกรรมเสวนากลุ่มย่อย และ/หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม (2) การประชุม พัฒนา และ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับพื้นที่หรือเชิงประเด็น และ (3) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ือน าเสนอ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับพ้ืนที่หรือเชิงประเด็น เป็นต้น 

4. การจัดการเสวนาในระดับประเทศในประเด็นสิทธิชุมชนและสิทธิอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา 

ที่มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามการด าเนินการขับเคลื่อนกับภาคีเชิงยุทธศาสตร์และภาคีแวดล้อม โดยน าผล 

การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระดับพ้ืนที่หรือเชิงประเด็นมาใช้น าเสนอ 

อภิปรายและพัฒนาและจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายหรืออ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการขยายผลข้อเสนอ 

ของงานวิจัยดังกล่าว 

5. การสรุปผลโครงการเผยแพร่และขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

พร้อมกับความเห็นและข้อเสนอแนะ 

โดยผลการด าเนินการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการด าเนินการเผยแพร่/ขับเคลื่อนในพื้นที่

ต่าง ๆ จ านวน 3 พ้ืนที่/เครือข่าย ได้แก่ 1) เครือข่ายภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา ณ จังหวัดสงขลา

และปัตตานี ระหว่างวันที่ 30–31 มกราคม 2563 2) เครือข่ายภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา  

ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่  7-9 กุมภาพันธ์ 2563 และ 3) เครือข่ายภาคประชาสังคมและ

สถาบันการศึกษา ณ จังหวัดราชบุรี วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  
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3.1.7  การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับพันธมิตรในเวที

ระหว่างประเทศ เพ่ือติดตามพัฒนาการที่ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

และตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส าคัญที่อยู่ในความสนใจ

ร่วมกัน ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและภาพลักษณ์ที่ดีในเวทีระหว่างประเทศ และภารกิจติดตามผล 

การด าเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่า 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วโลกจะประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) และส่งผลกระทบต่อภารกิจการเข้าร่วมประชุมหรือกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในกรอบ

ความร่วมมือระหว่างประเทศ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการประสานความร่วมมือ

หรือเข้าร่วมประชุมด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 

1)  ความร่วมมือในกรอบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance of National 

Human Rights Institutions: GANHRI) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

ภายใต้กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Global Alliance 

of National Human Rights Institutions: GANHRI) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 โดยเป็นการรวมตัวกันของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติให้เป็นไปตามหลักการปารีสและการเป็นผู้น าด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท าหน้าที่   

ให้การสนับสนุนและอ านวยความสะดวกแก่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประสานงานกับคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ และกลไกภายใต้สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตระหนักถึงความส าคัญของ

บทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ จึงได้เร่งปรับปรุงและพัฒนา 

การด าเนินงานเพ่ือขอทบทวนสถานะ ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกปรับลดสถานะ 

จาก “A” เป็น “B” ตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 และส่งเรื่องเพ่ือขอรับการพิจารณาประเมินสถานะ 

ไปยังฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA)  

เมื่อเดือนมิถุนายน 2561 โดยได้รับแจ้งว่า SCA ก าหนดการพิจารณาประเมินสถานะของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในรอบการประชุมของ SCA ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ดังนั้น ประธานกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้เข้าพบผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหาร พร้อมด้วย

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประสานงานและหารือการเตรียมการในประเด็นการขอทบทวนสถานะดังกล่าว 

อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 ฝ่ายเลขานุการของ SCA แจ้งว่า การประชุมเพ่ือพิจารณาประเมิน

สถานะในห้วงเดือนมีนาคม 2563 มีความจ าเป็นที่จะต้องเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีก าหนด เนื่องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
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2)  ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia Pacific 

Forum of National Human Rights Institutions: APF) 

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย -แปซิฟิก (Asia Pacific 

Forum of National Human Rights Institutions: APF) ไดก้่อตั้งขึ้นเม่ือปี 2539 เพ่ือเป็นกรอบความร่วมมือ

ในระดับภูมิภาคภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับโลกของ GANHRI ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วยสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก จ านวน 25 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การสนับสนุน

การท างานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองของสมาชิกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือระหว่าง

สมาชิกในการพัฒนาศักยภาพและร่วมกันรับมือต่อประเด็นท้าทายด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ส านักงานเลขานุการของ APF ตั้งอยู่ที่นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

มีกิจกรรมการประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ส าคัญ ดังนี้ 

2.1) การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ปี  2563 (2020  National Human Rights Institutions Accreditation Workshop)  ระหว่ างวั นที่   
20-22 มกราคม 2563 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ส าหรับ 
ใช้ในการประเมินสถานะโดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation: SCA) 
เช่น ความเป็นอิสระและความคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ โครงสร้างองค์กรการด าเนินการของส ถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้อ านาจหน้าที่ของกฎหมายจัดตั้ง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ในการให้ค าปรึกษาแก่รัฐบาลในการเข้าเป็นภาคีตราสารด้านสิทธิมนุษยชน การให้ค าปรึกษาแนะน าแก่รัฐบาล
เพ่ือให้รัฐบาลได้บรรลุผลตามข้อเสนอแนะของรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศ (UPR) 
และรายงานคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นภาคี เป็นต้น โดยการประชุมครั้งนี้  
มีสมาชิกสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เข้าร่วมประชุม จ านวน 
10 ประเทศ ได้แก่ กาตาร์ มองโกเลีย เกาหลี ซามัวร์ นิวซีแลนด์ มาเลเซีย อิรัก อุซเบกิสถาน คูเวต และ
ปาเลสไตน์  

ในการประชุมครั้ งนี้  ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เข้าร่วมการประชุม และ 

ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับเพ่ือนสมาชิกใน APF เกี่ยวกับแนวทางการเตรียมการเข้ารับ 

การประเมินสถานะและการตอบข้อซักถามของ SCA รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขจาก

ประสบการณ์ของเพ่ือนสมาชิก น าข้อมูลที่ได้รับมาประกอบการเตรียมการตอบข้อซักถามในขั้นตอน  

การสัมภาษณ์ของ SCA และการด าเนินการภายหลังการพิจารณาประเมินสถานะ ตลอดจนน าข้อมูลความรู้  

ที่ได้รับมาพัฒนางานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถบรรลุ

เป้าหมายและวิสัยทัศน์ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศ

และระหว่างประเทศ 
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2.2) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนรู้แบบผสมผสานระดับภูมิภาค เรื่อง สิทธิมนุษยชน

ว่าด้วยความเสมอภาคทางเพศและสิ่งแวดล้อม ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Regional 

Blended Learning Course on Human Rights, Gender Equality and Environment in the 

Framework of SDGs- Workshop for NHRIs)  ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น  Raoul Wallenberg ( Raoul 

Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law: RWI) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 

ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ สีลม กรุงเทพมหานคร โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมกันแลกเปลี่ยนเ รียนรู้

ประสบการณ์การท างานในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมทางเพศและสิ่งแวดล้อม  

โดยเชื่อมโยงเข้ากับกรอบ SDGs โดยการประชุมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ติมอร์ เลสเต และซามัว 

3)  ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) 

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

(South East Asia National Human Rights Institutions Forum: SEANF) เป็นกรอบความร่วมมือระหว่าง

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก 6 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย 

เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และติมอร์ เลสเต ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส า คัญกับ 

การประสานความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) เนื่องจากเป็นกรอบความร่วมมือที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 

การท างานที่ส าคัญและมุ่งพัฒนาความร่วมมือในด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ในมิติต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของ SEANF ปี 2560-2564 (SEANF 

Strategic Plan 2017-2021) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 SEANF มีการประชุมในกรอบความร่วมมือ 

ที่ส าคัญ ดังนี้ 

3.1) การประชุมประจ าปีของ SEANF (SEANF Annual Meeting) ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่  

22-24 ตุลาคม 2562 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต  

- การสัมมนาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิคนพิการ
รวมทั้งการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ที่ดีและการด าเนินการเกี่ยวกับสิทธิคนพิการของสมาชิก SEANF และการสนับสนุนการเข้าเป็น
ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ เลสเต 

- การประชุมประจ าปีของ SEANF ครั้งที่ 16 โดยมีสาระส าคัญ อาทิ 1) การรับรองร่าง
รายงานพ้ืนฐานของ SEANF และแถลงการณ์ของ SEANF ว่าด้วยคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
2019 2) การแลกเปลี่ยนพัฒนาการและการด าเนินการที่ส าคัญของสมาชิก SEANF 3) การรายงาน 
ความคืบหน้าล่าสุดของการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF 4) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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ในการจัดการไต่สวนสาธารณะว่าด้วยการบังคับสูญหายและการจัดท ารายงานการตรวจสอบ เรื่อง การค้ามนุษย์
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย 5) การพิจารณาร่างแนวปฏิบัติของ SEANF  
ว่าด้วยการป้องกันการทรมาน  

3.2) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2563 แบบทางไกล ระหว่าง
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ณ ส านักงาน กสม.  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนี เซีย (Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia: Komnas HAM) ในฐานะประธาน SEANF ในปี 2563 ได้จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical 
Working Group: TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2563 แบบทางไกล โดยผ่านแอพพลิเคชั่น Cisco Webex 
Meeting เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (COVID-19) ในระดับภูมิภาคและท่ัวโลกยังไม่คลี่คลาย  

- การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 2/2563 โดยมีสาระส าคัญ อาทิ 
1) การน าเสนอพัฒนาการและกิจกรรมที่ส าคัญของสมาชิก SEANF ภายหลังการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ 
(TWG) ของ SEANF ครั้งที่ 1/2563 2) น าเสนอร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการใช้สื่อสังคมออนไลน์  
ที่แก้ไขปรับปรุง และการให้การรับรองร่างแนวปฏิบัติดังกล่าว  3) การน าเสนอความคืบหน้าของ กสม.  
ในการพิจารณาให้การรับรองร่างแนวปฏิบัติของ SEANF 4) การรายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวกับรายงาน
พ้ืนฐานของ SEANF ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Baseline Papers on  
the Migrant Workers in South East Asia) โดยคณะผู้แทนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ 
ฟิลิปินส์ (CHRP) 5) การน าเสนอข้อค้นพบจากการไต่สวนว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Defender Inquiry) โดยคณะผู้แทนของ CHRP 6) การหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการประชุมประจ าปีของ 
SEANF ครั้งที่ 17 7) รายงานความคืบหน้าในการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF และการหารือ
เกี่ยวกับข้อตกลงของประเทศเจ้าภาพ (Host Country Agreement: HCA) โดยคณะผู้แทน Komnas HAM 
8) การรายงานความคืบหน้าในการจัดท าเว็บไซต์ของ SEANF โดยคณะผู้แทน Komnas HAM 9) การหารือ
เกี่ยวกับการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SEANF และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 
(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) และ 10) การหารือเกี่ยวกับ 
การปฏิสัมพันธ์ระหว่าง SEANF กับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติ 
แห่งเอเชีย (Asian NGOs Network on National Human Rights Institutions: ANNI) 

4)  ความร่วมมือกับหน่วยงานของสหประชาชาติ 

การด าเนินงานความร่วมมือร่วมกับกลไกของสหประชาชาติเป็นการด าเนินการเพ่ือเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ รวมทั้งเพ่ือรับทราบ

ข้อมูลผลการปฏิบัติของความร่วมมือในภาครัฐ แนวทางการด าเนินงานที่เป็นไปได้ ตลอดจนปัญหาและ

อุปสรรคด้านต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีความร่วมมือ

ร่วมกับหน่วยงานของสหประชาชาติ ดังนี้  
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4.1)  การประชุมหารือระดับภูมิภาคว่าด้วยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ข้ามพรมแดน 

(Regional Dialogue on the Role of NHRIs in addressing Climate Change as a Trans-boundary 

Human Rights Issue) ระหว่างวันที่ 3-4 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร โดยส านักงาน

ข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights: OHCHR) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (Commission on 

Human Rights of the Philippines: CHRP) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับการติดตามและส่งเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะ  

ที่เกี่ยวกับประเด็นว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนาความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับ

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชีย 

ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ในภูมิภาคเอเชียในการแก้ไขปัญหาที่ข้ามพรมแดน โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

4.2)  การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านนโยบายในการส่งเสริมการด าเนินธุรกิจอย่างมีความ

รับผิดชอบ (Workshop on policy framework for the promotion of responsible business and 

corporate social responsibility in Thailand) จัดโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) เมื่อวันที่  

10 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือร่วมแลกเปลี่ยนกับ

ภาครัฐจากหลากหลายหน่วยงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายระหว่างประเทศเกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่าง  

มีความรับผิดชอบ รวมทั้งเพ่ือระบุนโยบายที่มีอยู่และช่องว่าง และเสนอความเห็นยุทธศาสตร์ร่วมกันที่ภาครัฐ

สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์) ในฐานะประธาน

คณะท างานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่ งยืนได้กล่าวถึงบทบาทหน้ าที่ของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมทั้งเน้นย้ าถึงความส าคัญที่ภาคธุรกิจต้องศึกษาและน าหลักการ 

UNGPs ไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

4.3)  การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการทบทวนโครงการครึ่งรอบของโครงการพัฒนา 

แห่งสหประชาชาติประจ าประเทศไทย (The Mid-Term Review Process of UNDP Thailand 

Country Programme 2017-2021) รอบปี 2560-2564 จัดโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ 

(UNDP) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

น าเสนอผลการด าเนินงานของโครงการที่ UNDP ให้ความส าคัญในมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ และเพ่ือเปิดรับฟัง 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานตามโครงการของ UNDP ในระยะ  
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2 ปีข้างหน้า โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มาจากทั้งหน่วยงานของภาครัฐ และ

หน่วยงานสหประชาชาติ 

4.4)  การประชุมหารือของเครือข่ายสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานส าหรับภูมิภาค

เอเชีย-แปซิฟิก (Consultation of the UN Network on Migration for Asia and the Pacific) 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเมอร์เคียว กรุงเทพมหานคร โดยความร่วมมือระหว่างส านักงาน

ข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights: OHCHR) และองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน (International Organization 

for Migration: IOM) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย

ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการโยกย้ายถิ่นฐานที่ครอบคลุมทุกมิติ รวมทั้งการจัดล าดับความส าคัญของ

ประเด็นส าหรับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และน าข้อมูลที่ได้รับจากที่ประชุมไปประมวลเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติงาน

เพ่ือสนับสนุนรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหประชาชาติในภูมิภาคนี้ในการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and 

Regular Migration: GCM) อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการทบทวนผลการปฏิบัติตามข้อตกลง 

GCM ในระดับภูมิภาค (Regional Review) ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 รวมถึงการรายงานความก้าวหน้า

ของการด าเนินงานของเครือข่ายสหประชาชาติว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐาน การบริหารจัดการกองทุนรวม

ระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการด าเนินการต่าง ๆ นี้ 

เป็นการสนับสนุนให้การขับเคลื่อน GCM เป็นไปอย่างก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สูงสุด 

4.5)  การประชุมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนของ UNDP เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ไทย (Consultative Meeting on UNDP's support on Business and Human Rights in Thailand) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเข้าร่วมการประชุมหารือเกี่ยวกับการสนับสนุนของ 

UNDP เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย (Consultative Meeting on UNDP's support on 

Business and Human Rights in Thailand) เมื่ อวันที่  8 กันยายน 2563 ณ โรงแรม อีสติน แกรนด์   

ถนนสาทร กรุงเทพมหานคร เพ่ือน าเสนอภาพรวมขอบเขตในการสนับสนุน เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

ในประเทศไทยของ UNDP ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วม

ประชุมต่อการด าเนินงานของ UNDP โดยมีผู้แทนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมได้มา

น าเสนอความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National 

Action Plan on Business and Human Rights: NAP) ของภาครัฐบาล นอกจากนี้ UNDP ได้น าเสนอความ

คืบหน้ า เกี่ ยวกับ โครงการศึกษาวิ จัยที่ ก าลั งจะด า เนินการ  คือ  มาตรการการ ฟ้องปิดปากและ 

การคุ้มครองสิทธิของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียของ UNDP  

จากภาครัฐบาล สถานเอกอัครราชทูต องค์การระหว่างประเทศภายใต้สหประชาชาติ สหภาพยุโรป ภาคธุรกิจ 
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ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์อีกจ านวนหนึ่ง รวมประมาณ 50 คน 

โดยนางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนบทบาทของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการมีส่วนร่วมในการด าเนินการเพ่ือผลักดันการจัดท าแผนปฏิบัติการระดับชาติ  

ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนให้บรรลุผลส าเร็จ พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าในการด าเนินการ  

เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพ่ือเสนอ

ต่อรัฐบาลต่อไป 

5)  ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและกลไก 

ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน  

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) ซึ่งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมร่วมกับหน่วยงานและกลไก  

ด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ดังนี้  

5.1)  การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการท าให้สิทธิในการพัฒนาเกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อ

เสริมสร้างประชาคมอาเซียน หรือ AICHR Consultation on the Realization of the Right to 

Development to Enhance the ASEAN Community ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงจาการ์ตา 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR ร่วมมือกับกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและ

กระทรวงการต่างประเทศของอินโดนีเซีย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย โดยการ

สนับสนุนทางด้านงบประมาณจากคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) 

มูลนิธิ  Heinrich-Bolls ส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (OHCHR) และ

คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรช่วยเหลือการพัฒนา ( Interchurch Coordination Committee 

Development Aid: ICCO) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เสริมสร้างการปฏิบัติตามปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน 

(AHRD) 2) เปิดรับข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาในเชิงหลักเกณฑ์และความก้าวหน้าของ  

การปฏิบัติให้เกิดผลจริงที่เกี่ยวกับสิทธิในการพัฒนาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 35-37 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน

อาเซียน 3) ก าหนดแนวทางต่อไปที่  AICHR และองค์กรของอาเซียน (Sectoral Bodies) สามารถ 

จะด าเนินการเพ่ือลดช่องว่างของการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และ 4) ติดตามและประเมินผล

ความส าเร็จและความท้าทายของสิทธิในการพัฒนาในอาเซียน  

  



- 124 - 
 

5.2)  การประชุมหารือระดับภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการ 

ในประชาคมอาเซียน (ประเด็นมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ) หรือ AICHR Regional Dialogue 

on the Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community 

(Gender Perspectives on Disability Rights) และการประชุมคู่ขนานส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (National Human Rights Institutions (NHRI) side event) การประชุมหารือระดับภูมิภาค

ของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม 2562 

ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights: AICHR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ การแลกเปลี่ยนมุมมอง การอภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี และ

การสนับสนุนความร่วมมือที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการในภูมิภาค ซึ่งประเด็นการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการ 

ในประชาคมอาเซียนเป็นกิจกรรมหลักที่ AICHR ให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ AICHR ได้จัดกิจกรรม 

ที่ให้ความส าคัญในการส่งเสริมสิทธิของคนพิการ โดยเฉพาะมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ ซึ่ง AICHR 

ได้เชิญผู้แทนหน่วยงานเฉพาะด้านของอาเซียนเข้าร่วมการประชุมหารือเพ่ือก าหนดประเด็นส าคัญและทิศทาง

ยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันในอาเซียน และพยายามลดปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ส าหรับคนพิการ 

ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญประชาคมอาเซียนทั้งสามเสาหลัก ส าหรับการประชุมคู่ขนานส าหรับสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (National Human Rights Institutions (NHRI) side event) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 

ต่อเนื่องกับการประชุมหารือระดับภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการในประชาคม

อาเซียน (ประเด็นมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ) เพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีโอกาส

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และผลการด าเนินการที่เก่ียวกับสิทธิคนพิการ  

5.3)  การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และ

ข้อมูลข่าวสารในอาเซียน (ข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน) หรือ AICHR Consultation on 

Freedom of Opinion, Expression and Information in ASEAN (Article 23  of the ASEAN 

Human Rights Declaration: AHRD) ระหว่างวันที่ 8-10 ธันวาคม 2562 ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ด้วยการ

สนับสนุนขององค์กรเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States Agency for 

International Development: USAID) รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และรัฐบาลอินโดนีเซีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และข้อมูล

ข่าวสารในอาเซียน และการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งเสริมเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น การแสดงออก และข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเสรีภาพของสื่อ ซึ่งการประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ  

การจัดท าร่างข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อ 23 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Recommendation on 

the Implementation of Article 23 of the AHRD) ซึ่งได้รับการก าหนดให้เป็นโครงการส าคัญในปี 2562  
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5.4)  การประชุมหารือของ AICHR ว่าด้วยการปฏิบัติตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน

อา เซี ยนที่ เ กี่ ย วกั บ เ สรี ภาพในการนับถื อศาสนาและความ เชื่ อ  ( AICHR Consultation on 

the Implementation of Article 22 of the ASEAN Human Rights Declaration on Freedom 

of Religion and Belief) ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562 ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย โดยผู้แทนอินโดนีเซียใน AICHR ด้วยการสนับสนุนของส านักงานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

เป็นเวทีแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ 

ในอาเซียน และหารือเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดท าข้อเสนอแนะการปฏิบัติตามข้อ 22 ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน

อาเซียน (Recommendation on the Implementation of Article 22 of the AHRD) โดยเป้าหมายสูงสุด

เ พ่ือใช้ เป็นเครื่องมือในการยกระดับสันติภาพและความสมานฉันท์ของอาเซียน ซึ่ งเป็นประชาคม 

ที่มีความหลากหลายในเรื่องศาสนาและความเชื่อ  

6)  ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ รวมทั้ง

องค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งขาติได้ประสานความร่วมมือกับสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท

หน้าที่และแนวทางการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน

ด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวกับการท างานของทั้งสองฝ่าย ตลอดจนการสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับระหว่างประเทศ

ที่ส าคัญ ดังนี้ 

6.1)  ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศ 

6.1.1)  การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “การติดตามด้านสิทธิมนุษยชน 

เพื่อการจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน”(Regional Workshop on Human Rights 

Monitoring for UPR) ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  

โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมาเลเซีย ร่วมกับองค์กร UPR Info ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหา 

ผลก าไรที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดท ารายงานทบทวนสถานการณ์  

สิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review: UPR) และองค์กร Aurora Consultancy ซึ่งเป็นองค์การ 

ที่ปรึกษาเอกชน มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ และเอเชีย-แปซิฟิก ในการติดตามประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนและ 

การน าข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ไปปฏิบัติ โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าข้อมูลและการติดตาม

ข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะการจัดท าตัวชี้วัดในการเฝ้าระวังด้านสิทธิมนุษยชนและการติดตาม ผล 

การน าข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ไปปฏิบัติให้เกิดผลของรัฐบาล โดยมีลักษณะเป็นการแลกเปลี่ยน
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ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับกระบวนการ UPR บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตาม

และประเมินความก้าวหน้าด้านสิทธิมนุษยชน การใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัด และแนวทางในการก าหนดตัวชี้วัด  

ตามเอกสารตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้เพ่ิมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Human Rights Indicators 

Tables updated with the sustainable development Goals (SDGs) indicators) ที่จัดท าขึ้นโดยส านักงาน

ข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for 

Human Rights: OHCHR) รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดที่ก าหนด เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และ

จัดท ารายงาน UPR คู่ขนาน  

6.1.2)  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการแสวงหาบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในภูมิภาคเอเชีย (Promoting 

Human Rights in the fisheries and aquaculture sectors in Asia-Exploring the role of National 

Human Rights Institutions) จัดโดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก (Danish Institute of Human 

Rights: DIHR) เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมโรยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร 

โดยการสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการมหาสมุทรที่ยั่งยืน-การใฝ่หาวิธีการสิทธิมนุษยชน 

ในภาคส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า” ที่ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานความร่วมมือระหว่าง

ประเทศของสวีเดน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหารือถึงขอบเขตการพัฒนาบทบาท

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคส่วนการประมงและ  

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า และเพ่ือที่จะพัฒนาหลักความส าคัญของหน้าที่และศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาคส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การสัมมนาดังกล่าวมีผู้เข้าร่วม

การประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียที่มีประสบการณ์ 

ในการท างานด้านสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  

6.1.3)  การสัมมนาออนไลน์ เรื่อง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในต่อวาระ 

การพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (Asia Pacific NHRI webinars on how NHRIs work with the 2030 

Agenda) จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย ในฐานะผู้แทนระดับภูมิภาคเอเชีย -

แปซิฟิกในคณะท างานว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่ งยืน ปี 2030 (Working Group on the 2030 Agenda for 

Sustainable Development) ของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับโลก 

(Global Alliance of National Human Rights Institutions: GANHRI) ร่ วมกับสถาบันสิ ทธิ มนุษยชน

แห่งชาติของเดนมาร์ก ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2563 ณ ส านักงาน กสม. ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ในครั้งนี้มี เป้าหมาย เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสนับสนุนการมียุทธศาสตร์ในการมีส่วนร่วม 

ในกระบวนการระดับชาติเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในการประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน (APFSD) รวมทั้งเน้นให้เห็นถึงบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการติดตาม

การปฏิบัติการตามค ามั่นของรัฐที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (to leave no one behind) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
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เสริมสร้างความสามารถของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการใช้หลักการสิทธิมนุษยชน (Human Rights-

Based Approach-HRBA) ส าหรับการเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินการการติดตาม และการรายงานว่าด้วย

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในระดับชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการด าเนินการที่เป็นรูปธรรมในระดับประเทศ และการมีบทบาท  

ที่ เข้มแข็งในการอ านวยความสะดวกให้เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมที่ครอบคลุมถึงคนทุกกลุ่ม 

ในการด าเนินงานและการติดตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030  

-  บทบาทการมีส่วนร่วมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการน าการพัฒนา 

ที่ยั่งยืนไปใช้ในกระบวนการการติดตามและการจัดท ารายงาน เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563 ซึ่งน าเสนอ

ตัวอย่างในการด าเนินการที่ดีโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมองโกเลีย (National Human 

Rights Commission of Mongolia: NHRCM) ได้น าเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดโดยผนวกการพัฒนา 

ที่ยังยืนที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (Commission 

on Human Rights of the Philippines: CHRP) ในการท างานร่วมกันกับส านักงานสถิติแห่งชาติของ

ฟิลิปปินส์และเพ่ือช่วยปิดช่องว่างของการจัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ในการน าข้อมูลไปใช้ 

ในการตรวจสอบและการจัดท ารายงานว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน  

-  การน าวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ไปใช้ในการส่งเสริมความรับผิดชอบในการด าเนิน

ธุรกิจ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 โดยมีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย (Australian 

Human Rights Commission: ANHC) น าเสนอการด าเนินงานในประเด็นแรงงานทาสยุคใหม่ (modern 

slavery) ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเดนมาร์ก (Danish Institute for 

Human Rights) ได้น าเสนอเกี่ยวกับการด าเนินธุรกิจกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่าง

หลักการชี้แนะแนวปฏิบัติของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding 

Principles on Business and Human Right: UNGP) การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านกับการ

พัฒนาที่ยั่งยืน และการน าเสนอผลการด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย 

(Indonesian National Commission on Human Rights: Komnas HAM) ที่เก่ียวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน  

6.2)  ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐของต่างประเทศ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ได้ให้การต้อนรับ Mrs. Fatouma Bouzegzi ตุลาการสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน

แอลจีเรีย ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งการเยือนนี้  

เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนตุลาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุด

ระหว่างประเทศ ( International Association of the Supreme Administrative Jurisdictions: IASAJ) 

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 และเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ได้ให้การต้อนรับนางซาราห์ เทเลอร์ (Mrs. Sarah Taylor) เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ าประเทศไทย  

และคณะ พร้อมทั้งแนะน าประวัติความเป็นมา บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้ง
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การประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์กร อิสระอ่ืน องค์กรเครือข่าย และส่วนราชการ  

ที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง ๆ  และแนวทางความร่วมมือระหว่า ง 

สถานเอกอัครราชทูตกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไปในอนาคต 

6.3)  ความร่วมมือกับองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ  โดยการประชุมหารือระดับสูง 

ว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน: การพัฒนากลไกด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ

และน่าเชื่อถือ (Evolving an Effective and Credible ASEAN Human Rights System: A High Level Dialogue 

on Human Rights Promotion and Protection) ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม 

เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยคณะท างานเพ่ือกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (The Working Group for 

an ASEAN Human Rights Mechanism) และท่ีประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ 

Meeting: SOM) เนื่องในโอกาสครบรอบที่จะต้องมีการทบทวนเอกสารขอบเขตอ านาจหน้าที่ของ AICHR  

ซึ่งก าหนดให้การทบทวนทุก 5 ปี โดยที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของอาเซียน (ASEAN Foreign Ministers' 

Meeting: AMM) ได้มอบหมายให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซียน (SOM) รับผิดชอบในการทบทวน 

TOR ของ AICHR ดังกล่าว รวมถึงการหารูปแบบในการติดตามการท างานของ AICHR ที่เหมาะสมต่อไป  

7)  การติดตามผลการด าเนินการตามพันธกรณีและมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความร่วมมือกับสหประชาชาติ เพ่ือส่งเสริมให้การด าเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศสอดคล้องกับบรรทัดฐานและพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของไทยที่เกิดจาก 

การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ โดยการจัดท ารายงานคู่ขนานเสนอ

ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศที่ได้รับการจัดตั้งตามสนธิสัญญา (Treaty bodies) เพ่ือติดตาม

การด าเนินการของรัฐภาคีให้เป็นไปตามพันธกรณีและเจตนารมณ์ของสนธิสัญญาฉ บับนั้น ๆ และ 

ให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเคารพและคุ้มครอง  

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น การให้ข้อมูลต่อกลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติจัดท า  

ในรูปของรายงานซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอต่อกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติคู่ขนานไปกับรายงานที่จัดท าโดยรัฐบาล เพ่ือประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศจาก

มุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อาจแตกต่างไปจากรัฐบาล กลไกสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติจะพิจารณาข้อมูลดังกล่าว พร้อมทั้งข้อมูลที่ได้จากองค์กรภาคประชาสังคมอ่ืน ๆ ประกอบกับ

ข้อมูลที่เสนอโดยรัฐบาล ก่อนที่จะสรุปความเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อด าเนินการต่อไป 
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ในช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ได้ด าเนินการจัดท ารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้  

7.1) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ  

ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้น าส่งรายงานดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณา

ของคณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CERD และเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563 ได้มีหนังสือกราบเรียน

นายกรัฐมนตรี เพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ปรากฏในรายงานคู่ ขนานดังกล่าว  

โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ได้มีค าสั่งมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลัก 

ในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

7.2) รายงานคู่ขนานตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษ 

ที่ โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี  (Convention Against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment:  CAT)  ฉบั บที่  2  ข อ ง ค ณ ะก ร ร มก า ร 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการจัดท ารายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่

ย่ ายีศักดิ์ศรี (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment: CAT) เพ่ือจัดส่งให้คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CAT พิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดท าโดย

รัฐบาล ซึ่งรายงานคู่ขนานของ กสม. ได้เน้นย้ าในเรื่องประเด็นเรื่องกฎหมายภายในของประเทศไท ย 

ที่รองรับบทบัญญัติของอนุสัญญา CAT เช่น มาตรา 28 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 ที่ได้บัญญัติห้ามการทรมาน ทารุณกรรม หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม  

จะกระท ามิได้ ความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้

บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ปัญหาสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่น เรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ผู้บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการตรวจค้น การจับกุม และการคุมขังบุคคลอันเกี่ยวเนื่องกับการบังคับใช้

กฎหมายด้านความมั่นคงโดยเฉพาะพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 2457 และพระราช

ก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และปัญหาที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนเผชิญ เช่น  

การถูกข่มขู่ การคุกคาม และการถูกบังคับให้สูญหาย รวมถึงผลจากการตรวจเยี่ยมเรือนจ าและสถานที่คุมขัง

บุคคลของ กสม. ตลอดจนพัฒนาการและปัญหาของการเยียวยาผู้เสียหายจากการทรมานโดยเฉพาะ 

การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายด้านจิตใจและการเยียวยาที่มิใช่ตัวเงิน  ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีหนังสือที่ สม 0007/80 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี 

พิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและด าเนินการตามความเห็นและข้อเสนอแนะตามรายงานคู่ขนานตาม

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี 
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(Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment: 

CAT) ฉบับที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0505/32657 

ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 แจ้งว่าคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ 

ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงกลาโหม กระทรวงการต่างประเทศ และ

กระทรวงมหาดไทย ต่อไป 

นอกจากการจัดท ารายงานคู่ขนานเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจ าสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศแล้ว (Treaty bodies) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลกลุ่มต่าง ๆ ตามพันธกรณีและมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน  

ที่มีความหลากหลาย อาทิ การประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน 

(International Conference on the Protection of the Rights of Migrant Workers) ระหว่างวันที่  12-14 

พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล โดยในการประชุมดังกล่าว 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศต่าง ๆ เกี่ยวกับการแสดง

บทบาทในการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย ทั้งการรับและพิจารณาเรื่องร้องเรียน 

รวมถึงการมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน และกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

3.1.8 การบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กร 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญต่องานด้านการบริหารจัดการและ 

การพัฒนาองค์กร โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) งานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพิธีการต่าง ๆ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ได้เข้าร่วมงานพระราชพิธีตามหมายก าหนดการของส านักพระราชวัง งานรัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพิธี
ต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นเป็นประจ าตลอดมาซึ่งเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
และแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลต่าง ๆ โดยที่งานพระราชพิธี เป็นงานที่พระมหากษัตริย์ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี เช่น พระราชพิธีฉัตรมงคล พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
หรืองานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ งานพระราชกุศลต่าง ๆ เป็นต้น 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินโครงการส าคัญเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  คือ โครงการ
นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระภูมี พระบารมีปกเกล้าชนชาวไทย” โดยการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ 
พระราชประวัติผ่านพระฉายาลักษณ์ในช่วงต่าง ๆ ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนถึงทรงครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ 
รัชกาลที่ 10 และเพ่ือให้บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประชาชนทั่วไป 
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ได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี น้อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ที่ทรงประกอบ 
พระราชกรณียกิจอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณหน้าศูนย์สารสนเทศ 
สิทธิมนุษยชน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

2) ผลงานด้านพัฒนาองค์กร 

2.1) การจัดการความรู้ ในองค์กร ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ได้มีการด าเนินงานเพ่ือพัฒนาส านักงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การบริหารจัดการความรู้ภายใน

องค์กร และแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการจัดการความรู้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(KM ส านักงาน กสม.) เพ่ือจัดการความรู้ในองค์กร ก าหนดกรอบนโยบายและแนวทางการด าเนินงาน 

การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กร ซึ่งในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินกิจกรรมสร้างพ้ืนที่เรียนรู้แบบไม่เป็น

ทางการ (Morning talk/ สภากาแฟ) การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) การจัดท าคลังความรู้และ

ระบบฐานข้อมูล เป็นต้น  

2.2) การเสริมสร้างคุณธรรม วัฒนธรรม และค่านิยมองค์กร ส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการรณรงค์เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี   

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการแลกเปลี่ยน 

แบ่งปันความรู้ และสร้างพ้ืนที่ให้บุคลากรขององค์กรได้มีส่วนร่วมในการน าค่านิยมร่วม (Share Values)  

ค าว่า “RIGHTS” ที่ได้มีการประกาศใช้มาเป็นแนวทางและหลักการร่วมกันในการปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์

และเป้าหมายองค์กร ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมของบุคลากรทั้งจากระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้

องค์กรมีคนดี คนเก่ง คนมีคุณภาพที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ และร่วมสร้างบรรยากาศการท างานที่สอดประสานกันอย่าง

สม่ าเสมอผ่านกิจกรรมที่ เกิดจากความร่วมมือของบุคลากรในองค์กร อาทิ 1) กิจกรรมสุขเต็มอ่ิม 

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายแก่บุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย

ให้บริการจ าหน่ายอาหารกลางวันราคาประหยัดที่สามารถรับประทานได้จนอ่ิม ในราคาเพียง 25 บาท และ

รณรงค์การลดปริมาณขยะด้วยการให้น าภาชนะส่วนตัวมาใส่อาหารเพ่ือสร้างจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และ

ความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มอบเงินเพ่ือเป็นทุนในการจัด

กิจกรรม และสนับสนุนอาหาร ผลไม้ เพ่ือให้บริการแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  2) กิจกรรมบริจาค

ปฏิทิน เพ่ือส่งมอบให้แก่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ส าหรับท าบัตรค า และสื่อการสอนอักษรเบรลล์  

เพ่ือเป็นการเสริมสร้างค่านิยมองค์กรด้านคุณธรรม วัฒนธรรมองค์กรที่ดี และมีจิตสาธารณะ รวมถึงความ
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รับผิดชอบต่อสังคม โดยได้เชิญชวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหาร  และบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่า โดยได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนสอนคน

ตาบอดกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 3) กิจกรรมจิตอาสา ผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

ปรับภูมิทัศน์ ท าความสะอาดศาสนสถานถวายพระราชกุศลและน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ วัดโสมนัสวิหาร เขตป้อม

ปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562 เพ่ือเป็นการบ าเพ็ญประโยชน์ให้แก่สังคม 

เสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับความรับผิดชอบ เสียสละต่อสังคมส่วนรวม และ 4) กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรม

และค่านิยมองค์กรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  “การประกวดค าขวัญ เพ่ือรณรงค์

ป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการ

เสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของบุคลากรส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งเป็นการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานให้เกิดการปลูก

จิตส านึกคุณธรรม จริยธรรม อันน าไปสู่การสร้างสังคมโปร่งใส 

2.3) การเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยคณะท างานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐตามแนวทางที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด รวมทั้งสร้างความรู้  

ความเข้าใจเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดเห็นถึงความส าคัญของการประเมิน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม

ประกวดค าขวัญเพ่ือรณรงค์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณธรรม ความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือสร้างการรับรู้ของบุคลากร

ภายในส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผลให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ได้รับคะแนนการประเมิน 94.06 คะแนน ระดับผลการประเมินในระดับ A โดยมีคะแนนเป็น 

ล าดับที่ 1 ของประเภทองค์กรอิสระ 5 หน่วยงาน 

3)  ผลงานด้านการพัฒนาบุคลากร 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการด าเนินการตามภารกิจด้านการพัฒนา

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมพูนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ทั้งในลักษณะการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการฝึกอบรม/สัมมนาโดยด าเนินการเอง 

และการด าเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่าย การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอก โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
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3.1) การจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ได้มีการจัดท าหรือปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย บทบาท หน้าที่ และอ านาจของ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หลักในการปฏิบัติราชการ และความรู้พื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชน 

ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ทีมงาน และองค์กร ก่อให้เกิดความรู้สึกรักและเป็นส่วนหนึ่งของ

องค์กร กลุ่มเป้าหมายการฝึกอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

3.2) การด าเนินการฝึกอบรมบุคลากร ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

มีแผนการจัดโครงการ/หลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 4 โครงการ/หลักสูตร โดยมีสาระส าคัญในการด าเนินการ ดังนี้  

3.2.1)  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่” เพ่ือรองรับการฝึกอบรม

บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามค าสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

เพ่ือตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการละเมิด  

สิทธิมนุษยชน 

3.2.2)  โครงการฝึกอบรมบุคลากรใหม่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เ พ่ือรองรับการฝึกอบรมบุคลากรที่ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ งหรือจัดจ้างใหม่ ให้มีความรู้ พ้ืนฐาน 

ด้านสิทธิมนุษยชน และหลักในการปฏิบัติราชการ ตลอดจนเพ่ือเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ทีมงาน และ

องค์กร 

3.2.3)  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายปกครอง” เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากร

และเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองแก่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 

3.2.4)  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ  

เพ่ือเสริมสร้างให้ผู้ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทยและ

กลุ่มแรงงานที่ถูกละเมิด รวมถึงหลักกฎหมายแรงงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน 

ตลอดจนสามารถน าองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไปประยุกต์ ใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานตาม 

แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานสากล 

3.3) การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอกทั้งในหลักสูตรส าหรับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ  

ของบุคลากรการสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ รวมถึง 

การฝึกอบรมในหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้ด าเนินการ

จัดส่งบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือฝึกอบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงาน

ภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 29 โครงการ/หลักสูตร  
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4) ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด าเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุน 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและบุคลากร เพ่ือให้เกิดการบริการประชาชนอย่าง 

มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

4.1) การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

และระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนากระบวนงานรับเรื่องร้องเรียนให้

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวข้องในปัจจุบัน  

4.2) การจัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สามารถด าเนินงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3) การให้บริการเว็บไซต์ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

4.4) การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น การเช่าบริการโปรแกรม Zoom 

Video Conference เพ่ือรองรับภารกิจการประชุม/การปฏิบัติงานนอกสถานที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึง การประชุมระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาค  

4.5) การพัฒนาระบบ Active Directory Domain Controller (AD) เพ่ือปรับปรุงการบริหาร

จัดการฐานข้อมูลผู้ใช้งานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สามารถก าหนดสิทธิ  

ในการเข้าถึงข้อมูล  

4.6) โครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยเลขบัตรประชาชนร่วมกับกรมการปกครอง 

เพ่ือยกระดับการบริการด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สืบเนื่องจาก 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่องมาตรการอ านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน 

(การไม่เรียกส าเนาเอกสารที่ราชการออกให้จากประชาชน) ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ได้มีการด าเนินการเชื่อมโยงระบบและการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการให้บริการภาครัฐร่วมกับ

กรมการปกครองเพ่ือยกระดับการบริการด้านสิทธิมนุษยชนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
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5) ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ให้ความส าคัญ เรื่อง การส่งเสริมความรู้ และ 

ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนได้ โดยค านึงถึงการอ านวยความสะดวกและเพ่ิมช่องทาง 

ในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและต่างประเทศต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและ

ทั่วถึง โดยเฉพาะการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย อันจะเป็นประโยชน์ 

ในการปฏิบัติตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม เพ่ือให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 

และเกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง เพราะเราเชื่อว่าความรู้เป็นพลังส าคัญที่จะช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนจึงได้ จัดตั้ งศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  ห้องสมุดเฉพาะ 

ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของ

ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถใช้บริการสืบค้นข้อมูล 

ความรู้ต่าง ๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น ภายในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดสรรพ้ืนที่ใช้สอย 

ให้เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อผู้มาใช้บริการในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้

สามารถสืบค้นสารสนเทศจากอินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าด้านสิทธิมนุษยชนก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้

ค าปรึกษา นอกจากนี้ เพ่ือตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิดให้บริการผ่านช่องทาง

ออนไลน์ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ ไลน์ ยูทูป และเฟซบุ๊ก ในการกระจายองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์ 

ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล  

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/เครือข่าย/โครงการต่ าง ๆ เช่น 1) สมาคมห้องสมุด 

แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2) เครือข่ายความร่วมมือ

สารนิเทศด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง (Thai Law Politics) 3) โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม 

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) 4) โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด 

ในประเทศไทย (ThaiLIS) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุด

และศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนกับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and 

Humanitarian Law (RWI) และ 5) โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

ปัจจุบันศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนมีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง รายงานประจ าปี รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ สารคดีและ
ภาพยนตร์ วารสารและนิตยสาร และสิ่งพิมพ์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวนทั้งสิ้น 
15,063 รายการ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ สถิติในภาพรวมของ 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน รายละเอียดดังนี้ 
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- มีผู้เข้าใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 3,730 คน จ าแนกเป็น บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร้อยละ 69 (2,573 คน) บุคคลทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 25 (933 คน) คณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหาร ร้อยละ 4 (167 คน)  และผู้เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ร้อยละ 2 (57 คน) 
เฉลี่ยมีผู้เข้าใช้บริการ 16 คน/วัน  

- มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 8,897 รายการ และให้บริการตอบค าถามและ 
ช่วยการค้นคว้า จ านวน 1,222 ครั้ง  

- มีผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวนทั้งสิ้น 4,596,060 ครั้ง  
เฉลี่ยมีผู้เข้าใช้บริการที่ 12,592 ครั้ง/วัน 

- มีผู้เข้าใช้บริการผ่าน Youtube จ านวนทั้งสิ้น 30,414 ครั้ง 
- มีสมาชิกติดตามข่ าวสารผ่ านเฟซบุ๊ กแฟนเพจศูนย์ส ารสนเทศสิทธิมนุษยชน

(www.facebook.com/Nhrclibrary) จ านวนทั้งสิ้น 1,759 คน และไลน์แอด (@NHRCLibrary) จ านวนทั้งสิ้น 
200 คน 

 
นอกจากนี้ ศูนย์สารสนเทศมนุษยชนยังได้มีกิจกรรมการอบรม การจัดท าเอกสารแนะน า และ

การจัดเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 
5.1) การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนสารสนเทศ (Sharing Space) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง

ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการรู้สารสนเทศ โดยการจัดกิจกรรมการอบรมพร้อมจัดท าคู่มือการใช้งาน  
ให้เจ้าหน้าที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.00 - 16.00 น.  
เป็นประจ าทุกสัปดาห์ จ านวน 5 ครั้ง รวม 12 รุ่น มีผู้เข้าร่วมจ านวน 171 คน และการจัดท าคู่มือ ประกอบด้วย 
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การใช้ระบบข้อมูลข่าว (NewCenter) ระบบกฤตภาคข่าวออนไลน์ ( IQNewClips) การใช้งานโทรศัพท์ 
มือถือเบื้องต้น IOS และ Android การใช้งานปฏิทินออนไลน์ (Google calendar) การใช้งานแผนที่ออนไลน์ 
(Google Maps) และการสร้าง Infographic ฟรี ผ่านเว็บไซต์ 

5.2) การจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์แนะน าบริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน และการ
เข้าถึงสารสนเทศสิทธิมนุษยชนเพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชนทั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ แอดของ 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

5.3) การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการบริหารงานของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 5 คณะ  
จ านวน 57 คน ดังนี้ 

- Mrs. Fatouma Bouzegzi ตุลาการสภาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
แอลจีเรีย และคณะเจ้าหน้าที่จากส านักงานศาลปกครอง จ านวน 7 คน 

- เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม จ านวน 6 คน 
- ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กองพัฒนาและสนับสนุนคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ จ านวน 7 คน 
- นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 33 คน 
- Mr. Asim lftikhar Ahmad เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจ าประเทศไทย

และคณะ จ านวน 4 คน 

6) ผลการด าเนินงานด้านหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีนโยบายในการจัดตั้งหอจดหมายเหตุ  

สิทธิมนุษยชน เพ่ือรวบรวมเอกสาร บริหารจัดการดูแลเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารด้านสิทธิมนุษยชน  

ที่แสดงถึงข้อมูลประวัติความเป็นมา และหลักฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับการประเมินว่าสมควรจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมาย

เหตุตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพ่ือแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาล รวมทั้ง

ให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลประวัติศาสตร์ขององค์กรที่น ามาใช้ประโยชน์ 

ในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ให้แก่บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

ประชาชนทั่วไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อยู่ระหว่างการจัดท า 

สื่อวีดิทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ประวัติจากค าบอกเล่า (Oral History) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ชุดที่ 3 เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์จากค าบอกเล่าของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ชุดที่ 3 และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประกอบด้วย การศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลประวัติความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การสรรหาและการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 

ภารกิจ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ชีวประวัติบุคคล ผลงานที่โดดเด่นหรือเหตุการณ์ส าคัญ หรือกรณีศึกษา 

ที่เป็นบทเรียนส าคัญด้านสิทธิมนุษยชน 



 

บทที่ 4 
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บทท่ี 4  

การวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานตามกรอบแนวทางการประเมนิผล 

ภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้ความส าคัญกับการก ากับติดตาม และประเมินผล 

การด าเนินงานตามภารกิจ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้

มีการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและก าหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถ

บ่งชี้ความก้าวหน้า และผลสัมฤทธิ์ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานที่ 

หรือความครอบคลุม (Place) อันเป็นเป้าหมาย หรือเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือทางการบริหาร

ในการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งการก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวมีความครอบคลุมภารกิจตามหน้าที่

และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ทั้ง 4 มิติ ประกอบด้วย มิติการคุ้มครอง มิติการส่งเสริม มิติการเฝ้าระวัง และมิติงานสนับสนุน ซึ่งได้มีการถ่ายทอด 

(Cascading) ตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับองค์กรลงสู่ระดับหน่วยงาน (ส านัก/หน่วย) เพ่ือให้มีการน าระบบ 

การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติไปสู่การปฏิบัติที่มีความสอดคล้อง ( Alignment) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมุ่งเน้น ( Focus)  

ไปที่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ซึ่งในการประเมินผลการด าเนินงานหน่วยงานผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดจะต้อง 

รายงานผล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์การประเมินที่ก าหนดต่อคณะท างานจัดท า 

ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณาประเมินผลทั้งแบบ

รายตัวชี้วัด และในภาพรวม โดยคณะท างานฯ จะต้องรายงานผลการด าเนินงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามล าดับ 

ส าหรับการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  และ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้น าแนวทาง 

การประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES) มาเป็นกรอบแนวคิด

ในการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็น 2 มิติ ดังนี้ 

1. มิติภายนอก จ านวน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 
1) การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์/ผลผลิต) 
 2) การประเมินคุณภาพความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ

และท่ีมีต่อกระบวนงานให้บริการ 
2. มิติภายใน จ านวน 2 ประเด็น ประกอบด้วย 

1) การประเมินประสิทธิภาพ 
2) การพัฒนาองค์การ 
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โดยน าผลการด าเนินงานของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จ านวนทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกรอบการประเมินของระบบทางการประเมินผลภาคราชการ

แบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES) มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเมินผล 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ซึ่งสามารถแสดงความเชื่อมโยงในแต่ละมิติ และประเด็นการประเมินได้ ดังนี้ 

มิติการประเมินตามระบบ 

GES 

ตัวชี้วัดค ารับรับรองการปฏิบัตริาชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 

มิติภายนอก 

1.1 การประเมินประสิทธิผล

(ผลลัพธ์/ผลผลิต) 

- ร้อยละความส าเร็จของการให้ความเห็นด้านกฎหมาย ร้อยละ 100 

- ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบที่มีการตอบสนอง 

ต่อข้อเสนอแนะหรือมาตรการการแก้ไขปัญหา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ร้อยละ 97.22 

- ระดับความส าเรจ็ในการจดักิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายระดับ

ภาคในการส่งเสริมหรือคุม้ครองสิทธมินุษยชน 

ระดับ 5 

- ร้อยละความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร 

ในเวทีระหว่างประเทศและการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความ

ร่วมมือท่ีเป็นรปูธรรม 

ระดับ 5 

- ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการประเมิน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2562 

ระดับ 5 

- ระดับความส าเร็จของการจัดกจิกรรมการรับฟังข้อมูลและ

ความเห็นเกีย่วกับสถานการณส์ิทธิมนุษยชน เพื่อประกอบ 

การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ ์

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2563 

ระดับ 5 

- ระดับความส าเร็จขององค์ความรู้จากงานศึกษาวิจัยที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาในการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

ระดับ 5 

1.2 การประเมินคุณภาพ 

ความพึงพอใจของ

- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียน 

ต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต ิ

ร้อยละ 80 
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มิติการประเมินตามระบบ 

GES 

ตัวชี้วัดค ารับรับรองการปฏิบัตริาชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ผลการด าเนินงาน 

ประชาชนท่ีมีต่อ

ผลประโยชน์ที่ได้รับจาก 

การใช้บริการและที่มีต่อ

กระบวนงานให้บริการ 

- ร้อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ร้อยละ 94.40 

มิติภายใน 

2.1 การประเมินประสิทธิภาพ     

 

- ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี

ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

ร้อยละ 80.39 

- ร้อยละความส าเร็จของการจดัท าระเบยีบ ประกาศ  

หรือแนวปฏิบัติ เพื่อรองรับการด าเนินงานตามหน้าทีแ่ละอ านาจ

ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ระดับ 5 

2.2 การพัฒนาองค์การ - ตัวช้ีวัดที่ 14 ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อน 

การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge Management: 

KM) ของหน่วยงานตั้งต้น 

ระดับ 5 



 
 

- 141 - 
 

 

• ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการขับเคลื่อน
การจัดการความรู้ในองค์กร (Knowledge 
Management: KM) ของหน่วยงานตั้งต้น

• ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่ด าเนินการแล้วเสร็จ

• ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าระเบียบ ประกาศ 
หรือแนวปฏิบัติ เพื่อรองรับการด าเนินงาน
ตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ยื่นเร่ืองร้องเรียน
ต่อส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• ร้อยละของความพึงพอใจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติต่อการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

• ร้อยละความส าเร็จของการให้ความเหน็ด้านกฎหมาย
• ร้อยละของรายงานผลการตรวจสอบทีม่ีการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะหรือ
มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

• ระดับความส าเร็จในการจัดกิจกรรมความร่วมมือกับเครือข่ายระดับภาค
ในการส่งเสริมหรือคุ้มครองสทิธิมนุษยชน

• ร้อยละความส าเร็จของการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่าง    
ประเทศและการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดความร่วมมือที่เปน็รูปธรรม

• ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์                   
สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2562

• ระดับความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการรับฟังข้อมูล                                     
และความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์สทิธิมนุษยชนเพื่อ                         
ประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์                                  
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี ๒๕๖๓

• ระดับความส าเร็จขององค์ความรู้จากงานศึกษาวิจัย                              ที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์หรือแก้ปัญหา
ในการด าเนินงานของหน่วยงาน

การประเมินประสิทธิผล    
(ผลลัพธ์/ผลผลิต)

การประเมินคุณภาพ
ความพึงพอใจของประชาชน
ที่มีต่อผลประโยชน์ที่ได้รับ

จากการใช้บริการและที่มีต่อ
กระบวนงานให้บริการ

การพัฒนาองค์การ
การประเมิน
ประสิทธิภาพ
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รายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ตามกรอบแนวทางการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System: GES) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1. มิติภายนอก การประเมินประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 

1.1 การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์/ผลผลิต) คือ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ตามภารกิจ เพ่ือน ามาเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่าได้ผลตามที่ก าหนดไว้เพียงใด โดยมีความส าคัญ 

ที่สามารถสะท้อนถึงข้อมูลความคืบหน้า ปัญหา และข้อขัดข้องด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลกระทบ 

ที่ เกิดจากการด าเนินงาน เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ในด้านการบริหารจัดการ ในการประเมินผล 

การด าเนินงานด้านประสิทธิผล (ผลลัพธ์/ผลผลิต) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับ

การพัฒนางานในเชิงคุณภาพ โดยก าหนดตัวชี้วัดที่มีเกณฑ์การประเมินเป็นขั้นตอน/กระบวนการ และ 

การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ส าคัญ ได้แก่  

1.1.1 ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ก าหนดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัด

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าข้อเสนอแนะ 

หรือมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  โดยประเมินจากจ านวนหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 

มีการขับเคลื่อน หรือด าเนินการตามข้อเสนอแนะฯ ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงหน่วยงานภายในส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานภายนอกสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้

ประโยชน์ในการด าเนินงานตามภารกิจ ก าหนดค่าเป้าหมายระดับที่ 5 ร้อยละ 75 ผลการด าเนินงานคิดเป็น 

ร้อยละ 97.22 ซึ่งจากการประเมิน พบว่า ปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมการด าเนินงานตามหน้าที่และ อ านาจเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพได้นั้นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องติดตามความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ ตลอดจน 

การด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ หรือมาตรการแก้ไขปัญหา  

การละเมิดสิทธิมนุษยชนมีความสอดคล้องกับข้อเท็จจริง และบริบทที่เป็นปัจจุบัน กระบวนงานอีกประการหนึ่ง

ที่ได้น ามาใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภารกิจ  

ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน คือ การติดตามความเคลื่อนไหวของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ค าสั่งทางปกครอง 

มาตรการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนนโยบายและแผนงานต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อ 

สิทธิมนุษยชน หรือไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ กฎหมายหรือหนังสือสัญญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย

เป็นภาคีและมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะจัดท า

ความเห็นเบื้องต้นเสนอต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท าเป็น

ข้อเสนอแนะด้านกฎหมายเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวจัดส่งไปยังฝ่ายนิติบัญญัติ คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ รวมทั้ง

เสนอมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
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การประเมินผลการปฏิบัติราชการในเชิงคุณภาพ โดยก าหนดเป็นขั้นตอน/กระบวนการ  แบ่งออกเป็น  

5 ขั้นตอน ค่าเป้าหมายระดับที่ 5 คือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบความเห็นด้านกฎหมายของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ ซึ่งจ านวนประเด็นปัญหาข้อกฎหมาย 

ที่มีการด าเนินการครบถ้วนทุกขั้นตอน ต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่า 4 เรื่อง โดยมีผลการด าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100  

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้ 

ที่ได้จากงานศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่และ

ขับเคลื่อนผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และการพัฒนา ซึ่งในการด าเนินงานจะต้องมีการจัดท าแผนการน าผลการศึกษาวิจัยไปเผยแพร่และขับเคลื่อน 

ทางวิชาการและสังคม พร้อมจัดท าเครื่องมือเชิงระบบ (matrix) โดยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสร้างกระบวนการขับเคลื่อน 

เผยแพร่งานวิจัยสิทธิมนุษยชน จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่ พ้ืนที่ชายแดนภายใต้ ภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันตก  

อีกทั้งยังได้จัดท าเอกสาร/สื่อเพ่ือใช้ในการเผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก  

(key stakeholder mapping and analysis) จ านวน 612 หน่วยงาน พร้อมจัดท าสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  

(e-book) โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทาง QR Code และเว็ปไซต์ของส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จากนั้นได้มีการติดตามประเมินผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงาน

เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในค่าเป้าหมายระดับที่ 5 

1.1.2 ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ในเชิงคุณภาพของกระบวนงานการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ส าหรับ

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเป็นการประเมินขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรมกับเครือข่าย 

ระดับภาค จ านวน 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of 

Trainers) ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการน าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ไปประยุกต์ใช้ และ 2) กิจกรรมโครงการเยาวชนคนรุ่นใหม่ใส่ใจและยืนเคียงข้างสิทธิมนุษยชน (Youth 

Standing up for Human Rights) โดยมี เครือข่ ายกลุ่ มเป้ าหมาย คือ บุ คลากรในสถาบันการศึกษา ได้แก่  

ครู/อาจารย์ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ซึ่งเกณฑ์ประเมินได้ให้ความส าคัญกับ 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการจัดกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน เตรียมความพร้อม และ

ด าเนินกิจกรรม ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในค่าเป้าหมายระดับที่ 5  
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ในส่วนของการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ได้รับผลกระทบ 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผลให้การประชุมร่วมกับองค์กร

เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนตามกรอบความร่วมมือระดับต่างๆ ต้องเลื่อนออกไปโดยไม่มีก าหนด จึงได้ก าหนด

เป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นการจัดท าคู่มือการด าเนินงานของกรอบความร่วมมือหลัก 

จ านวน 3 กรอบ ได้แก่ (1) กรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) (2) กรอบความร่วมมือสถาบัน 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of National Human Rights 

Institutions : APF) (3) กรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

(South East Asia National Human Rights Institution Forum : SEANF) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติ และผู้ที่สนใจ ซึ่งสามารถด าเนินการจัดท าคู่มือแล้วเสร็จทั้ง 3 กรอบความร่วมมือ

เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในค่าเป้าหมายระดับที่ 5  แต่ถึงอย่างไรก็ตามยังคงจ าเป็นที่ต้องมีการพัฒนา 

ต่อยอดการจัดท าคู่มือในรูปแบบของคู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ที่มีรายละเอียดขั้นตอน 

การด าเนินงานในแต่ละกระบวนงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นระบบ และมีมาตรฐานมาก

ยิ่งขึ้น  

1.1.3ภารกิจด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ถือเป็นหน้าที่ และอ านาจส าคัญ

ประการหนึ่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนั้นจึงได้น าขั้นตอนการจัดท ารายงานผลการประเมิน

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจ าปี พ.ศ. 2562 (มกราคม - ธันวาคม 2562) แล้วเสร็จ 

โดยจัดส่งรายงานไปยังรัฐสภา คณะรัฐมนตรี พร้อมเผยแพร่ต่อประชาชนผู้ที่สนใจ ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนด 

รวมถึงมีการการติดตาม และประมวลความเห็นของสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี 

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีต่อข้อเสนอแนะในรายงานมาก าหนดเป็นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ ซ่ึงผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในค่าเป้าหมายระดับที่ 5 นอกจากนี้ยังได้ยกระดับ

การประเมินผลการปฏิบัติราชการดังกล่าวในเชิงคุณภาพโดยเพ่ิมกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของ 

นักวิชาการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ - ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการให้ข้อมูล และความเห็น

เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์  

ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2563 ซ่ึงในการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดประชุมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์ศึกษาและประสานงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยผู้เข้าร่วม

ประชุม จากองค์ภาคเอกชน-ภาคประชาชน จ านวน 10 องค์กร หน่วยงานภาครัฐ จ านวน 4 หน่วยงาน  

ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินในค่าเป้าหมายระดับที่ 5  
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1.2 การประเมินคุณภาพความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้บริการ

และที่มีต่อกระบวนงานให้บริการ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อน าผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ 

และการด าเนินงานตามภารกิจ โดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย 

ในการประเมินความพึงพอใจออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งก าหนดให้มีการประเมินในมิติต่าง ๆ ดังนี้ 1) กระบวนการ 

ขั้นตอนการให้บริการ 2) ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และ 3) ด้านการให้บริการ ก าหนดค่าเป้าหมายระดับที่ 5 

ร้อยละ 90 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 94.40 จากการประเมินผลดังกล่าว 

มีประเด็นที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องพัฒนาเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ

เพ่ือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ ตลอดจนประชาชน อาทิ การจัดท าคู่มือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ

การขอรับบริการด้านต่าง ๆ การจัดท าแอปพลิเคชันของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพ่ืออ านวย 

ความสะดวก ลดขั้นตอน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน  

ในการขอรับบริการด้านการส่งเริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการปรับรูปแบบการประเมิน 

ความพึงพอใจ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงานของส านักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จะมี 

การพัฒนารูปแบบ และเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการผ่านช่องทาง

ระบบการให้บริการสายด่วน 1377 เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวก และเพ่ิมจ านวนกลุ่มเป้าหมาย  

ในการประเมินให้ครอบคลุมถึงผู้รับบริการในช่องทางการให้บริการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้ได้รับข้อมูลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนาปรับปรุงการให้บริการเพ่ิมขึ้นด้วย

เช่นกัน กลุ่มเป้าหมายในการประเมินอีกหนึ่งกลุ่ม คือ ความพึงพอใจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ที่มีต่อการด าเนินงานด้านส่งเสริม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการเฝ้าระวังสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ก าหนดค่าเป้าหมายระดับที่ 5 ร้อยละ 80 ผลการประเมิน

ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80  โดยมีประเด็นการด าเนินงานที่ส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการพัฒนา อาทิ การจัดท าระบบ 

การปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการยกระดับและมาตรฐานโดยเฉพาะในการจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทาง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้

สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน การบริหารและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการศึกษา วิจัยในประเด็นปัญหาที่ส าคัญ ๆ และน าเสนอแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาดังกล่าวในเชิงวิชาการ รวมถึงการพัฒนารูปแบบและวิธีการด าเนินงานที่มีการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

มาสนับสนุนการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นข้อเสนอแนะที่มีความส าคัญและถือเป็นเป้าหมายที่ท้าทายของ
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ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการที่จะต้องขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  

อย่างแท้จริงต่อไป 

2. มิติภายใน การประเมินประกอบด้วย 2 ประเด็น ได้แก่ 

1.1 การประเมินประสิทธิภาพ คือ ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

โดยค านึ งถึ งวิธีการ (means) และความคุ้มค่ าในการใช้ทรัพยากร  (resources) ในการด าเนินงาน  

ซึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติราชการได้ก าหนดให้มีการประเมินในเชิงปริมาณ โดยพิจารณาจากจ านวน

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินแล้วเสร็จและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ เทียบกับโครงการ/กิจกรรม

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ก าหนดค่าเป้าหมายระดับที่ 5 ร้อยละ 90 ผลการด าเนินงานคิดเป็นร้อยละ 80.39 ทั้งนี้ ปัจจัยประการหนึ่ง 

ที่ท าให้การด าเนินงานในบางโครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด เป็นผลเนื่องมาจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญ

ปรับรูปแบบ วิธีการปฏิบัติงานตามภารกิจของเจ้าหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการ และประชาชน 

ภายใต้มาตรการสาธารณสุข เพ่ือสุขอนามัยและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด 

และยังคงมีบางโครงการ/กิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด เช่น การสร้างความร่วมมือกับ

พันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ และการขับเคลื่อนผลจากการเข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมืออย่าง 

เป็นรูปธรรม ซึ่งการประชุมได้ถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีก าหนด แต่อย่างไรก็ตามได้มีการจัดท าคู่มือ 

การด าเนินงานของกรอบความร่วมมือหลักเพ่ือเป็นการพัฒนากระบวนการท างานในเชิงคุณภาพ นอกจาก 

การประเมินในมิติของผลส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแล้ว ยังได้มีการประเมินในมิติที่เป็นปัจจัย

สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจด้วยเช่นกัน ซ่ึงแม้การด าเนินงานตามหน้าที่ และอ านาจของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะเป็นการท างานในเชิงทางสังคม แต่ต้องค านึง และยึดถือรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องเป็นกรอบในการด าเนินงาน จึงได้ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในเรื่องการจัดท า

ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติ เพ่ือรองรับการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการในเชิงคุณภาพของกระบวน ที่ได้ก าหนดให้มีการศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบเนื้อหาของระเบียบ 

ประกาศในเรื่องที่เทียบเคียงได้กับที่ใช้อยู่ของหน่วยงานของรัฐอื่น โดยอาจมีการศึกษาตัวอย่างจากต่างประเทศ 

เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการทบทวนระเบียบ ประกาศ ค าสั่งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ที่มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือจ าเป็นต้องบัญญัติใหม่ แล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญในการด าเนินการ  

ซึ่งได้ก าหนดให้มีการเผยแพร่ระเบียบ ประกาศ หรือแนวปฏิบัติที่ได้ปรับปรุง หรือจัดท าขึ้น และได้ประกาศ  

ลงในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลใช้บังคับเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ 
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การประเมินในค่าเป้าหมายระดับที่ 5 โดยมีประกาศที่เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ที่ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินการภายใต้ 

การประสานความร่วมมือระหว่างองค์กร คือ ประกาศองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เรื่อง แนวปฏิบัติ 

ในการรับส่งเรื่องระหว่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือแนวปฏิบัติที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ  ซึ่งถือเป็น

ประกาศที่มีความส าคัญที่จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนตามหน้าที่ และอ านาจของ 

แต่ละองค์กร 

1.2 การพัฒนาองค์การ ถือเป็นเครื่องมือที่ถูกน ามาใช้ในการบริหาร ตลอดจนขับเคลื่อนองค์กร 

ให้ก้าวหน้า ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบมากข้ึน ซึ่งการพัฒนา

องค์กรนั้นยังควรต้องตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) ตลอดจนค่านิยม (Core Value)  

ขององค์กร รวมถึงมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นการปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เพ่ือให้เกิดความส าเร็จอย่าง  

มีประสิทธิภาพ ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญกับการน าองค์ความรู้มาใช้ 

ในการด าเนินงาน โดยได้ก าหนดเป็นกลยุทธ์การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 

ภายใต้ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ของแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2565 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดหน่วยงานตั้งต้นในการใช้การจัดการองค์ความรู้ 

(Knowledge Management: KM) เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ซึ่งได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรอง 

การปฏิบัติราชการ โดยให้ความส าคัญกับส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงาน และติดตามผลตามแผน 

การขับเคลื่อนการจัดการความรู้ของหน่วยงานตั้งต้น  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์การประเมิน 

ในค่าเป้าหมายระดับที่ 5 ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) 

อย่างเป็นรูปธรรมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ยังคงต้องให้ความส าคัญในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายผลเพ่ิมจ านวนหน่วยงานที่ใช้  

การจัดการองค์ความรู้  (Knowledge Management: KM) เป็ น เครื่องมือในการพัฒนางาน รวมถึ ง 

มีการก าหนดองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจ ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ

องค์กร และการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้มีสมรรถนะสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ 

เกิดผลสัมฤทธิ์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนในสังคมไทยต่อไป  

 

 



 

บทที่ 5 
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บทท่ี 5 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และเรือ่งอื่น ๆ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ด าเนินงานตามหน้าที่และ
อ านาจที่รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 จากการด าเนินการดังกล่าวพบว่ามีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.1 ปัญหา อุปสรรค 

5.1.1 ปัญหาอุปสรรคด้านแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และการด าเนินงานของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อเทียบกับมาตรฐานสากลของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส 

1) หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการชี้แจงและรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามหลักการปารีส 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) 
และมาตรา 44 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง  
โดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือ  
ไม่เป็นธรรม เพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับ 
การตั้งข้อสังเกตจากเครือข่ายองค์กรทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ว่าหน้าที่และอ านาจดังกล่าว 
ไม่สอดคล้องกับหน้าที่และหลักความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ตามหลักการปารี ส  อีกทั้ ง รั ฐมีกลไกและทรัพยากรที่ จะด า เนินการในเรื่ องดั งกล่ าวได้อยู่ แล้ ว  
แม้ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้ออกแนวทางการพิจารณารายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนที่ต้องจัดท าค าชี้แจงตามหน้าที่และอ านาจข้างต้นแล้ว แต่ยังถูกตั้งข้อสังเกตในลักษณะดังกล่าวอยู่ 
และอาจเป็นอุปสรรคต่อการพิจารณาขอทบทวนสถานะจากคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA) ซึ่งก าลัง
ด าเนินการอยู่ได ้

2) การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติถูกลดสถานะจากเอ เป็นบี มีที่มาจาก
ปัจจัยท่ีอยู่นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท ารายงาน
ความสอดคล้องกับหลักการปารีสและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดส่งให้แก่ฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะ (Sub–committee on Accreditation : SCA) ในเครือข่ายพันธมิตรสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติระดับโลก (Global Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) เพ่ือประกอบ 
การพิจารณาทบทวนสถานะ อันเนื่องมาจากการที่ SCA เสนอให้ลดสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
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แห่งชาติ จากสถานะเอ (หมายถึง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักการปารีส ) เป็นบี 
(หมายถึง สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักการปารีสเพียงบางส่วน) ในการเข้ารับการทบทวน
สถานะ (re–accreditation) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 SCA เห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ยังไม่ได้แก้ไขอย่างเพียงพอและเป็นรูปธรรมในเรื่องการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
(selection and appointment) ความคุ้มกันและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ (functional immunity 
and independence)  แ ล ะ ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ ป ร ะ เ ด็ น ด้ า น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น อ ย่ า ง ทั น ท่ ว ง ที   
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ชี้แจงว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 ได้ เพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับหลักปารีส  และความคุ้มกันการปฏิบัติหน้าที่ ของกรรมการ 
ส่วนการสรรหาแต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ ในพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2560 อยู่ในระหว่างการพิจารณา 
ของวุฒิสภา และอยู่นอกเหนือการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งการไม่มี
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับการสรรหาแต่งตั้งตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 อาจมีผลกระทบต่อการขอพิจารณา 
ให้ทบทวนมีสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ 

      5.1.2 ปัญหา อุปสรรคด้านการจัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

          คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ มี หน้ าที่ และอ าน าจ ตามรั ฐ ธ ร รมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (5) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (5)  ในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม 
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าว  
มาตรา 27 (1) และ (3) บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการส่งเสริม 
สนับสนุน และร่วมมือแก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้และ
พัฒนาความเข้มแข็ง ด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมและเผยแพร่ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึง
สิทธิมนุษยชนของแต่ละบุคคลที่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอ่ืนซึ่งอาจแตกต่าง
ในทางวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและศาสนา ดังนั้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีภารกิจ 
ในด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกภาคส่วนในสังคม ซึ่งมีจ านวนมากและ  
มีความหลากหลาย ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป โดยต้องพัฒนารูปแบบ แนวทางในการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน การจัดท า
สื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้างความตระหนัก 
เผยแพร่ความรู้และพัฒนาความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนให้สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
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อย่างแท้จริง ในปีที่ผ่านมา ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พัฒนาสื่อที่รองรับต่อเทคโนโลยี
ดิจิทัล เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์ดิจิทัล ซึ่งเป็นไปตามข้อสังเกตของรัฐสภา 

 ในทางปฏิบัติปรากฏว่า ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ได้รับการจัดสรร     
งบประมาณส าหรับการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจดังกล่าวโดยตรง แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างจ ากัด
รวมไว้ในรายการการฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ ทั้งที่กิจกรรมเพ่ือการสร้างเสริมความตระหนัก 
ด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ใช่กิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ์  ท าให้ต้องแบ่งจัดสรรงบประมาณในส่วนนี้ส าหรับ 
การด าเนินภารกิจสนับสนุนในส่วนของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วย ประกอบกับ
งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรตามรายการข้างต้นมีจ านวนค่อนข้างน้อยอยู่แล้ว จึงเป็นข้อจ ากัด 
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการ 
ตามหน้าที่และอ านาจหลัก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 

5.1.3 ปัญหา อุปสรรคด้านกฎหมาย ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร
ด าเนินการไกล่เกลี่ย ประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) บัญญัติให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับ  
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือ
แก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน นั้น ตามหลักการปารีสว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   
(Paris Principles Relating to National Human Rights Institutions: Paris Principles) ก าหนดว่า หน้าที่ 
ที่จ าเป็นของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ควรครอบคลุมถึงการแสวงหาข้อตกลงที่น่าเชื่อถือและปรองดอง 
โดยใช้กระบวนการไกล่ เกลี่ยข้อพิพาท เ พ่ือยุติความขัดแย้งที่ เกิดขึ้น ซ่ึงการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 27 บัญญัติให้คณะกรรมการ 
อาจด าเนินการไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน เพ่ือให้คู่กรณีท าความตกลงเพ่ือประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้  
ซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยได้ผลส าเร็จเป็นที่ยอมรับของคู่กรณีแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ไม่ได้บัญญัติให้คณะกรรมการมีหน้าที่และอ านาจ 
ในการด าเนินการไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานไว้ ท าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่มีหน้าที่และ
อ านาจที่จะด าเนินการไกล่เกลี่ย อันเป็นหน้าที่และอ านาจที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพึงมีตามหลักการปารีส 
ปัจจุบัน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการประสานหรือแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐ 
องค์กรเอกชน ภาคประชาสังคมในการให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือเบื้องต้นแก้ผู้เสียหาย หรืออาจได้รับ
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ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งสามารถให้ความคุ้มครอง ช่วยเหลือได้บ้าง แต่ไม่มีผลบังคับเทียบเคียงได้กับ
การไกล่เกลี่ย 

 

 5.1.4 ปัญหา อุปสรรคด้านการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

1) การไม่ได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนและเป็นไปตามกรอบระยะเวลาในการจัดท ารายงาน
ผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 

            รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (2) และมาตรา 40 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร้องขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์  
สิทธิมนุษยชนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมาตรา 43 วรรคหนึ่ง 
ก าหนดให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินสถานการณ์  
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการปรับปรุง 
แก้ไขตามความเหมาะสมโดยเร็ว กรณีไม่อาจด าเนินการได้ หรือต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ต้องแจ้งเหตุผล
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับทราบ 

ในการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ในปีที่ผ่านมา โดยรวมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี
ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่อยู่ในหน้าที่และอ านาจตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติร้องขอ อย่างไรก็ตามพบว่าบางหน่วยงานไม่ได้ส่งข้อมูลหรือส่งล่าช้าเกินกว่าระยะเวลาที่ต้องจัดท า
ต้นฉบับ นอกจากนี้ ข้อมูลที่ส่งมายังส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหลายกรณีเป็นข้อมูลตาม
ปีงบประมาณ ขณะที่รายงานดังกล่าวจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลตามปีปฏิทิน จึงอาจท าให้ข้อมูลประกอบการจัดท า
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในบางประเด็นไม่ครบถ้วน 

ส่วนการแจ้งผลการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ มีข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยที่ผ่านมา 
รวมถึงในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี 2562 คณะรัฐมนตรีและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้แจ้งความเห็นต่อรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการให้
ความเห็นและค าอธิบายผลการด าเนินการด าเนินงานของหน่วยงานนั้น ๆ มากกว่าการแจ้งผลการด าเนินการ
ด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย หรือ
เหตุผลที่ไม่อาจด าเนินการได้หรือต้องใช้เวลา  
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5.1.5 ปัญหา อุปสรรคด้านการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) และผลกระทบจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อดังกล่าวเพราะจะส่งผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชน
กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นอย่างมาก  
โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแถลงการณ์ กสม. เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หลายฉบับ ตั้งแต่ก่อนการจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือ ศบค. โดยเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งองค์กร
ที่มีกลไกร่วมกันในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
โดยมีอ านาจเต็มในการด าเนินการ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งจ าเป็นในการป้องกันโรค   
ให้การดูแลเยียวยาเป็นพิเศษแก่ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนกลุ่มเปราะบาง และให้รัฐบาลพึงระมัดระวัง
ผลกระทบที่ อาจเกิดขึ้ นหากมีการน ายุทธการปิดเมือง ( Lockdown) มาใช้ ใน พ้ืนที่ และช่ ว ง เ วลา 
ที่ก าหนด หลังจากนั้น ยังมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนเป็นระยะ เมื่อเห็นว่า
ยังอาจมีประเด็นที่จะท าให้สิทธิในชีวิตและสุขภาพของประชาชนได้รับการคุ้มครองดูแลให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น อาทิ การขอให้ประชาชนเว้นระยะห่างทางสังคม เพ่ือรอยารักษาหรือวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) การขอให้รัฐพึงคัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยชุดตรวจแบบรวดเร็ว นอกเหนือจากการเว้นระยะห่าง
ระหว่างกัน และการขอให้รัฐคัดกรองคนก่อนให้ไปอยู่ในอาคารในพ้ืนที่ควบคุมโดยใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็ว และ
ไม่ควรให้อยู่ในห้องพักเดียวกันเกิน 1 คน เว้นแต่เป็นคนใกล้ชิดกัน ซึ่งหลายกรณี รัฐได้ปรับปรุงแนวทางหรือ
มาตรการการด าเนินงานที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะแล้ว เช่น การให้บุคคลที่กลับมาจากต่างประเทศได้เข้าพัก 
ในสถานที่กักกันของรัฐ (state quarantine) เป็นระยะเวลา 14 วัน ได้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

นอกเหนือจากความห่วงใยต่อประชาชนแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้รับ
ผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจาก
แผนการปฏิบัติงานในหลายกิจกรรมไม่สามารถด าเนินการ หลายโครงการ/กิจกรรมจะต้องชะลอ  
การด าเนินการออกไปก่อน เนื่องจากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อาทิ การลงพ้ืนที่
เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้มอบให้
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทบทวนและปรับแผนการปฏิบัติงานและน ามาตรการต่าง ๆ  
มาปรับใช้เพ่ือป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
5.2.1 รัฐบาลควรส่งเสริมให้สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐรวมถึงหน่วยงานในกระบวนการ

ยุติธรรมและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง พิจารณาน าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าขึ้น ไปใช้ประโยชน์ในการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมเพ่ือเผยแพร่
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์  บุคลากร และเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน  
มีการประเมินผลการฝึกอบรม และ/หรือการจัดกิจกรรม เพ่ือน าความรู้ในเรื่องดังกล่าวมาปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอน และการปฏิบัติงานประจ าตามความเหมาะสมที่เห็นควร ทั้งนี้ อาจถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ภายใต้ความดูแลของกระทรวงยุติธรรม 

5.2.2 คณะรัฐมนตรีโดยส านักงบประมาณ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .... และสภาผู้แทนราษฎรควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยค านึงถึงการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (5) 
และพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (5) 
ในการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนแก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยจ าแนกวงเงินที่จะจัดสรร
ส าหรับการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นภารกิจตามหน้าที่และอ านาจหลักของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกจากงบประมาณที่จะจัดสรรในรายการ การฝึกอบรม และ
ประชาสัมพันธ์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

5.2.3 รัฐสภาควรพิจารณาให้การสนับสนุนการแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ     
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ให้มีบทบัญญัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอันสอดคล้องกับหน้าที่และอ านาจของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตามหลักการปารีสยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเพ่ิมเติมบทบัญญัติก าหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
มีหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้คู่กรณีท าความตกลงเพ่ือประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิด  
สิทธิมนุษยชน เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

5.2.4 คณะรัฐมนตรี ควรพิจารณาสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
และองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน สามารถด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ในการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วน  
รอบด้าน ทันต่อสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการด าเนินการดังกล่าวในเชิงโครงสร้างกระบวนการ
บริหารจัดการ และผลการด าเนินการทั้งในระดับผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) รวมถึงผลกระทบ 
(impact) ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศ 
รวมถึงความส าคัญ และยกระดับให้หน่วยงานของรัฐในความส าคัญในการพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะใน
รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตามบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 43  
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5.2.5 เลขาธิการวุฒิสภา หรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาเร่งรัดการสรรหาแต่งตั้ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามคุณสมบัติ และวิธีที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 รวมทั้งควรก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนในการสรรหา
แต่งตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการสานต่องานการส่งเสริม 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่และอ านาจระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติชุดปัจจุบันและ 
ชุดที่จะได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

 
 

 

 



 

บทที่ 6 
รายงานงบการเงิน  

ส านักงานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
(**รอข้อมูลจาก ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) 



 

ภาคผนวก 



























 

 

 

 
ค ำชี้แจงคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

ที่ ๑/๒๕๖๓ 
กรณีรำยงำนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเอเชียแปซิฟิก ประจ ำปี ๒๕๖๒ 

ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล 

ตามที่แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนลได้เผยแพร่เอกสารรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจ าปี ๒๕๖๒ (Human Rights in Asia-Pacific: Review of 2019) เมื่อวันที่ ๓๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีการน าเสนอสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี ๒๕๖๒ นั้น  

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  (กสม.) พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าว 
มีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และเห็นควรจัดท า
ค าชี้แจงหรือรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพ่ือเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ตามหน้าที่และอ านาจที่
บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๔) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๔) และมาตรา ๔๔ 
ในประเด็นดังต่อไปนี้  

๑. ประเด็น เสรีภ ำพ ในกำรแสดงออก กำรชุมนุ มอย่ำงสงบ  กำรสมำคม และ 
สิทธิในควำมเป็นอยูส่่วนตัว  

๑.๑ กรณีที่รำยงำนว่ำสมำชิกพรรคอนำคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคฝ่ำยค้ำนถูกด ำเนินคดี 
หลำยข้อหำ ขณะท่ีหัวหน้ำพรรคถูกเพิกถอนสิทธิกำรด ำรงต ำแหน่งเป็นสมำชิกรัฐสภำ ซึ่งหลำยฝ่ำยมองว่ำ
เป็นกำรกระท ำที่มีแรงจูงใจทำงกำรเมือง ทำงกำรยังมองหำแนวทำงท่ีจะยุบพรรคดังกล่ำว หลังจำกเคยยุบ
พรรคไทยรักษำชำติมำแล้วเมื่อเดือนมีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒  

ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
หมวด ๑๑ การเพิกถอนสิทธิของบุคคลดังกล่าวเป็นไปตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่  ๑๔/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลง เนื่องจากเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใด ๆ ตาม
รั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณ าจั ก รไทย  พุ ท ธศั กราช  ๒ ๕ ๖ ๐  มาตรา ๑ ๐ ๑  (๖ ) ป ระกอบ มาตรา  
๙๘ (๓) โดยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นการใช้อ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๕)  

๑.๒ กรณีที่รำยงำนว่ำทำงกำรคุกคำมบุคคลซึ่งวิจำรณ์สถำบันพระมหำกษัตริย์หรือ
หน่วยงำนของกองทัพ ในหลำยกรณีได้บังคับให้พวกเขำลบหรือถอนค ำพูดหรือให้เซ็นเซอร์ตัวเอง รัฐบำล
ยังกดดันบรรดำผู้ให้บริกำรโซเชียลมีเดียให้จ ำกัดกำรเข้ำถึงเนื้อหำดังกล่ำวจำกภำยในประเทศไทย 
นักกำรเมืองและนักกิจกรรมทำงกำรเมืองระบุว่ำ ตนตกเป็นเหยื่อกำรติดตำมตัวและกำรคุกคำมโดย
เจ้ำหน้ำที่ทหำร รวมทั้งระหว่ำงที่มีกำรเลือกตั้งและก่อนพิธีพระบรมรำชำภิเษก 



๒ 
 

ประเทศไทยมีกฎหมายที่ คุ้ มครองสถาบันพระมหากษัตริย์  ทั้ งในรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และประมวลกฎหมายอาญา โดยการพิจารณาผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า
กระท าความผิดตามกฎหมายดังกล่าวเป็นอ านาจของศาลยุติธรรมซึ่งจะต้องค านึงถึงข้อเท็จจริงแต่ละกรณีและ
บทบัญญัติของกฎหมายประกอบกัน การปฏิบัติหน้าที่ของศาลต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลัก
นิติธรรม โดยบุคคลที่ถูกกล่าวหาจะได้รับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดีตามที่บัญญัติไว้ 
ทั้งในรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

๒. ประเด็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 

กรณีที่รำยงำนว่ำระหว่ำงเดือนพฤษภำคมถึงกรกฎำคม ๒๕๖๒ ศำลอุทธรณ์พิพำกษำยืน
ค ำสั่งศำลชั้นต้นจ ำคุกเกษตรกรหญิง ๑๔ คนเป็นเวลำสูงสุดถึง ๑๐ ปี ในคดีที่ อุทยำนแห่งชำติ 
ไทรทอง จังหวัดชัยภูมิฟ้องร้องข้อหำบุกรุกพื้นที่ป่ำ 

กรณีราษฎรในเขตอุทยานแห่งชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ  ถูกด าเนินคดีในข้อหาบุกรุก 
เขตอุทยานแห่งชาตินั้น ศาลอุทธรณ์ได้มีค าพิพากษาว่าราษฎรซึ่งมีทั้งชายและหญิงรวม ๑๔ รายมีความผิดต่อ
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ ความผิดต่อพระราชบัญญัติป่าไม้ ความผิดต่อพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 
ซ่ึงโทษจ าคุกที่แต่ละรายได้รับนั้น พบว่ารายที่ได้รับโทษจ าคุกต่ าสุดคือจ าคุก ๔ เดือน ตามค าพิพากษาศาล
อุทธรณ์ภาค ๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๐๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และรายที่ได้รับโทษจ าคุกสูงสุด
คือจ าคุก ๔ ปี ตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค ๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม 
๒๕๖๒ โดยไม่มีกรณีใดท่ีจ าเลยได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาศาลอุทธรณ์สูงสุดถึง ๑๐ ปี     

๓. ประเด็นผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย 

กรณีที่รำยงำนว่ำผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัยยังคงเสี่ยงที่จะถูกจับกุม ควบคุมตัวและส่งกลับ 
เนื่องจำกไม่มีสถำนภำพตำมกฎหมำยไทย กระบวนกำรขั้นตอนในกำรพิจำรณำก ำหนดสถำนะบุคคล 
เข้ำเมืองที่ทำงรำชกำรประกำศในเดือนมกรำคม ๒๕๖๐ ได้ประกำศใช้ในช่วงปลำยปี ๒๕๖๒  

กรณีนี้ปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัด
กรองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่  ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่ งจะมีผลใช้บั งคับ เมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา (คือ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) เป็นต้นไป ระเบียบดังกล่าวก าหนดให้มีคณะกรรมการ
พิจารณาคัดกรองผู้ได้รับการคุ้มครอง ซ่ึงมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดกรองคน
ต่างด้าวที่เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรและไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศอันเป็น
ภูมิล าเนาของตนเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าจะได้รับอันตรายจากการถูกประหัตประหาร ให้มีสถานะเป็น 
ผู้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกส่งตัวกลับประเทศและได้รับอนุญาตให้
อยู่ในประเทศไทยได้เป็นการชั่วคราว รวมทั้งได้รับการดูแลด้านการสาธารณสุขและการศึกษา (กรณีที่ผู้ได้รับ
การคุ้มครองเป็นเด็ก) ตามสมควรด้วย 

จึงชี้แจงมาเพ่ือทราบทั่วกัน 

 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

๒๑ เมษำยน ๒๕๖๓ 



 

โ 

 

 

 ค ำชี้แจงคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำต ิ
ท่ี ๒/๒๕๖๓ 

 กรณีรายงานสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององค์กรฮิวแมนไรทส์ วอทช์ ประจ ำปี ๒๕๖๓ 

ตามที่องค์กรฮิวแมนไรทส์ วอทช์ (Human Rights Watch) ได้เผยแพร่รายงานสรุป
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก คร้ังที่ ๓๐ ประจ าปี ๒๕๖๓ (World Report 2020) เมื่อวันที่  
๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่งมีการน าเสนอสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในช่วงปี ๒๕๖๒  นั้น 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้พิจารณารายงานดังกล่าวตามหน้าที่และ
อ านาจที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๔) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ 
(๔) และมาตรา ๔๔ แล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้น าเสนอเนื้อหาหลายประการที่เป็นประเด็นเดียวกับ 
ที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งมีบางเร่ืองที่ กสม. ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่ามีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม และได้มีการช้ีแจงไปแล้วตามค าช้ีแจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑๑ ได้แก่ ประเด็นการขาดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ความรุนแรงในปี 
๒๕๕๓ และประเด็นการจ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการกระท าโดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย กสม. ไม่เปลี่ยนแปลงค าช้ีแจงเดิม ส่วนประเด็นอื่น ๆ  
กสม. เห็นว่ามีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงขอช้ีแจงรวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องในประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 

1. บทเกริ่นน ำและผลพวงจำกกำรปกครองโดยทหำรและกำรไม่ต้องรับผิดจำกกำร
ละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 กรณีที่รำยงำนว่ำกำรเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ ๒๔ มีนำคม ๒๕๖๒ ถูกจัดขึ้นภำยใต้
ข้อจ ำกัดด้ำนสิทธิพลเมืองและสิทธิทำงกำรเมือง นำยกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชำ)  
เริ่มด ำรงต ำแหน่งนำยกรัฐมนตรีสมัยที่สองซ่ึงแสดงให้เห็นถึงกำรเพิกเฉยต่อเรื่องสิทธิมนุษยชน
เช่นเดียวกันกับสมัยที่ปกครองโดยรัฐบำลทหำร  

 ขอช้ีแจงว่า การเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งทั่วไปดังกล่าวเป็นไป
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้น ซ่ึงก่อนท่ีจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ หัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ  (คสช.) ได้มีค าสั่ งที่  ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่  ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑  

                                           
 ๑ โปรดดรูายละเอยีดที่ http://www.nhrc.or.th/getattachment/NHRCT-Work/Statements-Press-Releases-
Open-Letters/Statements/ค าช้ีแจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ-ที-่๑-๒๕๖๑/ค าช้ีแจง-1-2561.pdf.aspx 

  



๒ 
 

 

เร่ือง การให้ประชาชนและพรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเป็นการยกเลิกค าสั่งหัวหน้า คสช. 
หลายฉบับ ท าให้ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถด าเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ตั้งแต่วันที่  
๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และหลังจากการเลือกตั้ง หัวหน้า คสช. ได้มีค าสั่งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ยกเลิกประกาศ คสช. และค าสั่งหัวหน้า คสช. หลายฉบับท่ีหมดความจ าเป็น  

2. กำรควบคุมตัวโดยทหำร กำรทรมำนโดยทหำร และศำลทหำร และกำรบังคับบุคคล
ให้สูญหำย  

กรณีที่รำยงำนว่ำ กำรทรมำนเป็นปัญหำที่ เกิดขึ้นอย่ำงยำวนำนในประเทศไทย  
แต่ประมวลกฎหมำยอำญำยังไม่ยอมรับว่ำกำรทรมำนเป็นควำมผิดทำงอำญำ และประเทศไทย 
ได้ลงนำมในอนุสัญญำระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุ้มครองบุคคลทุกคนจำกกำรหำยสำบสูญ 
โดยถูกบังคับเมื่อเดือนมกรำคม ๒๕๕๕ แต่ยังไม่ได้ให้สัตยำบัน ในส่วนของประมวลกฎหมำยอำญำของ
ไทยยังไม่มีบทบัญญัติในควำมผิดเกี่ยวกับกำรบังคับบุคคลให้สูญหำยไว้เป็นกำรเฉพำะ       

ขอช้ีแจงว่า แม้ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทยจะยังไม่มีการบัญญัติให้ความผิด
ฐานทรมานตามอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย  
ไร้มนุษยชน หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และความผิดฐานบังคับบุคคลให้สูญหายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 
ว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเป็นความผิดทางอาญา แต่ประมวล
กฎหมายอาญาของไทยบางมาตราได้ก าหนดฐานความผิดที่ท าให้สามารถด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด 
ที่เกี่ยวกับการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายได้ ได้แก่ มาตรา ๒๘๙ (๕) ความผิดต่อชีวิต (การฆ่า
ผู้อื่นโดยทรมานหรือโดยกระท าทารุณโหดร้าย) มาตรา ๒๙๕ และมาตรา ๒๙๖ ความผิดต่อร่างกาย  
(การท าร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจโดยมีลักษณะเป็นการทรมานหรือกระท า
ทารุณโหดร้าย) มาตรา ๓๑๐ ความผิดต่อเสรีภาพ (การหน่วงเหนี่ยวหรือกักขังหรือกระท าด้วยประการใด 
ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย) และมาตรา ๑๕๗ ความผิดของเจ้าพนักงานกรณีปฏิบัติหรือละเว้น 
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ   

ในส่วนของการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญาดังกล่าว รัฐบาล
ได้จัดท าร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  
ซึ่งก าหนดให้การทรมานและการบังคับบคุคลให้สญูหายตามอนุสญัญาทั้งสองฉบบัข้างต้นเป็นความผิดอาญา 
เสนอไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่ร่างกฎหมายดังกล่าวยังไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติหมดวาระลงก่อน คณะรัฐมนตรีจึงได้น าร่างกฎหมายฉบับนี้กลับมาจัดการรับฟังความเห็นเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ ปัจจุบัน การรับฟัง
ความเห็นเสร็จสิ้นแล้ว และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการด าเนินการตามขั้นตอนก่อนเสนอ 
ร่างกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรตี่อไป 

3. นักปกป้องสทิธมินษุยชน  
๓.๑ กรณีที่รำยงำนระบุว่ำ แม้จะมีเสียงเรียกร้องจำกภำคประชำสังคม แต่ทำง

รัฐบำลยังไม่ได้ด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมในกำรยุติกำรด ำเนินคดีเพื่อปิดปำกเพื่อต่อต้ำนกำรมี  
ส่วนร่วมของประชำชน (SLAPP) ซ่ึงกระท ำโดยหน่วยงำนของรัฐและบริษัทเอกชนเพื่อข่มขู่คุกคำม 
นักกิจกรรมและนักรณรงค์ด้ำนสิทธิ 

ในประเด็นการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนี้ ส านักงานศาลยุติธรรมได้มีการ
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อป้องกันการด าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่ วนร่วมของสาธารณชน 
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(Strategic Lawsuit Against Public Participation: SLAPP) โดยเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา 2 มาตรา ได้แก่  มาตรา ๑๖๑/๑ เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจสั่งไม่รับฟ้องคดีที่ราษฎรเป็น
โจทก์ หากศาลพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีมีเจตนาไม่สุจริตหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อกลั่นแกล้งจ าเลย และ
มาตรา ๑๖๕/๒ เพื่อให้จ าเลยสามารถน าพยานมาสืบในช้ันไต่สวนมูลฟ้อง โดยแถลงให้ศาลทราบถึง
ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายอันส าคัญประกอบการพิจารณาของศาลในการสั่งว่าคดีไม่มีมูล รวมทั้งสามารถ
ระบุถึงบุคคล เอกสารหรือวัตถุมาเป็นพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัยสั่งคดีได้ ซึ่งทั้งสองมาตราได้มีการ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเม่ือวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตามล าดับ 
นอกจากนี้ ส านักงานอัยการสูงสุดมีการปรับใช้มาตรา ๒๑ ของพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงาน
อัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ให้อ านาจพนักงานอัยการเสนอต่ออัยการสูงสุดในการไม่สั่งฟ้องคดีหากเห็นว่า 
การฟ้องคดีอาญาดังกล่าวไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน ทั้งนี้ ให้ใช้บังคับกับกรณีที่พนักงานอัยการไม่ยื่น
ค าร้อง ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ถอนฟ้อง ถอนค าร้อง ถอนอุทธรณ์ และถอนฎีกาด้วยโดยอนุโลม 

๓.๒ กรณีที่รำยงำนว่ำรัฐบำลยังไม่ได้ด ำเนินกำรปรับปรุงกรณีคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ แม้ว่ำกำรลำออกของสองนักสิทธิมนุษยชนชื่อดังจะส่งผลให้คณะกรรมกำรมีองค์ประชุม
ไม่ครบตำมกฎหมำยตั้งแต่เดือนกรกฎำคมก็ตำม 

 กรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติลาออกจนท าให้มีจ านวนไม่ถึงกึ่งหนึ่ง  
ไม่สามารถด าเนินการประชุมตามกฎหมายได้ ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นั้น ขอช้ีแจงว่า ปัญหา
ดังกล่าวได้รับการแก้ไขแล้ว โดยตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา ประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสงูสดุหลายฉบับเพื่อให้
ร่วมกันด าเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคสาม ประกอบมาตรา ๒๒ จนกระทั่งเมื่อถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดได้ร่วมกันแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่เป็นกรรมการช่ัวคราวจ านวน 
๔ คน ท าให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถเปิดประชุมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทั้งด้านส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไปได้ ในส่วนการพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
ค้างการพิจารณานั้น ระหว่างวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กสม. ได้พิจารณา
เสร็จสิ้นไปทั้งหมดแล้ว (รวม ๒๔๘ เร่ือง)    

๓.3 กรณีที่รำยงำนว่ำเครือข่ำยพันธมิตรระดับโลกว่ำด้วยสถำบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ (GANHRI) ประเมินสถำนะของคณะกรรมกำรอยู่ ในระดับต่ ำกว่ำมำตรฐำน เนื่องจำก
กระบวนกำรสรรหำคณะกรรมกำร และกำรขำดควำมเป็นอิสระทำงกำรเมือง 

ขอช้ีแจงว่า ในการลดสถานะของ กสม. ในปี ๒๕๕๘ GANHRI ได้ให้เหตุผล  
๓ ประการ คือ ๑) บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ขาด 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ๒) การที่กฎหมายไม่มีบทบัญญัติให้ความคุ้มกันแก่กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติจากการถูกฟ้องในกรณีปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริต และ ๓) ความล่าช้าในการการจัดท า
รายงานการชุมนุมทางการเมืองในปี 2553 และ 2556 โดยมิได้มีเหตุผลเร่ืองการขาดความเป็นอิสระทาง
การเมืองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม กสม. ชุดปัจจุบันได้ด าเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายใน 2 ประเด็น
แรกโดยมีการช้ีแจงท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ท าให้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
และความคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ GANHRI  ส าหรับปัญหา
ความล่าช้าในการจัดท ารายงานการชุมนุมทางการเมืองในประเด็นที่ 3 นั้น กสม. ได้มีการก าหนดแนว
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ทางการท างานให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในประเทศได้อย่างทันเหตุการณ์
แล้ว และ กสม. จึงขอให้ GANHRI ท าการประเมินสถานะของ กสม. คืนสู่สถานะเดิม และปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างการประเมินสถานะ  

4. ผู้ลี้ภัย ผู้ขอลีภ้ัย และแรงงำนข้ำมชำติ 
 กรณีที่รำยงำนระบุว่ำ ประเทศไทยไม่ได้เป็นภำคีของอนุสัญญำผู้ลี้ภัย พ.ศ. ๒๔๙๔ 

(ค.ศ. ๑๙๕๑) หรือพิธีสำรผู้ลี้ภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) ทำงกำรไทยยังคงปฏิบัติต่อผู้แสวงหำ 
ที่พักพิง รวมถึงผู้ที่ได้รับกำรยอมรับว่ำเป็นผู้ลี้ภัยจำกข้ำหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชำชำติ (UNHCR) 
เสมือนผู้อพยพที่ผิดกฎหมำยซ่ึงสำมำรถจับกุมและให้ออกนอกประเทศได้  และทำงกำรไทยปฏิเสธที่จะ
ให้ UNHCR ด ำเนินกำรก ำหนดสถำนะผู้ลี้ภัยให้แก่ชำวลำวม้ง กลุ่มชำติพันธุ์ โรฮีนจำและชำวอุยกูร์ 
รวมทั้งคนกลุ่มอื่น ๆ จำกเมียนมำและเกำหลีเหนือซ่ึงถูกกักตัวในสถำนกักกันผู้ลี้ภัยอย่ำงไม่มีก ำหนด
  

 ขอช้ีแจงว่าในปี 2562 ไม่มีการส่งผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 
ผู้ลี้ภัยจาก UNHCR ออกนอกประเทศผ่านช่องทางที่เป็นทางการ ส่วนการก าหนดสถานะผู้ลี้ภัยนั้นเป็น
หน้าที่เบื้องต้นของรัฐ UNHCR อาจเข้าไปด าเนินการดังกล่าวภายใต้อ านาจหน้าที่ได้ในกรณีที่รัฐไม่ได้เป็น
ภาคีอนุสัญญาผู้ลี้ภัยและ/หรือไม่มีกระบวนการคุ้มครองผู้แสวงหาที่พักพิงที่เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ๒ 
อีกทั้งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้มีการประกาศใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองคนต่างด้าว  
ที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่  
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
(คือ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) เป็นต้นไป ระเบียบดังกล่าวก าหนดให้มีคณะกรรมการพิจารณาคัดกรอง 
ผู้ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งมีหน้าที่และอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์และพิจารณาคัดกรองคนต่างด้าวที ่
เข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรและไม่สามารถหรือไม่สมัครใจที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศอันเป็น
ภูมิล าเนาของตนเนื่องจากมีเหตุอันควรเช่ือได้ว่าจะได้รับอันตรายจากการถูกประหัตประหาร ให้มีสถานะ
เป็นผู้ได้รับการคุ้มครอง โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่ถูกส่งตัวกลับประเทศและได้ รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศ
ไทยได้เป็นการช่ัวคราว รวมทั้งได้รับการดูแลด้านการสาธารณสุขและการศึกษา (กรณีที่ผู้ได้รับการคุ้มครอง
เป็นเด็ก) ตามสมควรด้วย   

จึงช้ีแจงมาเพื่อทราบทั่วกัน 

 

                          คณะกรรมกำรสิทธมินษุยชนแหง่ชำติ 
                                                    ๘ พฤษภำคม ๒๕๖๓                          
 
 
 
 
 

                                           
 ๒ ข้อมูลจากหนังสือของ UNHCR ลงวันท่ี ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ 
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 ค ำชี้แจงคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ที่ ๓/๒๕๖๓ 

 กรณีรำยงำนเรื่อง “มีคนจับตำดูอยู่จริง ๆ : ข้อจ ำกัดเสรภีำพในกำรแสดงออกออนไลนใ์นประเทศไทย”  
ของแอมเนสตี้ อินเตอรเ์นชั่นแนล 

  ตามที่องค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้เผยแพร่รายงานเรื่อง “มีคนจับตาดูอยู่จริง ๆ : 
ข้อจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลน์ในประเทศไทย” (They are always watching : Restrictions on 
freedom of expression online in Thailand) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ (กสม.) ได้พิจารณารายงานดังกล่าวตามหน้าที่และอ านาจ
ที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๔) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๔) และมาตรา ๔๔ แล้ว
เห็นว่า รายงานมุ่งน าเสนอความเห็นต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และการ
แสดงออกออนไลน์ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ จนถึงปี ๒๕๖๒ ที่ได้จากการสัมภาษณ์บุคคลและมุ่งให้ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาล
และรัฐสภา ซึ่งไม่เข้าลักษณะรายงานที่ กสม.พึงจัดท าค าชี้แจงตามหน้าที่และอ านาจข้างต้น คงเหลือแต่เนื้อหาใน
รายงานบางส่วนมีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม จึงขอชี้แจงรวมทั้งให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือความเข้าใจที่
ถูกต้องในประเด็นดังกล่าว ดังนี้ 

กรณีรำยงำนระบุว่ำ พระรำชก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน  พ.ศ. 
๒๕๔๘ ซึ่งประกำศใช้ครั้งแรกในปี ๒๕๔๘ และประกำศใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนำคม ๒๕๖๓ เพื่อตอบสนอง
ต่อกำรระบำดของไวรัสโควิด-๑๙ ให้อ ำนำจหน่วยงำนของรัฐจ ำกัดเสรีภำพในกำรแสดงออกและสิทธิ
มนุษยชนอื่น หำกผู้ใดละเมิดข้อก ำหนดที่คลุมเครือของกฎหมำย นั้น 

ขอชี้แจงว่า พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ มีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ส่วนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมีผลใช้บังคับ
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  มาตรการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกตามข้อก าหนดออกตามความในมาตรา ๙ 
แห่งพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) เป็นการห้ามเสนอข่าว
เกี่ยวกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ที่ไม่เป็นความจริงหรือมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสาร  
ซึ่งอาจท าให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเข้าใจผิด เป้าหมายของมาตรการนี้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของ

  



๒ 

 

 

องค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙๑ ที่ระบุว่า การให้ข้อมูล 
ที่ถูกต้องในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคมีความส าคัญต่อการป้องกันความสับสน ข่าวลือ และความเข้าใจผิดที่
อาจส่งผลกระทบต่อควบคุมโรคและอาจท าให้เกิดการแพร่ระบาดมากขึ้น โดยที่โรคโควิด-๑๙ สามารถแพร่ระบาดใน
วงกว้างได้อย่างรวดเร็ว การใช้กฎหมายปกติ เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจไม่เพียงพอต่อการ
จัดการข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อสถานการณ์ และจ าเป็นต้องออกข้อก าหนดห้ามการน าเสนอข่าวเท็จเกี่ยวกับ 
โรคโควิด-๑๙ ภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน มาตรการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกดังกล่าวจึงเป็นไปเพ่ือประโยชน์ 
ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยรวมตามเงื่อนไขในข้อ ๔ และข้อ ๑๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่ประเทศไทยเป็นภาคี   

จึงชี้แจงมาเพ่ือทราบทั่วกัน  

                          คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
                                                    ๒ มิถุนำยน ๒๕๖๓                       

                                           
๑ Interim guidance on risk communication and community engagement readiness and response to 

coronavirus disease (COVID-19), องค์การอนามัยโลก, มีนาคม 2563.   








