
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลรวบรวม และประมวล ระหวางวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 

 

 



 
 

คำนำ 

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ชุดที่ 3 จัดทำขึ้นโดยมี

วัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของ กสม. ชุดที่ 3 ทั้งคณะ ซึ่งเปนการนำเสนอผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมของ กสม. โดยไมแยกนำเสนอผลการดำเนินงานตามกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแตละทาน

หรือคณะอนุกรรมการแตละคณะ ท้ังนี้ เนื่องจากการทำงานดานสิทธิมนุษยชนน้ันมีความเก่ียวพันและทับซอน

กันในมิติสิทธิมนุษยชนของแตละประเด็นสิทธิ จึงทำให กสม. ไมสามารถแบงแยกผลการดำเนินงานตามความ

รับผิดชอบของ กสม. เปนการเฉพาะตัวบุคคล ดังนั้น จึงไดจัดทำรายงานฉบับนี้โดยนำเสนอผลการดำเนินงาน

ในภาพรวมของ กสม. ตามหนาที ่และอำนาจในปจจุบันของ กสม. ตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 ดังน้ี  

(๑) การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

(๒) การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ 

(๓) การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

(๔) การชี ้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรมเกี่ยวกับสถานการณสิทธิ

มนุษยชนในประเทศ 

(๕) การสรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 

(๖) การประสานความรวมมอืกับกลไกของรัฐในการจัดทำกฎหมาย และแนวปฏิบัตติาง ๆ 

(๗) การบริหารจัดการพัฒนาองคกร 

กสม. ชุดที ่ 3 หวังเปนอยางยิ ่งวาขอมูลตาง ๆ ที ่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ 3 ฉบับนี้ จะเปนประโยชนใหแกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติชุดถัดไป รวมถึงหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคประชาสังคม เครือขายดานสิทธิมนุษยชน 

และประชาชนทั่วไป ไมมากก็นอย 
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที ่3 
 

 

 

 

นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 
 

   

นางฉัตรสุดา จันทรดีย่ิง 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

นางประกายรัตน ตนธีรวงศ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

นายสุรเชษฐ สถิตนิรามัย 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

(ลาออก 5 เมษายน 2560) 
 
 
 

   

นางอังคณา นีละไพจิตร 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(ลาออก 31 กรกฎาคม 2562) 

นางเตือนใจ ดีเทศน 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(ลาออก 31 กรกฎาคม 2562) 

 

นายชาติชาย สุทธิกลม 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(ลาออก 1 มิถุนายน 2562 
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นางภิรมณ  ศรีประเสริฐ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 
 

นายสม พรหมรส 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 
 

นายสุวัตน  เทพอารักษ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 
 
 

 
 

นางสาวอารียา  จตุทอง 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
 
 
 

 

 

 

 

ผูปฏิบัติหนาที่แทนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ 3 
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นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

ประวัตกิารศึกษา 
พ.ศ. 2518 นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
พ.ศ. 2521 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณัฑิตยสภา 
พ.ศ. 2534 Master of Laws (LL.M.) Southern Methodist University (SMU) USA. 
พ.ศ. 2551 ประกาศนียบัตรบัณฑติทางกฎหมายมหาชน (กฎหมายมหาชน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 
ประวัตกิารทำงานท่ีสำคัญ 

- นิติกร กรมแรงงาน (กอนจัดต้ังกระทรวงแรงงาน) 

- นิติกร ธนาคารแหงประเทศไทย 

- ผูพิพากษาศาลจังหวดั ปากพนัง นครสวรรค ชลบุรี และศาลแขวงพระนครใต 

- ผูพิพากษาหัวหนาศาลแขวงขอนแกน และศาลจังหวัดสุพรรณบุร ี

- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง 

- ผูพิพากษาศาลอุทธรณ ภาค 3 

- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณ ภาค 2 และศาลอุทธรณ ภาค 3 

- รองประธานศาลอทุธรณ ภาค 6 

- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลอุทธรณประจำสำนักประธานศาลฎีกาทำหนาท่ี staff ของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
กำกับงานดานกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม 

- ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา 

- ผูพิพากษาศาลฎกีา แผนกคดีปกครอง คดทีรัพยสินทางปญญาฯ และคดีเลือกต้ัง 

- ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา 

- ผูพิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา สังกัดศาลฎีกา สำนักงานศาลยุติธรรม 

- กรรมาธิการวิสามัญในราง พรบ. ที่สำนกังานศาลยุตธิรรมเปนเจาของราง 

- กรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 

- อาจารยพิเศษมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยศรีปทุม ฯลฯ 

- อาจารยพิเศษบรรยายวิชากฎหมายทรัพยสินทางปญญา สำนักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบณัฑติยสภา 

- วิทยากรใหความรูทางกฎหมายในการสัมมนาและทางวิทยุกระจายเสยีง 
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นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ประวัตกิารศึกษา 

พ.ศ. 2521 วิทยาศาสตรบัณฑิต (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

พ.ศ. 2526 สังคมศาสตรมหาบณัฑิต (สังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข) หาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ.  2531 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ปฐมวัยศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2533 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 

พ.ศ. 2542 นิติศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2544 ศึกษาศาสตรบัณฑิต (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

พ.ศ. 25๕๙ หลักสตูร “หลักนติิธรรมเพ่ือประชาธิปไตย” (นธป.) รุนที่ ๔ วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนญู 

พ.ศ. 25๖๐ หลักสตูร “วิทยาการพลังงานสำหรบันักบริหารระดับสูง” (วพน.) รุนท่ี ๙ สถาบันวิทยาพลังงาน กระทรวง
พลังงาน 

ประวัตกิารทำงานท่ีสำคัญ 

- ผูอำนวยการโรงเรยีนอนุบาลฉัตรสุดา 

- ผูพิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ 26 ป 

- ผูประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรปราการ และ ศาลแขวงสมุทรปราการ 

- อนุกรรมการรับเด็กเปนบตุรบุญธรรมประจำจังหวัดสมุทรปราการ 

- กรรมการคุมครองและพัฒนาอาชพีประจำจังหวัดสมุทรปราการ 

- ผูทรงคุณวุฒิ สาขาผูมีประสบการณดานสวัสดิการเด็กภาคเอกชน และสาขากฎหมายภาคเอกชนในคณะกรรมการคุมครอง
เด็ก จังหวัดสมุทรปราการ 

- อนกุรรมการธิการดานสตร ีในคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก สตรี ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส วุฒิสภา 

- กรรมการสมาคมสตรีไทย แหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ 

- กรรมการมลูนิธิชวยการศึกษากรงุเทพมหานคร 

- กรรมการมลูนิธิสงเคราะหเด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ 

ตำแหนงอื่น ๆ และรางวัล 

- รางวัลเกียรตยิศ แมศรีเรือน ประจำป 2549 

- สตรไีทยดีเดน ประจำป 2557 จากสภาสตรีแหงชาติในพระบรมราชินูปถัมภ 

- นารีศรีสตรีวิทยา จากสตรวิีทยาสมาคม ป 2557 
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นางประกายรตัน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
ประวัตกิารศึกษา 

พ.ศ. 2519 นิติศาสตรบัณฑติ (เกียรตินยิมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พ.ศ. 2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาการจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ)  
มหาวิทยาลยัราชภฏัวลัยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

พ.ศ. 2553 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสรางสังคมสนัตสุิข รุนที่ 2 สถาบันพระปกเกลา 

 
ประวัตกิารทำงาน 

- สมาชิกสมัชชาแหงชาติ   

- ผูพิพากษาศาลสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง/ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี   

- รองประธานผูพิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว   

- ประธานผูประนีประนอม ศาลจังหวัดนนทบรุี/ผูประนีประนอมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวดันนทบุรี ศาลอาญา   

- นายกสมาคมบณัฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ   

- ประธานมลูนิธิสถาบันศึกษาและพฒันาการจัดการความขัดแยงดวยสันติวธิี (ส.พ.ส.)   

- รองประธานมลูนิธิสตรีเพื่อสันตภิาพ   

- กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 
ของสภาผูแทนราษฎร 

  

- ผูอำนวยการหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาการจัดการความขัดแยงแบบบูรณาการ มหาวิทยาลยัราชภัฏวลัยอลงกรณ            
ในพระบรมราชูปถมัภ 

  

- อาจารยกำกับหลักสตูรประกาศนยีบัตรช้ันสงู การเสริมสรางสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกลา   

- กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบตัรสัมฤทธิบัตรและวุฒิบตัร ของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบัน   

 พระปกเกลา  

- กรรมการจัดทำหลักสูตรการไกลเกลี่ยและระงบัขอพิพาทในชุมชนของกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม   

- กรรมการอำนวยการสภาสตรแีหงชาติในพระบรมราชินปูถัมภ   

- กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ   

   

ตำแหนงอื่นๆและรางวลั 

- ไดรับพระราชทานโลเกียรติคุณจากสมเดจ็พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกฎุราชกมุาร ใหเปน “บุคคลผูทำคณุประโยชนตอเด็กและ
เยาวชน” ประจำป 2553 

  

- ไดรับพระราชทานโลเกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ใหเปน “ครอบครวัไทยมสีขุ สภาสตรี
แหงชาติ” ประจำป 2553 
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นายสุรเชษฐ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ (ลาออก 5 เมษายน 2560) 
 
ประวัตกิารศึกษา 

พ.ศ. 2521  วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2523  แพทยศาสตรบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล 

พ.ศ. 2528  ประกาศนียบตัรการแพทยช้ันสูง มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2531  วุฒิบัตรศัลยศาสตร แพทยสภา 

พ.ศ. 2538  ประกาศนียบตัรนกับริหารช้ันสูง กระทรวงสาธารณสุข 

พ.ศ. 2551  ประกาศนียบตัรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกลา 

พ.ศ. 2553  ปริญญาบตัรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

ประวัตกิารทำงานท่ีสำคัญ 

- ผูอำนวยการโรงพยาบาลศรีบญุเรอืง จังหวัดอุดรธาน ี

- ผูอำนวยการโรงพยาบาลโคกสำโรง จังหวัดลพบุร ี

- ผูอำนวยการกองสาธารณสุขภมูิภาค กระทรวงสาธารณสขุ 

- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ 

- นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุร ี

- สาธารณสขุนเิทศ 

- รักษาการผูอำนวยการสำนักระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน (ศูนยนเรนทร) 

- รักษาการเลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉิน 

- ผูตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

- รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

- กรรมการองคการเภสัชกรรม องคการเภสชักรรม 

- กรรมการบริหารบริษัท ผลิตภัณฑสมนุไพรไทย จำกัด (บริษทัรวมทนุองคการเภสัชกรรม) 

- กรรมการบริหารสถาบันรับรองคณุภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) 
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นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
การศึกษา 

พ.ศ. 2523    พยาบาลศาสตรบณัฑิต คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

พ.ศ. 2525    ประกาศนียบัตรช้ันสูง หลักสตูรเสรมิสรางสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกลา 

 

ประสบการณ/คุณวุฒิทางการศึกษาที่ไดรับยกยอง 

พ.ศ. 2560     ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาสิทธิมนุษยชนศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

ประวัติการทำงาน 

- รับราชการพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศิริราช 

- ประธานมูลนิธิยุติธรรมเพ่ือสันติภาพ (Justice for Peace Foundation) 

- คณะกรรมการรณรงคเพื่อสิทธิมนุษยชน (ครส.) 

- สมาชิกสภารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

- กรรมาธิการยกรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

- กรรมาธิการวิสามัญศึกษาสอบสวนปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต สภานิติบัญญัติแหงชาติ  

- กรรมการกองทุน สมชาย นีละไพจิตร 

- กรรมการโครงการพลเมืองคนกลา สถาบันสัญญา ธรรมศกัดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

- ผูเขียนรายงานประเทศไทยตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ป 2551 

- กรรมาธิการวิสาสมัยติดตาม เรงรัด ประเมินผลการแกไขปญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต วุฒิสภา  

- อนุกรรมาธิการการสรางความไวเนื้อเชื่อใจ และการปรับกระบวนทัศนการอยูรวมกันดวยสันติวิธี, วุฒิสภา  

- อนุกรรมการยุทธศาสตรชายแดนภาคใต คณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ  

- อนุกรรมการติดตามผูเสียหาย และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  

- สมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  

- กรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแกปญหาและฟนฟูการพัฒนาตามวิถีวัฒนธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต วุฒิสภา  

- อนุกรรมาธิการติดตามการพัฒนาสุขภาวะของชุมชน คุณภาพชีวิต การบริการสาธารณสขุและสถานภาพสตรีจังหวัดชายแดน

ภาคใต วุฒิสภา  

- อนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลดานการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต วุฒิสภา  

- อนุกรรมาธิการศึกษาและประเมินกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต วุฒิสภา  

- คณะกรรมการอิสระวาดวยการบังคบัใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต  

- กรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....  



viii 
 

- Board of the Directors, Asian Human Rights Commission (AHRC) and Asian Legal Resource Center (ALRC)  

 

รางวัลที่เคยไดรับ 

- รางวัลบุคคลเกียรติยศ มูลนิธิโกมลคมีทอง ป 2549 

- รางวัลดีเดนผูหญิงปกปองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ป 2549 

- รางวัลนักตอสู เพื ่อสิทธิมนุษยชนกวางจู (Gwangju Prize for Human Rights) มูลนิธ ิ 18 พฤษภาคม เมืองกวางจู 

สาธารณรัฐเกาหลี 

- รางวัล/การยกยอง “ผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน (Women Human Rights Defender)” จากสภาสหภาพยุโรป ป 

2549 

- รางวัลสตรีดีเดน สาขาสิทธิมนุษยชน กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล ป 2550 

- รางวัลอโชกาเฟลโลว (Asoka Fellowship 2007) ป 2550 

- รางวัลพระราชทาน “ผูหญิงอิสระ” จากพระวรวงศเธอพระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ 

- รางวัล “ผูหญิงคิดบวก (Think Positive Women Award 2008)” จาก BSC Cosmetology ป 2551 

- รางวัลผูหญิงนักปกปองสิทธิมนษุยชน กรรมาธิการสิทธิมนุษยชน วุฒสิภา ป 2556 

- รางวัล/การยกยอง “สตรีผูประสบความสำเร็จของโลก (Women of Achievement)” จากองคการเพื่อความเสมอภาค

ระหวางเพศและเสริมพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women) 
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นางเตอืนใจ ดีเทศน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 
ประวัตกิารศึกษา 

พ.ศ. 2517 รัฐศาสตรบณัฑิต (สังคมวิทยา - มานุษยวิทยา) เกียรตินยิมอันดับสอง จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

พ.ศ. 2543 ปริญญาปรัชญาดษุฎีกิตติมศักด์ิ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พ.ศ.  2557 ปริญญาปรัชญาดษุฎีกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาชาติพันธุศกึษาอนภุูมิภาคลุมนำ้โขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ประวัตกิารทำงานท่ีสำคัญ 

- เลขานุการโครงการศูนยการเรียนเพื่อชุมชนในเขตภูเขา กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

- สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดเชียงราย (ป 2543 - 2549) และเปนกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการส่ิงแวดลอม 
คณะกรรมาธิการกิจการเด็กสตรี ผูสงูอายุ คณะกรรมาธิการการมีสวนรวมของประชาชน คณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย 

- สมาชิกสภานิติบญัญตํิแหงชาติ (ป 2549 - 2551) และเปนประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปญหาและแนว
ทางแกไขการใชสถานะทาง กฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย สภานิติบญัญัติแหงชาติ 

- อนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดานสิทธิและสถานะบคุคลของผูไรสัญชาติ ไทยพลดัถ่ิน ผูอพยพและชนพื้นเมือง 

- กรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น ตามพระราชบัญญติัสัญชาติ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2555 

- ผูรวมกอตั้งมลูนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภเูขา (พชภ.) และเปนเลขาธกิารมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 

- ที่ปรึกษามูลนธิิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา 

- ผูทรงคุณวฒิุในคณะกรรมการกองทุนฯ สำนักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสขุภาพ (สสส.) 

- กรรมการคัดเลือกรางวลัลูกโลกสีเขียว 
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นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ 
 
ประวัตกิารศึกษา 

- ศิลปศาสตรบัณฑติ (รัฐศาสตร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม ป 2520 

- ประกาศนียบัตรนักปกครองระดบัสูง รุนท่ี 35 วิทยาลัยการปกครอง 

- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดบัสงู รุนที่ 36 วิทยาลัยนักบริหาร 

- ประกาศนียบัตรการปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน รุนที่ 16 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- หลักสตูรผูบรหิารงานกระบวนการยตุิธรรมระดับสูง รุนที่ 9 วิทยาลัยการยุติธรรม 

- ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชั้นสูง รุนที่ 16 สถาบันพระปกเกลา 

ประวัตกิารทำงานท่ีสำคัญ 

พ.ศ. 2520 เริ่มรับราชการ ท่ี สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ 

พ.ศ. 2536 ผูอำนวยการกองตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด 

พ.ศ. 2541 ผูอำนวยการสำนกัปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2543 รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2549 ที่ปรึกษาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ. 2552 อธิบดีกรมราชทณัฑ 

พ.ศ. 2554 รองปลัดกระทรวงยุติธรรม 

พ.ศ. 2556 - 
พ.ศ. 2557 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาต ิ
(ครบเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2557)  
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นางภิรมย  ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ประวัติการศึกษา 
-รัฐศาสตรบณัฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร นิตศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
-รัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นิตศิาสตรมหาบัณฑติ (กฎหมายมหาชน) 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
-ประกาศนียบัตรบัณฑติทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 
ประวัติการทำงาน 
พ.ศ. 2541 บุคลากร 8 ว กรมศลุกากร กระทรวงการคลัง 
พ.ศ. 2547 เจาหนาที่สิทธิมนุษยชน 8 ว สำนกังาน กสม. 
พ.ศ. 2548    ผูอำนวยการกลุมงานชวยอำนวยการ (เจาหนาทีสิ่ทธิมนุษยชน 9 ชช.) สำนักงาน กสม. 
พ.ศ. 2553  ผูอำนวยการสำนักวิจัยและวิชาการ (นักบริหาร 9 บส.) สำนักงาน กสม. 
พ.ศ. 2555  ผูอำนวยการสำนักบริหารกลาง (อำนวยการระดบัสูง) สำนักงาน กสม. 
พ.ศ. 2556  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (นักบริหารระดบัสูง) สำนักงาน กสม. 
พ.ศ. 2558 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ (นักบริหารระดับสงู) สำนักงาน กสม. 
พ.ศ. 2561    ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แกรนด เอ็มโพเรี่ยมโลจิสติกส จำกัด 
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นายสมณ  พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ประวัตกิารศึกษา 
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รูปทรงดอกบัว หมายถึง ความมีคุณธรรม ความเอ้ืออาทรระหวางเพ่ือนมนษุยอันเปนจริยวัตรอันดีงามของคนไทย 

รูปคนลอมเปนวงกลม หมายถึง การสรางพลังความรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคม เพื ่อเสริมสรางวัฒนธรรม       

สิทธิมนุษยชนใหเปนสวนสำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

รูปมือ หมายถึง การรวมมือกับทุกภาคสวนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ ในการโอบอุม คุมครอง

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิและเสรีภาพ ดวยหลักแหงความเสมอภาค และภราดรภาพ 

สีน้ำเงิน  หมายถึง สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคสวนของสังคม 

  หมายถึง ความมุงมั่น อดทนในการทำงานเพื่อประชาชน 

  หมายถึง ความสามัคคี และการประสานพลังอยางหนักแนนจากทุกภาคสวนของสังคม เพื่อเสริมสราง

วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 
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บทที่ ๑ 

บทนำ 
 

1.1 ความเปนมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) มีสถานะเปนองคกรอิสระที ่จ ัดตั ้งขึ ้นตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 199 และมาตรา 200 จากการเรียกรอง
ตองการของประชาขนที่มุ งหวังใหจัดตั ้งองคกรระดับชาติเพื่อทำหนาที่ในการปกปองและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน ตามที่ไดมีการบัญญัติรับรองสิทธิเสรีภาพอยางกวางขวางไวในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บทเฉพาะกาล มาตรา 334 ไดกำหนดใหจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติภายในสองป ซึ ่งในเวลาตอมาไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดใหมี “คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” ประกอบดวยประธาน
กรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกสิบคน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคำแนะนำของวุฒิสภา จากผูซึ่ง
มีความรูหรือประสบการณดานการคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเปนท่ีประจักษ  

นับตั้งแตการกอตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขึ้นอยางเปนทางการเมือป พ.ศ. 2542 
จนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2563) มีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับการแตงตั้งเขามาทำหนาที่แลว 3 ชุด  
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดแรก มีจำนวน 11 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 6 ป ไดรับการ
แตงใหดำรงตำแหนงวันที่ 13 กรกฎาคม 2544 ครบวาระการดำรงตำแหนงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 แต
ระหวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดแรก และการสรรหาและเลือกกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดท่ีสอง ไดเกิดการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 และยกเลิกรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ตอมาไดมีการประกาศใชร ัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับการกำหนดใหมีสถานะเปนองคกรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญ มีการเปลี่ยนแปลงกลไกการสรรหา เปลี่ยนแปลงกำหนดองคประกอบคณะกรรมการที่จากเดิม
กำหนดไว 11 คน เหลือเพียง 7 คน และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดกำหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
มีอำนาจในการเสนอเรื่องตอศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง รวมทั้งการฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย
ดวย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดที่ 2 ไดรับการแตงตั้งตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มีจำนวน 7 คน มีวาระการดำรงตำแหนง 6 ป ดำรงตำแหนงระหวางวันที่ 25 มิถุนายน 
2552 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ซึ่งในระหวางการดำรงตำแหนงก็เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกครั้ง เมื่อ
วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และไดยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 พรอมกับ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ แตคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติยังคงปฏิบัติหนาที่ไดตอไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 
2542 จนกวาจะครบวาระและมีการแตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดใหมใหเขามาปฏิบัติ
หนาที่  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดที่ 3 ไดรับการสรรหาและแตงตั้งใหดำรงตำแหนงเม่ือ
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มีวาระการดำรงตำแหนง 6 ป ประกอบดวย 

1.  นายวัส ติงสมิตร           ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
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2.  นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง            กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
3.  นางประกายรัตน ตนธีรวงศ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
4.  นายสุรเชษฐ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
5.  นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
6.  นางเตือนใจ ดีเทศน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
7.  นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ระหวางการทำหนาที ่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดที่ ๓   ซึ่งจะครบวาระการ

ดำรงตำแหนงในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 นายสุรเชษฐ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ได
ขอลาออกจากตำแหนง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 และหลังการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 กำหนดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดที่ ๓  พนจากตำแหนงนับแต
วันที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญดังกลาวใชบังคับ แตใหยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไปจนกวาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติที่แตงตั้งขึ้นใหมจะเขารับหนาที่ และระหวางการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติชุดใหมน้ัน ไดมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติขอลาออกอีก 3 คน ไดแก นายชาติชาย สุทธิกลม ได
ขอลาออกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2562 นางอังคณา นีละไพจิตร และนางเตือนใจ ดีเทศน ไดลาออกเมื่อวันท่ี 
31 กรกฎาคม 2562 มีผลใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายตอไป
ได เนื่องจากมีผูปฏิบัติหนาที่ไมถึงก่ึงหนึ่ง  
 อยางไรก็ดี ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดทำหนังสือถึงประธานศาลฎีกาและ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ขอใหแตงตั้งบุคคลเพื ่อทำหนาที่เปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนการ
ชั่วคราว เพื่อใหดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. 2560 บทเฉพาะกาล มาตรา 60 ประกอบมาตรา 22 ในการรวมกันแตงต้ังบุคคลใหเขามาทำ
หนาที่เปนกรรมการเปนการชั่วคราวใหครบเจ็ดคน จนกวาจะมีการแตงตั้งผูดำรงตำแหนงแทน ตอมาประธาน
ศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุด ไดมีคำสั่งที่ 1/2562 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อาศัยอำนาจ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ วรรคสาม 
ประกอบมาตรา ๒๒ แตงต้ังบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามเชนเดียวกับกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ เพ่ือทำหนาที่แทนผูปฏิบัติหนาที่กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนการชั่วคราว จำนวน 4 คน คือ 

1. นายสมณ พรหมรส 
2. นางสาวอารีวรรณ จตุทอง 
3. นางภิรมย ศรีประเสริฐ 
4. นายสุวัฒน เทพอารักษ 

โดยผูทำหนาที่เปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนการชั่วคราวทั้ง 4 ทาน ไดมาปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2562  
   

๑.๒ หนาท่ีและอำนาจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดท่ี ๓   

ในระยะเริ่มตนของการปฏิบัติหนาที่ของ กสม. ชุดที่ ๓   เปนการปฏิบัติหนาที่ภายใตรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน



-3- 
 

แหงชาติ พ.ศ. 2542 (ใชบังคับถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560) ซึ่งไดกำหนดอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไวในมาตรา ๑๕ ดังนี้   

๑) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหวางประเทศ 
๒) ตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอ
มาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทำหรือละเลยการกระทำดังกลาวเพื่อดำเนินการ 
ในกรณีท่ีปรากฏวาไมมกีารดำเนินการตามท่ีเสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือดำเนินการตอไป 

๓) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภา และ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

๔) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 
๕) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และองคการ

อ่ืนในดานสิทธิมนุษยชน 
๖) จัดทำรายงานประจำปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอตอ

รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปดเผยตอสาธารณชน 
๗) ประเมนิผลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปเสนอตอรัฐสภา 
๘) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญา

เก่ียวกับการสงเสรมิและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
๙) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นซึ ่งกำหนดใหเปน

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการ   
 

ตอมาภายหลังจากการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตามมา
ดวยการยกเลิกพระราชบัญญัต ิคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 และประกาศใช
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 แทน 
(ประกาศใชวันที่ 10 ธันวาคม 2560) สงผลใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดที่ ๓   มีหนาที่และ
อำนาจดังนี้1 
 ๑) ตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดย     
ไมลาชาและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่
เก่ียวของ 

๒) จัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอตอรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรี และเผยแพรตอประชาชน 
 ๓) เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชนตอรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมตลอดทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งใดๆ 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน 

 
1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๒๔๗ และพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสทิธิ
มนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. 2560 มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ 
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๔) ชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชาในกรณีท่ีมีการรายงานสถานการณเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม 

๕) สรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 
6) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือแกบุคคล หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษา วิจัย 

และเผยแพรความรูและพัฒนาความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการใหความชวยเหลือหรือ
เยียวยาแกผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

7) สงเสริมและเผยแพรใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของแตละ
บุคคลที ่ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื ่นซึ่งอาจแตกตางกันในทางวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และศาสนา 

8) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐองคกรเอกชน และ
องคการระหวางประเทศในดานสิทธิมนุษยชน 

9) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีหรือการปฏิบัติตาม
หนังสือสัญญาเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

10) ออกระเบียบหรือประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ 
11) หนาที่และอำนาจอื่นตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้หรือกฎหมาย

อ่ืน 
 
1.3 สถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ไดรับแจงจากหนวยงาน National Institutions 
and Regional Mechanisms Section (NIRMS) ของสำนักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
(OHCHR) เกี่ยวกับผลการทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดย
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation - SCA) ภายใตคณะกรรมการ
ประสานงานระหวางประเทศวาดวยสถาบันแหงชาติในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน (International 
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human 
Rights - ICC) โดย SCA ไดยืนยันมติใหลดระดับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของไทยใหอยูในสถานะ 
“B” พร อมกับมีข อห วงกังวล (concern) ในประเด็นตาง ๆ ได แก  กระบวนการสรรหาและแตงตั้ง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (Selection and appointment) ความคุมกันและความเปนอิสระใน
การปฏิบัติหนาที่ (Functional immunity and independence) และการรายงานสถานการณการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่ทันตอเหตุการณ โดยสำนักงาน OHCHR แจงวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีเวลา 
๒๘ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบขอมติของ SCA ในการคัดคาน (challenge) มติดังกลาวพรอมกับใหขอมูล
เพิ่มเติม  

 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีหนังสือคัดคาน (challenge) มติของ SCA    โดย
ใหเหตุผลวาที่ผานมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดพยายามดำเนินการอยางเต็มที่และตอเนื่องในการ
รณรงคใหมีการปรับปรุงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้ง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติให
สอดคลองกับหลักการปารีส อยางไรก็ดี กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมยังไมเสร็จสิ้น กอปรกับขณะนี้
ไดมีการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งเพิ่งเขารับหนาที่ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
และไดเตรียมท่ีจะจัดทำขอเสนอตอทั้งคณะรักษาความสงบแหงชาติและคณะกรรมการรางรฐัธรรมนูญเพ่ือใหมี
การปรับปรุงกฎหมายในประเด็นที่เปนขอหวงกังวลของ SCA เกี่ยวกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสทิธิ
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มนุษยชนแหงชาติและการคุมครองการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่สอดคลองกับ
มาตรฐานสากล สวนในประเด็นเรื่องความลาชาในการจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับสถานการณที่มีการละเมิดสทิธิ
มนุษยชนในประเทศนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดใหมจะนำขอคิดเห็นของ SCA มาพิจารณา
ปรับปรุงกระบวนการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเพ่ือใหสามารถสนองตอบตอสถานการณ
ดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ้นตอไป อยางไรก็ตาม การ
คัดคาน (challenge) มติของ SCA ไมเปนผล เนื่องจากไมมีสมาชิก ICC Bureau ประเทศใดคัดคาน จึงสงผล
ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติถูกลดสถานะใน ICC จาก “A” เปน “B” ตั้งแตปลายเดือนมกราคม 
๒๕๕๙ เปนตน ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ 3 ซึ่งเขารับหนาที่เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2558 ไดตระหนักถ ึงความสำคัญของการเร งปรับปรุงการดำเนินงานเพื ่อขอทบทวนสถานะ (re – 
accreditation) ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในเครือขายพันธมิตรระดับโลกวาดวยสถาบันสทิธิ
มนุษยชนแหงชาติ (GANHRI) สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใชตั ้งแตวันที ่ 13 ธันวาคม 2560 ซึ ่ง กสม. เห็นวา
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มีความ
สอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA) ของ GANHRI โดยเฉพาะในมาตราวา
ดวยองคประกอบของคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ความคุมกันในการปฏิบัติ
หนาที ่ และกระบวนการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศ เอกสาร 
Statement of Compliance เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ที่ SCA ไดตั้งเปน
โจทยเพื่อสอบถามสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ขอเขารับการประเมิน/ทบทวนสถานะ ไดแก การจัดตั้ง 
(establishment) ความเปนอิสระ (independence) องคประกอบ กระบวนการแตงตั้ง และระยะเวลาในการ
ดำรงตำแหนงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (Composition, Appointment Process, Tenure) 
โครงสรางพื้นฐานขององคกร (Organizational infrastructure) วิธีการทำงาน (Working method) อำนาจ
ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน (Mandate to promote and protect human rights) บทบาท
หนาที่กึ่งตุลาการ (Quasi – judicial functions) และความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียดานสิทธิมนุษยชนและ
องคกรอ่ืนที่เก่ียวของ (Relationship with relevant human rights stakeholders and other bodies)  

 ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดสงหนังสือดังกลาวไปยังสำนักงาน
ขาหลวงใหญแหงสหประชาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชน (OHCHR) ในฐานะฝายเลขานุการของ SCA  เพื่อขอให
เสนอคำขอทบทวนสถานะของ กสม. เขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ SCA ในชวงการประชุม ระหวาง
วันท่ี 15 – 19 ตุลาคม 2561 พรอมดวยเอกสาร Statement of Compliance รวมทั้งเอกสารประกอบที่
เก่ียวของอ่ืน ๆ ที่มีการจัดทำคำแปลเปนภาษาอังกฤษ จำนวน 4 รายการ คือ  

๑) รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
๒) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 

2560  
3) บทสรุปผูบริหารของรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

ป 2560  
๔) บทสรุปผูบริหารของรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2560 และตอมาไดรับแจงวา ฝายเลขานุการฯ จะนำเสนอคำขอของประธานกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ เขาสูที่ประชุม SCA เพื่อพิจารณาในสมัยการประชุมเดือนตุลาคม 2561 เพื ่อให SCA 
กำหนดวาระการพิจารณาทบทวนสถานะของ กสม. ซึ่งคาดวาจะอยูในชวงป 2562  
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๑.4 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร 
 
 วิสัยทัศน เปนสถาบันอิสระในการรวมสรางสังคมใหเคารพสิทธิมนุษยชน 
 
   พันธกิจ 
 ๑. ดำเนินงานใหเกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม 

๒. สงเสริมความรูความเขาใจและสรางความตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน แกทุกภาคสวนอยาง
ทั่วถึง และคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางเทาเทียมกัน 

๓. ทำงานรวมกับทุกภาคสวนในลักษณะเครือขายอยางเปนระบบ ดวยกระบวนการปฏิบัติงานที่
มีมาตรฐาน 

๔. ประสานความรวมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 
 
เปาประสงค และยุทธศาสตร เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน และพันธกิจ กสม. ชุดท่ี ๓  จึงได

กำหนดเปาประสงคและยุทธศาสตรสำหรับการดำเนินงานในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ดังน้ี  

 เปาประสงคหลัก  ทุกภาคสวนของสังคมมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรภีาพ และความเสมอภาค 

 เปาประสงครอง 
๑. ข อเสนอแนะของคณะกรรมการส ิทธิมน ุษยชนแหงชาติ (กสม.) เก ิดผลใหม ีและ

เปลี ่ยนแปลงในดานนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพื ่ออนุวัติการตามพันธกรณีระหวาง
ประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับหลัก
สิทธิมนุษยชน 

๒. กสม. มีประสิทธิภาพในการทำงาน โดยเฉพาะการทำงานเชิงรุกและเนนประเด็นสำคัญที่มี
ผลกระทบตอสังคมท้ังดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

๓. กสม. มีความเขมแข็งทางวิชาการเพื่อเปนสถาบันหลักในดานสิทธิมนุษยชน 
๔. การดำเนินงานของ กสม. ไดรับความเชื่อม่ันจากประชาชนสูงย่ิงข้ึน 
๕. การยกสถานะ กสม. ใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 

ยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ 
 เพื ่อใหสามารถบรรลุเปาหมายที ่กำหนด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดกำหนด
ยุทธศาสตรที่จะดำเนินการในชวงป พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ ดังตอไปนี้  

ยุทธศาสตรที่ ๑ สงเสริมและติดตามใหทุกภาคสวนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามท่ี
ไดรบัการรับรองตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิ
มนุษยชนที่ประเทศไทยจะตองปฏิบัติตาม 

ยุทธศาสตรที่ ๒ เนนการดำเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอยางเปนระบบ เพื่อปองกันและแกปญหาดานสิทธิมนุษยชน 

ยุทธศาสตรที่ ๓ มุงการทำงานรวมกับเครือขายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหวาง
ประเทศเพ่ือใหเกิดการสรางพลัง (synergy) ในการทำงานรวมกัน 
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ยุทธศาสตรที่ ๔ สงเสริมความรูความเขาใจและสรางความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนสื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ตอสาธารณชนอยาง
ถูกตองและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตรที่ ๕ เสริมสรางและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองคกรให
เกิดผลสัมฤทธิ์โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปรงใส 

 
๑.5  ประเด็นหลักท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดำเนินการ 
  ประเด็นดานสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ 3 ใหความสำคัญในการ
ดำเนินการ มี 5 ประเด็นหลัก  ดังนี้ 
 ประเด็นท่ี ๑ : ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
 ประเด็นท่ี ๒ : สิทธิชุมชน ที่ดิน และฐานทรัพยากร 
 ประเด็นท่ี ๓ : นักปกปองสิทธิมนุษยชน 
 ประเด็นท่ี ๔ : การปกปองและคุมครองสิทธิผูสูงอายุ 
 ประเด็นท่ี ๕ : สัญชาติและสิทธิในความเปนพลเมืองของรฐัไทย 
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บทที่ 2 

กลไกและกระบวนการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

2.1 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

เมื่อแรกจัดตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (สำนักงาน กสม.) เปนสวน
ราชการสังกัดรัฐสภาตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝายรัฐสภา โดยอยูภายใตการกำกับ
ดูแลของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ และทำหนาที่จัดระบบการบริหารจัดการตางๆ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใหมีความคลองตัวและมีประสิทธิภาพ ไดแก การจัด
งบประมาณสนับสนุน การจัดอัตรากำลังเจาหนาที่ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฯลฯ  

ตอมา เมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 ไดกำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติเปนสวนราชการและมีฐานะเปนนิติบุคคล อยูภายใตการกำกับดูแลของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และใหสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ม ีเลขาธ ิการคนหนึ่งเปน
ผูบังคับบัญชาขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางของสำนักงาน และรับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
สำนักงาน ขึ้นตรงตอคณะกรรมการ โดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีหนาที่และอำนาจ 
ดังตอไปนี้ 

1) รับผิดชอบงานธุรการและดำเนินการเพื่อใหคณะกรรมการบรรลุภารกิจและหนาที่ตามที่
กำหนดไวในรฐัธรรมนูญ พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญนี้ และกฎหมายอ่ืน 

2) อำนวยความสะดวก ชวยเหลือ สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและ
กรรมการ 

3) ศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล และสนับสนุนใหมีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ 
รวมทั้งประสานงานกับหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือองคกรอื่นใดในดานสิทธิมนุษยชน เพื่อประโยชน
ในการสนับสนุนภารกิจและหนาที่ของคณะกรรมการ 

4) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนใดตามที่มีกฎหมายกำหนดหรือท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
 

โครงสรางการแบงสวนราชการภายใน  
ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง การแบงสวนราชการภายในและขอบเขต

หนาที่และอำนาจของสวนราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2561 ได
แบงสวนราชการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ออกเปน 9 สำนัก 1 หนวย ดังนี้ 

(1)  สำนักบริหารกลาง 
(2)  สำนักกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
(3)  สำนักคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(4)  สำนักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
(5)  สำนักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 
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(6)  สำนักมาตรฐานและติดตามการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
(7)  สำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
(8)  สำนักกฎหมาย 
(9)  สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
(10)  หนวยตรวจสอบภายใน  

 
แผนภาพที่ 1   โครงสรางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

 

 
ที่มา: สำนักบริหารกลาง สำนักงาน กสม. (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 256๓) 
 

 
2.2. คณะอนุกรรมการ คณะทำงานในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 เดิมตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 15 (9) ได
กำหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดที่ 3 จึงไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพ่ือ
ชวยเหลือในการปฏิบัติงาน ดังน้ี 

 คณะอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  
1. คณะอนุกรรมการดานสิทธิทางการเมือง (ประธาน กสม.) 
2. คณะอนุกรรมการดานสิทธิพลเมอืงและสิทธิทางการเมือง (คุณอังคณา) 
3. คณะอนุกรรมการดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรม (ทานชาติชาย) 
4. คณะอนุกรรมการดานสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรปาไม (ประธาน กสม.) 
5. คณะอนุกรรมการดานสิทธิในที่ดินและสิทธิในการจัดการทรัพยากรปาไม (คุณเตือนใจ) 
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6. คณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร (คุณเตือนใจ) 
7. คณะอนุกรรมการดานสิทธิเด็กและการศึกษา (คณุฉัตรสุดา) 
8. คณะอนุกรรมการดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (คุณประกายรัตน) 
9. คณะอนุกรรมการดานสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน (คุณประกายรัตน) 
10. คณะอนุกรรมการดานสิทธิผูสงูอายุ ผูพิการ บุคคลหลากหลายทางเพศและการสาธารณสุข 
      (น.พ.สุรเชษฐ) 
11. คณะอนุกรรมการดานสิทธิสตรี (คุณอังคณา) 
12. คณะอนุกรรมการดานสิทธิและความเสมอภาคทางเพศสภาพ (คุณอังคณา) 
13. คณะอนุกรรมการดานสิทธิผูสงูอายุ ผูพิการ และการสาธารณสขุ (คณุประกายรัตน) 
14. คณะอนุกรรมการดานสถานะบุคคล สิทธิกลุมชาติพันธุและชนเผาพ้ืนเมือง (คณุเตือนใจ) 
15. คณะอนุกรรมการดานสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต (ทานชาติชาย)  
16. คณะอนุกรรมการดานสื่อสารองคกร (ประธาน กสม.) 
17. คณะอนุกรรมการดานการไกลเกลี่ย (คุณประกายรัตน) 
18. คณะอนุกรรมการดานเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน (น.พ.สุรเชษฐ) 
19. คณะอนุกรรมการดานเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชน รวมตลอดทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ เพื่อให
สอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน (ประธาน) 

20. คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเรื่องรองเรียน (ทานชาติชาย) 
21. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

 พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  
 12 สิงหาคม 2559 (ประธาน กสม.) 

 
คณะทำงาน 
1. คณะทำงานดานการกลั่นกรองเรื่องรองเรยีน (คณุภิรมย) 
2. คณะทำงานดานการกลั ่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

ขอเสนอแนะ (ประธาน กสม.) 
3. คณะทำงานดานสิทธิของผูสูงอายุ ผูพิการ เดก็ การศึกษา และการสาธารณสุข (คุณฉัตรสุดา) 
4. คณะทำงานจัดทำขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน

ของผูสูงอายุและคนพิการ (คณุประกายรัตน) 
5. คณะทำงานขับเคลื่อนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน (คุณประกายรัตน) 
6. คณะทำงานจัดทำขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครอง นักปกปอง

สิทธิมนุษยชน (คุณประกายรัตน) 
7. คณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองคกรที่มีผลงานดีเดนดานการสงเสริม ปกปอง และ

คุมครองสิทธิมนุษยชน (คุณอังคณา)  
 
 
 



-11- 
 

2.3 พนักงานเจาหนาที่ 
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 28 วรรคสอง ประกอบมาตรา 35 วรรคสาม และมาตรา 37 บัญญัติวา ในการปฏิบัติหนาที่ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะมอบหมายใหพนักงานเจาหนาที่เปนผู ดำเนินการตรวจสอบและ
รวบรวมขอเท็จจริงเบื้องตนแทนคณะกรรมการก็ได สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีคำสั่ง
แตงตั้งขาราชการและพนักงานราชการ ประกอบดวย เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รอง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูช วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
เจาหนาที่สำนักคุมครองสิทธิมนุษยชนและเจาหนาที่สำนักมาตรฐานและติดตามการคุมครองสิทธิมนุษยชน 
โดยใหมีหนาที ่และอำนาจในการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงในคำรองที ่ไดร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ขอใหหนวยงานของรัฐ ขาราชการ พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน
ดังกลาว หรือบุคคลใดมีหนังสือชี้แจงขอเท็จจริงหรือใหความเห็นในการปฏิบัติงาน หรือมาใหถอยคำ หรือสง
วัตถุ เอกสารหลักฐานหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจสอบ
ขอเท็จจริงหรือรวบรวมพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ในกรณีที่เคหสถานที่ที ่จะเขาไปนั้นมิไดอยูใน
ความครอบครองของหนวยงานของรัฐ และเจาของหรือผูครอบครองไมยินยอม ใหเขาไปไดเมื่อมีหมายคนของ
ศาล ในการนี้ ใหพนักงานเจาหนาที่รายงานการดำเนินการดังกลาวใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ทราบดวย รองทุกขหรือกลาวโทษแทนผูเสียหาย ในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นวาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องใดเปนความผิดอาญาและผูเสียหายไมอยูในฐานะที่จะรองทุกขหรือกลาวโทษดวย
ตนเองได และหนาที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอบหมาย  
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บทที่ ๓ 

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ 3 

ในบทนี้จะนำเสนอผลการดำเนินงานของ กสม. ชุดท่ี ๓  นับตั้งแตเขาดำรงตำแหนงเมื่อวันที่ 26 

พฤศจิกายน 2558 จนถึงปจจุบัน (วันที่ 30 กันยายน 2563) โดยจะนำเสนอผลการดำเนินการออกเปน 5 

ดาน ซึ่งอางอิงจากหนาที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั้ง รวมถึงหลักการปารีส ไดแก ดานการ

คุมครองสิทธิมนุษยชน ดานการสงเสริมสิทธิมนุษยชน ดานการใหคำปรึกษาดานสิทธิมนุษยชน ดานการเฝา

ระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน ดานการทำงานรวมกับผูมีสวนไดเสียและองคกรอื่น ๆ ทั้งในและ

ตางประเทศ และดานการบริหารจัดการและพัฒนาองคกร 

3.1 ดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน  

กสม. ชุดที่ 3 ปฏิบัติหนาที ่ในชวงเวลาที ่คาบเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที ่ใชบังคับถึงวันที ่ 12 ธันวาคม 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งตราขึ้นภายหลังจากการประกาศใช
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และใชบังคับอยูในปจจุบัน โดยกฎหมายทั้งสองฉบับได
กำหนดหนาที่และอำนาจดานการคุมครองสิทธิมนุษยชนไวในทำนองเดียวกัน กลาวคือ กำหนดให กสม. มี
หนาที่และอำนาจในการตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน อันเปนพันธกิจ
ดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคลองกับหลักการวาดวยสถานะและหนาท่ีของสถาบันแหงชาติเพื่อการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน หรือหลักการปารีส  (Paris Principles) ที่กำหนดใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติมี
อำนาจรับและตรวจสอบเรื่องราวรองทุกขจากบุคคลหรือกลุมบุคคลที่ถูกละเมิดจากการใชกฎหมายที่ไมเปน
ธรรม ดำเนินการตรวจสอบหาหลักฐาน เพ่ือกำหนดวิธีการเยียวยาที่เหมาะสม 

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของ กสม. จะเริ่มตนตั้งแตการรับเรื่องรองเรียนจากประชาชน การประสานการคุ มครอง การตรวจสอบ
ขอเท็จจริง การจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เก่ียวของ และมีการติดตามผล
ขอเสนอแนะอยางเปนระบบ2 รวมถึงตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ไดกำหนดหนาที่และอำนาจของ กสม. ในเรื่องการไกลเกลี่ยเพื่อการประนีประนอมและการยุติขอพิพาทดาน
สิทธิมนุษยชนไวดวย3 แตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
พ.ศ. 2560 ไมไดกำหนดหนาที่และอำนาจดังกลาวไวแตอยางใด 

3.1.1 การรับเรื่องรองเรียน  

การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน เริ่มจากการรับเรื ่อง
รองเรียนจากประชาชน หรือเปนเรื่องที่ กสม. เห็นควรใหมีการตรวจสอบ ซึ่งนับตั้งแต กสม. ชุดที่ ๓ เขาดำรง

 
2 โปรดดู ระเบียบคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาติวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(ฉบัเดิม ยกเลิกไปแลว) และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตวิาดวยหลักเกณฑและวธิีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
3 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 27 
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ตำแหนงเม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ไดมีการรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติไมเปนธรรม หรือเปนเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรใหมีการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น 2,942 เรื่อง โดยในป พ.ศ. ๒๕59 เปนปที่มีการรองเรียนตอ กสม. ชุดที่ ๓ 
มากที่สุด จำนวน 796 เรื่อง คิดเปนรอยละ 27.06 ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด รายละเอียดตามตารางที่ 1 

ตารางที่ 1 จำนวนเร่ืองรองเรียน จำแนกรายป 

ปปฏิทิน จำนวนเรื่องรองเรียน4 รอยละ 
25585 38 1.29 
2559 796 27.06 
2560 583 19.82 
2561 650 22.09 
2562 511 17.37 
25636 364 12.37 

รวม 2,942 100 

 

หากจำแนกเรื่องรองเรียนตามประเภทสิทธิ พบวา ประเภทสิทธิที่มีการรองเรียนมากที่สุด คือ 
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๑,๐๕๗ เรื่อง หรือคิดเปนรอยละ ๓๘.๗๐ ของเรื่องรองเรียนทั้งหมด โดย
สวนใหญเปนประเด็นการรองเรียนเกี่ยวกับสิทธิของผูตองขัง สิทธิที่จะไดรับการพิจารณาคดีดวยความรวดเร็ว 
และประเด็นการทำรายในระหวางการจับกุมและควบคุมตัว โดยเฉพาะเรื่องรองเรียนกรณีการถูกซอมทรมาน 
ซึ่งสวนใหญเปนการรองเรยีนมาจากพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 ในชวงของการใชพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๐ หลังจากที่ กสม. รับเรื่องรองเรียนแลว เจาหนาที่จะ
ดำเนินการออกเลขคำรองในทันที แตภายหลังจากประกาศใชพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. 
๒๕๖๐ แลว เจาหนาที่จะดำเนินการออกเปนเลขเร่ืองรองเรยีนกอน หาก กสม. มีมติเห็นชอบใหดำเนินการตรวจสอบแลว จึงจะนำเรื่องรองเรยีน
ดังกลาวมาออกเปนเลขคำรอง 
5 ขอมูลตั้งแต 26 พฤศจิกายน 2558 
6 ขอมูลถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 
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แผนภูมิที่ 1 จำนวนเร่ืองรองเรียน จำแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน 

 

ในการเสนอเรื่องรองเรียนตอ กสม. นั้น พบวา สวนใหญเปนการรองเรียนผานชองทางไปรษณีย 
จำนวน 1,125 เรื่อง คิดเปนรอยละ 40.88 สวนชองทางที่มีการรองเรยีนเขามานอยที่สุด คือ การรับเรื่องมา
จากหนวยงานอื่น จำนวน 3 เรื่อง ทั้งนี้ กสม. ชุดที่ ๓ ไดจัดตั้งศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน
ขึ้น 6 แหง กระจายตามภูมิภาคตาง ๆ ของไทย โดยรวมมือกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคนั้น ๆ เพื่อเพิ่มชองทาง
และเปนการอำนวยความสะดวกใหประชาชนสามารถยื่นเรื่องรองเรียนตอ กสม. ไดสะดวกยิ่งข้ึนดวย  
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แผนภมูิที่ 2 เรื่องรองเรียน จำแนกตามชองการทางรองเรียน 

 

 

3.1.2 การประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

เมื่อมีการรองเรียนเขามา หาก กสม. เห็นวา เรื่องรองเรียนใดสามารถแกไขปญหาไดโดยการ
ประสานงานการคุมครองสิทธิมนุษยชนกับหนวยงานราชการ องคการเอกชน บุคคล หรือหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของ กสม. ก็จะดำเนินการประสานงานเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาอยางเปนธรรมแกผูรอง โดยคำนึงถึง
ความจำเปนเรงดวน ความเหมาะสมและการดำเนินการอยางระมัดระวัง รวมทั้งมีการติดตามผลการประสาน
การคุมครองเพื่อใหเรื่องรองเรียนดังกลาวไดรับการแกไขปญหาอยางทันทวงที เหมาะสมและเปนธรรมดวย7  
ทั้งนี้ กสม. ชุดที่ ๓ ไดดำเนินการประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชนแกผูรองเรียนหลายกรณี โดยมีตัวอยาง
การดำเนินงานท่ีนาสนใจดังน้ี  

1) กรณีขอความเปนธรรมเรื่องคาจางแรงงาน (เรื่องรองเรียนที่ ๑/๒๕๖๒)  

กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนโดยสรุปวา ผูรองอายุ ๗๔ ป ไดรับจางเปนผูดูแลมารดาของผูถูกรอง 
ตั้งแตวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ รวมระยะเวลา ๗ ป ๓ เดือน ๗ วัน แตผูถูกรอง
จายคาจางใหผูรองไมครบ โดยคางคาจางรวมทั้งสิ้น ๘๓๓,๒๐๐ บาท ผูรองจำเปนตองใชเงินเพื่อจายเปนคา
รักษาพยาบาลตัวเองและนองสาวท่ีรักษาตัวอยูที่โรงพยาบาล จงึรองเรียนตอ กสม. 

กสม. พิจารณาสงเรื่องใหกองคุมครองแรงงานนอกระบบ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
พิจารณาดำเนินการ โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานแจงผลการดำเนินการกลับมาเมื ่อวันที ่ ๒๙ 
เมษายน ๒๕๖๒ โดยสรุปวา ไดดำเนินการประสานผูรองใหมายื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงาน และเชิญผู
ถูกรองมาพบเพื่อชี้แจงขอเท็จจริง ซึ่งผูถูกรองยอมจายเงินคาจางที่คางอยูแกผูรองจำนวน ๕๕,๒๘๓.๓๑ บาท 

 
7 เปนหนาท่ีและอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 18 (4) เดิม และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา 33 ที่ใชบังคับในปจจุบัน 

ไปรษณยี, 1125

จดหมายอิเล็กทรอนิกส, 

329

ยื่นดวยตวัเอง, 444

ศูนยประสานงานภูมิภาค, 

70

โทรสาร, 44

ย่ืนตอ กสม. โดยตรง, 99

โทรศัพท, 7

รับจากหนวยงานอ่ืน, 3

กสม. เหน็ควรใหมกีาร

ตรวจสอบ, 73

ไมระบ,ุ 558
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สวนคาทำงานลวงเวลาในเวลากลางคนื จำนวน ๕๒๒,๐๐๐ บาทนั้น พนักงานตรวจแรงงานชี้แจงวา ลูกจางไม
มีสิทธิไดรับตามกฎทรวงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ ผูรองรบัทราบและเขาใจ จึงขอถอนคำรองและไมติดใจเรียกรองเงนิใด ๆ จากผูถูกรองอีก  

๒) กรณีนักทองเที่ยวชาวเคนยาถูกสงตัวกลับออกไปจากประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย (เรื่อง
รองเรียนที่ ๔๑๓/๒๕๖๒) 

กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนวา นักทองเที่ยวชาวเคนยา 2 ราย ถูกสงตัวออกจากประเทศไทยโดย
ผิดกฎหมาย เนื่องจากผูถูกรอง (สายการบินแหงหนึ่งในประเทศไทย) แจงกับสายการบินตางประเทศแหงหนึ่ง
วา นักทองเที่ยวทั้งสองถูกปฏิเสธไมใหเขาเมืองที่ดานตรวจคนเขาเมืองทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งไมเปน
ความจริง นอกจากนั้นนักทองเที่ยวทั้งสองยังถูกขอใหแสดงหลักฐานทางการเงิน ซึ ่งผู ถือหนังสือเดินทาง
สาธารณรัฐเคนยาไมจำเปนตองแสดงหลักฐานดังกลาว ทั้งสองเห็นวาตนถูกเหยียดเชื้อชาติ อันเปนการละเมิด
สิทธิมนุษยชน  

กสม. ไดขอใหผูถูกรองชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตอมาผูถูกรองมี
หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมกลับมาเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีใจความโดยสรุปวา ผูถูกรองมีคูมือ
ปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปจจัยในการดำรงชีพของผูโดยสารที่จะเดินทางไปยัง
ประเทศกัมพูชา เพื่อปองกันไมใหเกิดกรณีปฏิเสธการรับเขาเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศ
ปลายทาง สำหรับผูโดยสารที่มีสัญชาติและถือหนังสือเดินทางประเทศตาง ๆ แตสำหรับผูโดยสารที่มีสัญชาติ
และถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยประเทศเคนยา คูมือไมไดระบุวาตองตรวจสอบเอกสารการเดินทางและปจจัย
ในการดำรงชีพ แตพนักงานของสายการบินเขาใจคลาดเคลื่อน จึงทำใหเกิดเหตุการณดังกลาว อยางไรก็ตามผู
ถูกรองไดทบทวนรายละเอียดในคูมือการปฏิบัติงาน โดยยกเลิกการตรวจสอบปจจัยในการดำรงชีพสำหรับ
ผูโดยสารที่เดินทางไปยังประเทศกัมพูชาทุกกรณี ตั้งแตวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และไดติดตอกลับไปยัง
ผูเสียหายเพ่ือแสดงความเสียใจตอเหตุการณที่เกิดขึ้นและแสดงความรับผิดชอบตอเหตุการณดังกลาวแลว จาก
ขอเท็จจริงดังกลาว กสม. พิจารณาแลวเห็นวาไดมีการแกไขปญหาอยางเหมาะสมแลว จึงเห็นควรไมรับเรื่องไว
เปนคำรอง  

3) กรณีขอใหตรวจสอบและขอความชวยเหลือบุคคลตางดาว (เรื่องรองเรยีนที่ ๕๔/๒๕๖๓) 

กสม. ไดรับคำรองเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ วานางสาว ด. เปนชาวกะเหรี่ยง ถูกจำหนาย
ชื่อจากทะเบียนบานดวย ท.ร. ๙๗ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ เปนบุคคลที่อาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย
โดยไมชอบดวยกฎหมายหรือในลักษณะชั่วคราว ปจจุบันเปนผูตองกักอยูในสถานกักตัวของสำนักงานตรวจคน
เขาเมือง ประสงคใหมีการสงตัวกลับภูมิลำเนาในอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี จึงรองเรียนมาเพ่ือขอความ
ชวยเหลือ 

กสม. พิจารณาแลวเห็นวา การสงตัวบุคคลตางดาวกลับภูมิลำเนา มีระเบียบการสงผูตองกัก
กำหนดหลักเกณฑไวแลว เปนเรื่องที ่ไมอยูในหนาที่และอำนาจของ กสม. แตไดดำเนินการประสานกับ
สำนักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน ตอมาไดทราบวาสำนักงานตรวจคนเขาเมืองมี
ขอจำกัดดานงบประมาณในการดำเนินการสงตัวกลับ หากผูตองกักประสงคจะเสียคาใชจายเองก็สามารถ
ดำเนินการได โดยใหญาติหรือบุคคลที่ไวใจมารับ จากนั้นสำนักงาน กสม. ไดแจงนางสาว ด. และญาติของ
นางสาว ด. ใหทราบขอมูลการสงตัวกลับภูมิลำเนา จนกะทั่งนางสาว ด. ไดกลับภูมิลำเนาตามความประสงค 
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3.1.3 การไกลเกล่ียเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน 

การเจรจาไกลเกลี่ยดานสิทธิมนุษยชน เปนหนาที่และอำนาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗ (ยกเลิกแลว) ซึ่ง กสม. ชุดที่ ๓ ไดศึกษาและพัฒนาระบบการ
ไกลเกลี่ยดานสิทธิมนุษยชน โดยไดจัดทำระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและ
วิธีการไกลเกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อใชเปนแนวทางในการดำเนินงาน พรอมกับไดจัดอบรมหลักสูตร “การไกล
เกลี่ยและประนีประนอมขอพิพาทดานสิทธิมนุษยชน” เพื่อใหเจาหนาที่ของสำนักงาน กสม. มีความรูทักษะ
ความเขาใจเร่ืองการไกลเกลี่ยระงับขอพิพาทดานสิทธิมนุษยชนอยางถูกตอง  

กสม. ชุดที่ ๓ ไดดำเนินการไกลเกลี ่ยดานสิทธิมนุษยชนในกรณีที ่สำคัญ กรณีกลาวอางวา
โรงพยาบาลรัฐแหงหนึ ่งปฏิเสธการรองขอใหตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร (CT Scan) เปนเหตุให
วินิจฉัยโรคผิดพลาด (รายงานผลการไกลเกลี่ย ที่ ๑๒๗/๒๕๖๐) โดย กสม. ไดรับการรองเรียนกลาวอางวา 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ผูรองและภรรยาประสบอุบัติเหตุทางรถยนต ภรรยาไดรับบาดเจ็บที่ตนคอ ลุก
นั่งไมได มีอาการชาที่มือ และถูกนำตัวสงโรงพยาบาลรัฐแหงหนึ่ง โดยแพทยไดเอกซเรย (X-RAY) และวินิจฉัย
วาไมพบความผิดปกติ จึงไมใหพักรักษาที่โรงพยาบาล ผูรองอางวาภรรยาไดรองขอใหแพทยตรวจเอกซเรย
คอมพิวเตอร (CT Scan) แตกลับถูกปฏิเสธ ตอมาวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ ภรรยาไดรับการเอกซเรย แต
ไมใชการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรตามที่รองขอ โดยผูรองอางวาแพทยวินิจฉัยแลวแจงแกภรรยาวาไมพบ
ความผิดปกติและใหกลับบานได อยางไรก็ตาม ภรรยาไดรองขอตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอรอีกครั้ง แตก็ยังคง
ไดรบัการปฏิเสธ ตอมาภรรยาเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสกลนคร โดยไดรับการตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร 
พบวาเกิดความผิดปกติที่กระดูกตนคอ แพทยผูรับการรักษาจึงทำการตรวจเอกซเรยดวยคลื่นแมเหล็กไฟฟา 
(MRI) เพ่ือทำการรักษาดวยการผาตัดในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ จากกรณีดังกลาว ผูรองเห็นวานับจากเวลา
ที่เกิดอุบัติเหตุ จนกระทั่งภรรยาไดรับการตรวจรักษาที่ถูกตองนั้นใชระยะเวลานาน ทำใหภรรยาไดรับความ
บอบช้ำและอาจสงผลกระทบใหรางกายเปนอัมพาตได ซึ่งเปนผลมาจากการที่แพทยของโรงพยาบาลรัฐแหง
แรกปฏิเสธการรองขอใหตรวจเอกซเรยคอมพิวเตอร ทำใหเกิดความลาชาในการวินิจฉัย ทั้งนี้ หลังการผาตัด ผู
รองไดแจงขอมูลใหโรงพยาบาลรัฐดังกลาวทราบและขอใหเยียวยา ซึ่งโรงพยาบาลทราบเรื่องและจะตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน  

กสม. พิจารณาแลวเห็นวา คำรองดังกลาวครบองคประกอบที่จะไกลเกลี่ยตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๗ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการไกลเกลี่ย พ.ศ. ๒๕๕๙ จึงไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการดานการไกล
เกลี่ย ดำเนินการไกลเกลี่ย ผูรองมีความประสงคใหโรงพยาบาลแสดงความรับผิดชอบดวยการเยียวยาและ
ปรับปรุงการใหบริการเพื่อปองกันไมใหมีการละเมิดสิทธิผูปวยเชนนี้อีก ขณะที่โรงพยาบาลใหขอมูลวาการ
รักษาพยาบาลของแพทยเปนไปตามขั้นตอนและมาตรฐานวิชาชีพ แตเพ่ือเปนการเยียวยาดานความรูสึกของผู
รอง โรงพยาบาลจะพิจารณามอบเงินเยียวยาดานความรูสึกแกผูรองเปนจำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท และตกลงท่ี
จะปรับปรุงแกไขระบบการใหบริการเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจจะเกิดขึ้น ซึ่งทั้งสองฝายตกลง
กันได ทำใหปญหาของผูรองไดรับการดูแลที่เหมาะสม กสม. จึงมีมติใหยุติเรื่อง 
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3.1.4 การตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เมื่อ กสม. รับเรื่องรองเรียนมาแลว หากพิจารณาแลวเห็นวาเรื่องรองเรียนดังกลาวมีมูลและอยูใน
หนาที่และอำนาจของ กสม. ที่จะตรวจสอบได กสม. ก็จะรับเรื่องรองเรียนนั้นไวตรวจสอบตอไป โดยในการ
ตรวจสอบเรื่องรองเรียน กสม. จะดำเนนิการแสวงหาขอเท็จจริงจากทุกฝายที่เก่ียวของ และอาศัยหลักการสิทธิ
มนุษยชนที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมาย และพันธกรณีระหวางประเทศที่ประเทศ
ไทยเปนภาคีเปนเกณฑในการพิจารณา หากตรวจสอบแลวเห็นวาเปนการกระทำหรือการละเลยการกระทำอัน
เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. จะดำเนินการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ และจัมีขอเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผูไดรับ
ความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวของ และ/หรือมีเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ หรือคําสั่งใด ๆ ตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เก่ียวของ 

อยางไรก็ดี กสม. อาจมีมติใหยุติเรื่องได หากตรวจสอบแลวไมพบวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
หรืออาจเปนกรณียุติเรื ่องตามเงื่อนไขที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 
(ยกเลิกแลว) หรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 
2560 และระเบียบที่เก่ียวของกำหนด8 อาทิ เรื่องที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือที่ศาลพิพากษาหรือมี
คำสั่งเด็ดขาดแลว เรื่องที่อยูในหนาที่และอำนาจขององคกรอิสระอื่น หรือที่องคกรอิสระอื่นรับไวดำเนินการ
แลว เปนตน อยางไรก็ดี กรณีมีมติใหยุติเร่ืองนั้น กสม. อาจมีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริม
และคุ มครองสิทธิมนุษยชน และ/หรือขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย รวมถึงขอสังเกต และ
ขอเสนอแนะอ่ืนไปยังหนวยงานท่ีเก่ียวของดวยก็ได 

กสม. ชุดที่ ๓ ไดดำเนินการตรวจสอบเร่ืองรองเรียนและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีผล
การพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องรองเรียน รวมทั้งสิ้น 2,426 เรื่อง (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2563) จำแนกเปน
เรื่องคางเกาจาก กสม. ชุดที่หนึ่งและชุดที ่สองจำนวน 807 เรื่อง และเปนเรื ่องที่รับใหมในชวงการดำรง
ตำแหนงของ กสม. ชุดที่ ๓  จำนวน 1,586 เรื่อง โดย กสม. ชุดที่ ๓ ไดจัดทำรายงานการตรวจสอบจำนวน
กวา 2,025 เรื่อง9 แบงเปนรายงานที่ตรวจสอบแลวพบวามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน (รวมถึงการปฏิบัติที่ไม
เปนธรรมตามกฎหมายฉบับเกา) จำนวน 98 เรื่อง คิดเปนรอยละ 4.83 ของรายงานการตรวจสอบทั้งหมด 
และเปนรายงานกรณียุติเรื ่องและกรณีอื่น ๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,927 เรื่อง คิดเปนรอยละ 95.17 ของ
รายงานการตรวจสอบทั้งหมด โดยสาเหตุของการยุติเรื่องมากที่สุดคือ กรณีไมพบประเด็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน จำนวน 687 รายงาน คิดเปนรอยละ 33.93 ของรายงานการตรวจสอบทั้งหมด รายละเอียดตาม
ตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน/เรื่องที่ กสม. เห็นควรหยิบยกข้ึนตรวจสอบ 

การพิจารณา จำนวน (เรื่อง) รอยละ 
1. มีประเด็นการละเมิด 98 4.84 

- มีมาตรการหรือแนวทางปองกันหรือแกไขการละเมิดฯ 68 3.36 

 
8 โปรดดู ระเบียบคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาติวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารในการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ 17 
9 รายงานบางฉ)บับเปนการตรวจสอบคำรองหลายเรื่องที่มีประเด็นทำนองเดียวกัน เปนเหตุใหจำนวนรายงานนอยกวาจำนวนคำรอง 
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การพิจารณา จำนวน (เรื่อง) รอยละ 
- มีมาตรการหรือแนวทางปองกันหรือแกไขการละเมิดฯ และ

มาตรการหรือแนวทางในการสงเสรมิและคุมครองฯ 
29 1.43 

2. ยุติเรื่อง/ไมรับเปนคำรอง 1,927 95.16 
- ไมพบประเด็นการละเมิด 687 33.93 
- เปนคดีอยูในศาลหรือศาลพิพากษา/มีคำสั่งเด็ดขาดแลว 328 16.20 
- มีการแกไขปญหาอยางเหมาะสมแลว 284 14.02 
- สงเรื่องตอใหองคกรอ่ืนที่มีอำนาจหนาที่ 156 7.70 
- ประสานการคุมครอง 55 2.72 
- ไมอยูในอำนาจ กสม./อยูในอำนาจองคกรอิสระอ่ืน 69 3.41 
- คำรองไมครบองคประกอบ 5 0.25 
- เรื่องท่ี กสม. เคยพิจารณาแลว 16 0.79 
- ขอเทจ็จริงไมเพียงพอและไมสามารถติดตอผูรองได 9 0.44 
- ผูรองขอถอนเร่ือง/ผูเสียหายไมประสงคใหตรวจสอบ 62 3.06 
- ติดตามผลขอเสนอแนะ 56 2.77 
- แนะนำปรกึษาหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง 63 3.11 
- อ่ืน ๆ  130 6.42 

รวมทั้งสิ้น 2,025 100 
 

จากขอมูลรายงานการตรวจสอบที่ กสม. มีมติใหยุติเรื่อง พบวา มีจำนวนกวา 1,912 เรื่อง ที่ 
กสม. ไดมีขอเสนอแนะในรูปแบบตาง ๆ ตอหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยจำแนกเปนกรณีที่มีขอเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน จำนวน 44 เรื่อง ขอเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดท้ังการแกไขปรับปรงุ กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือคำสั ่งใด จำนวน 108 เรื ่อง และเปนกรณีที ่มีขอสังเกตหรือมีขอเสนอแนะอื ่น จำนวน 137 เรื ่อง 
รายละเอียดตามตารางที่ 3 

ตารางที่ 3 ผลการพิจารณายุติเรื่อง และมีขอเสนอแนะ 

การยุติเรื่องที่มีขอเสนอแนะ จำนวน (เรื่อง) 
มาตรการหรือแนวทางปองกันหรือแกไขการละเมิดฯ 46 
มาตรการหรือแนวทางในการสงเสรมิและคุมครองฯ 111 
แจงขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 140 

รวม 297 

 

3.1.5 การติดตามผลดำเนินการดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

หลังจาก กสม. ไดมีมีรายงานผลการตรวจสอบและมีขอเสนอแนะไปยังหนวยงานซึ่งมีหนาที่ตอง
ดำเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาแลว กฎหมายกำหนดใหหนวยงานดังกลาวดำเนินการตาม
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ขอเสนอแนะของ กสม. และแจงผลการดำเนินการให กสม. ทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด10 ทั้งน้ี สำนักงาน 
กสม. ไดติดตามผลการดำเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของตามขอเสนอแนะของ กสม. ชุดที่ ๓  โดยปรากฎ
ผลการติดตามในภาพรวม ดังนี้ 

1) เรื่องที่ตองติดตามผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะของ กสม. ชุดที่ ๓  

กสม. ชุดที่ ๓ ไดติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการหรือแนวทางในการปองกันหรือแกไข
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และ/หรือขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุ มครองสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีจำนวนเรื่องที่ตอง
ติดตามผลดำเนินการท้ังสิ้น ๔๓๔ เรื่อง โดยขอเสนอแนะที่ตองติดตามมากที่สุดคือ ขอเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ/หรือขอเสนอแนะแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน จำนวน ๔๑๘ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 จำนวนเรื่องท่ีตองติดตามผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะของ กสม. ชุดที่ ๓ 

เร่ืองที่ตองติดตาม จำนวน (เร่ือง) รอยละ 
มาตรการหรือแนวทางปองกันหรือแกไข และ/หรือขอเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

๔22 ๙๖.๓5 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย ๕ ๑.14 
ขอเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย 11 ๒.๕1 

รวม 438 ๑๐๐ 
 

2) ผลการติดตามผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะของ กสม. ชุดท่ี ๓  

2.1) ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ
ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน จำนวน ๓๙๐ เรื่อง พบวา 
สามารถยุติการดำเนินการติดตามไดจำนวน ๕๑ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๑๓.๑ และยังคงเหลือเรื่องที่อยูระหวาง
ดำเนินการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จำนวน ๓๓๙ เรื่อง คิดเปนรอยละ ๘๖.๙ ตามตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 ผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางการแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ 

ที่ ผลการดำเนินการ จำนวน (เรื่อง) รอยละ 

๑ เรื่องที่สามารถยุติการติดตามตามมาตรการการแกไขปญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางใน
การสงเสริมและคุมครองสิทธิมนษุยชน 

5๑ ๑๓.๑ 

๒ เรื่องท่ีอยูระหวางดำเนินการของหนวยงานที่เก่ียวของ ๓๓๙ ๘๖.๙ 

 
10 เดิมเปนไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 29 และ 30 และปจจุบันเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๖ 
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2.2) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย  

จากการติดตามผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมาย จำนวน 22 เรื่อง พบวา สามารถยุติการติดตามขอเสนอแนะได จำนวน 4 เรื่อง คิดเปนรอยละ 
18.2 และอยู ระหวางดำเนินการของหนวยงานที ่เกี ่ยวของ จำนวน 18 เรื ่อง คิดเปนรอยละ 81.8 
รายละเอียดตามตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 เรื่องท่ีตองติดตามผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย 

ท่ี ผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะ จำนวน (เร่ือง) รอยละ 
๑ สามารถยุติการติดตามตามขอเสนอแนะ ๔ ๑๘.๒ 
๒ อยูระหวางดำเนินการของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ๑๘ ๘๑.๘ 
 รวม 22 100.00 

 
3.1.6 รายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญ 

๑) ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีการ
จัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business 
and Human Rights-NAP) (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 2/2561) 

สาระสำคัญ กสม. ไดพิจารณาคำรองขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในรอบเกือบสอง
ทศวรรษที่ผานมา พบวา การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ดำเนินการโดยภาครัฐหรือภาคเอกชนมีแนวโนมสง
ผลกระทบตอสิทธิมนุษยชน ชุมชนและสิ่งแวดลอมมากขึ ้น เชน การบริหารจัดการพลังงาน การประกอบ
กิจการเหมืองแร โครงการพัฒนาหรือการลงทุนขนาดใหญ เปนตน ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และจาก
โครงการลงทุนหรือการพัฒนาทั้งของรัฐและเอกชนสัญชาติไทยในประเทศเพื่อนบาน และปญหาสิทธิแรงงาน 
แรงงานขามชาตแิละสิทธิมนุษยชนของผูมีสวนไดสวนเสียและกลุมเปราะบาง ปญหาดังกลาวมีแนวโนมที่จะทวี
ความซับซอนมากขึ้น ซึ่ง กสม. เห็นวาคำรองเรยีนประเด็นดังกลาวมีลักษณะที่ไมอาจดำเนนิการแกไขปญหาให
เสร็จสิ้นไดเปนรายกรณี แตจำเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการแกไขกฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติที่ตองอาศัย
การบูรณาการความรวมมือจากหลายภาคสวน เพ่ือแกไขปญหาและปองกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
เรื่องนั้นหรือลักษณะเดียวกันนั้นขึ้นอีก ประกอบกับในป 2554 (ค.ศ. 2011) องคการสหประชาชาติไดให
ความเห็นชอบหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (United Nations Guiding 
Principles on Business and Human Rights-UNGPs) ตอมาในป 2557 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ (UN Human Rights Council) ไดมีขอมติใหประเทศสมาชิกดำเนินการจัดใหมีแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights-NAP) 
ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีความจำเปนที่จะตองปรับปรุงกฎหมายภายใน กฎระเบียบ และสภาพแวดลอมให
ตอบสนองตอประเด็นดานสิทธิมนุษยชนโดยสอดคลองกับมาตรฐานสากลมากยิ่งข้ึน 

กสม. จึงไดจัดทำขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
เก่ียวกับกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (NAP) เพื่อใหสอดคลองกับ
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หลักสิทธิมนุษยชนไปยังคณะรัฐมนตรี จำนวน 12 ประเด็น อาทิ การจัดลำดับความสำคัญของปญหาและ
มาตรการแกไขปญหาดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย การกำหนดหลักเกณฑเบื้องตนที่องคกร
ธุรกิจที่ตั้งอยูในดินแดนหรือเขตอำนาจอธิปไตยของไทยตองปฏิบัติตามหลักการชี้แนะแหงสหประชาชาติวา
ดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การจัดทำรายงานการประเมินสภาพแวดลอม สถานการณสำคัญดานธุรกิจและ
กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น  การระบุถึงการนำนโยบายวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของรัฐบาล
ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม การระบุหลักประกันที่จะทำใหรัฐวิสาหกิจเปนผูนำในการเคารพและสงเสริม
การทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน การระบุถึงการรับประกันใหมีการเคารพสิทธิมนุษยชนในกิจกรรมทาง
ธุรกิจ การระบุหลักประกันการเคารพสิทธิมนุษยชนในกระบวนการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ การระบุถึงกลไกการ
เยียวยานอกกระบวนการยุติธรรมของรัฐ เปนตน 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 มีมติเห็นชอบกับ
ขอเสนอของ กสม. ทั้ง 12 ประเด็น ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชยไดเสนอใหสงรายงานสรุปผลการพิจารณาให
กระทรวงยุติธรรมเพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศตอไป  ตอมาคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันท่ี 29 ตุลาคม 2562 เห็นชอบและประกาศใชแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562-2565) ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ สงผล
ใหไทยเปนประเทศแรกในเอเชียที่ประกาศใชแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

2) ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีปญหา
พนักงานจางเหมาบริการในหนวยงานของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน (รายงานผลการ
ตรวจสอบที่ 157/2559) 

สาระสำคัญ สืบเนื่องจากป 2541 คณะรัฐมนตรีไดมีมติเรื่องการปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรับ
ลดอัตรากำลังภาครัฐ ตอมาเมื่อป 2548 กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือแจงเวียนหนวยงานรัฐใหจางเอกชน
ดำเนินงาน โดยไมถือเปนการจางลูกจางของสวนราชการ ไมถือเปนการจางแรงงาน และไมตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ภายหลังหนวยงานของรัฐได
ดำเนินการตามนโยบายดังกลาวแลว ไดมีเรื่องรองเรียนมายัง  กสม. วาพนักงานจางเหมาบริการในหนวยงาน
ของรัฐไมไดรับความเปนธรรมในการปฏิบัติงาน ตั้งแตป 2549 ซึ่ง กสม. ในขณะนั้นเห็นวาการกระทำของ
หนวยงานภาครัฐตอกลุมพนักงานจางเหมาบริการเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงไดมีขอเสนอแนะเชิง
นโยบาย เพื่อแกไขปญหาดังกลาวไปยังรัฐบาลและหนวยงานที่เกี ่ยวของ ตั้งแตป 2553 แตยังไมมีความ
คืบหนาในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม และยังมีคำรองมายัง กสม. อยางตอเนื่อง ดังนั้น กสม. ชุดที่ 3 
จึงไดหยิบยกปญหาเรื่องดังกลาวมาพิจารณา โดยเห็นวาลักษณะการปฏิบัติงานของพนักงานจางเหมาบริการ
เหมือนกันกับการปฏิบัติงานของขาราชการและลูกจางชั่วคราว กลาวคือ ตองมาทำงานตามวันเวลาราชการ 
ตองปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีผูบังคับบัญชามอบหมายอันมีลักษณะการจางท่ีเปนไปตามสัญญาจางแรงงาน แตไมได
รับสิทธิในสวัสดิการตาง ๆ ทั้งยังถูกหักเงินคาจางในกรณีที่ไมมาปฏิบัติงานดวย การจัดจางพนักงานจางเหมา
บริการในรูปแบบสัญญาจางทำของจึงเปนการอำพรางสัญญาจางแรงงานอันเปนนิติสัมพันธที่แทจริง ซึ่ง
สอดคลองกับคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อ.349/2556 และคดีหมายเลขแดงที่ อ.
531/2557 สงผลใหพนักงานจางเหมาบริการไมไดรับการคุมครองในฐานะลูกจาง อันกระทบตอสิทธิของ
บุคคลในเรื่องการประกอบอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองไว และขัดกับกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม (ICESCR) ขอ 7 ที่ใหการรับรองสทิธิของทุกคนที่จะมีสภาพการทำงาน
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ที่ยุติธรรมและนาพึงพอใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องคาตอบแทนที่เปนธรรม และคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน
สำหรับงานท่ีมีคุณคาเทากัน โดยปราศจากความแตกตางในเรื่องใด 

กสม. มีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยขอให
รัฐบาลและหนวยงานที่เก่ียวของหาแนวทางหรือมาตรการในการคุมครองสิทธิแรงงานข้ันพ้ืนฐานของพนักงาน
จางเหมาบริการ ซึ ่งอาจพิจารณาใชระบบพนักงานของรัฐ หรืออาจพิจารณาใหสิทธิประโยชนที่ไมต่ำกวา
มาตรฐานของสิทธิตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เชน ไดรับสิทธิในการลาปวย ลาพักผอน 
โดยไดรับคาตอบแทนระหวางลา ไดรับการเลื่อนเงินเดือนหรือคาตอบแทนการทำงานที่คุมคา สิทธิในการ
รักษาพยาบาลที่เหมาะสม สิทธิประกันสังคม หรือไดรบัการคุมครองในลักษณะของลูกจางรับเหมาคาแรง ท้ังน้ี 
ในระยะยาวรัฐบาลควรศึกษาและพิจารณาทบทวนกรอบอัตรากำลังภาครัฐในปจจุบันวามีความเหมาะสม
สอดคลองกับภาระหนาที่ของสวนราชการน้ัน ๆ เพียงใดดวย 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 กำหนดมาตรการ
ในการแกไขปญหา 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวน กรมบัญชีกลางจะจัดทำหนังสือซักซอมเพื่อสรางความเขาใจ
ใหกับสวนราชการใหดำเนินการจางใหถูกตองตามประเภทของงาน หากเปนการจางเหมาบริการ (จางทำของ) 
ตองไมเปนลักษณะการจางแรงงาน และไมมีลักษณะการควบคุมบังคับบัญชาหรือการลงชื่อปฏิบัติงาน โดยให
พิจารณาจากวัตถุประสงคของงานเปนสำคัญ สำหรับอัตราจางควรพิจารณาในอัตราที่เหมาะสมและเปนธรรม 
ตองไมจายในอัตราต่ำเกินไป โดยคำนึงถึงสภาพการทำงานลักษณะงาน และอัตราตลาด เพื่อใหเกิดความเปน
ธรรมกับผูรับจาง และเพื่อปองกันปญหาที่อาจเกิดในอนาคต ในระยะยาว ใหหนวยงานที่เกี่ยวของรวบรวม
ขอมูลและพิจารณาหาแนวทางแกไขปญหาเชิงระบบใหเปนรปูธรรมตอไป 

3) ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ อันเกี่ยวกับสิทธิ
เด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีการเปดเผยประวัติการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กและ
เยาวชน (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 4/2560) 

สาระสำคัญ จากกรณีที่มีการอนุญาตใหเปดเผยประวัติการกระทำความผิดทางอาญาของเด็ก
และเยาวชนหลายกรณี ทั ้งที ่เด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้น ไดรับการปกปอง
คุมครองตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก กฎอันเปนมาตรฐานขั้นต่ำของสหประชาชาติวาดวยการบริหารงาน
ยุติธรรมเกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน หรือกฎแหงกรุงปกกิ ่ง อีกทั้ง ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 84 วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติคุมครอง
สิทธิเด็กและเยาวชนดังกลาวไววาเพื่อเปนการคุมครองสิทธิเด็กและเยาวชน หามมิใหเปดเผยหรือนำประวัติ
การกระทำความผิดอาญาของเด็กและเยาวชนไปพิจารณาใหเปนผลรายหรือเปนการเลือกปฏิบัติอันไมเปน
ธรรมแกเด็กและเยาวชนนั้นไมวาทางใด แตในทางปฏิบัติยังไมมีกระบวนการดำเนินการใหหนวยงานของรัฐที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการเก็บประวัติการกระทำความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนมิใหเปดเผย สงผลใหเด็ก
และเยาวชนไมไดรับการคุมครองตามเจตนารมณของกฎหมายและไมเปนไปตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กที่ให
คำนึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชนเปนสำคัญ 

กสม. จึงไดมีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสร ิมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งขอเสนอในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือคำสั่งใด ๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิ
มนุษยชน ไปยังสำนักงานตำรวจแหงชาติ เพื่อใหพิจารณาแกไขระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติ วาดวย
ประมวลระเบียบการตำรวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 เพื่อ
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กำหนดเกี่ยวกับการคัดแยกประวัติการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน และบัญชีทะเบียนประวัติของเด็กและ
เยาวชนไวในหมวดใดหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ แยกจากกรณีการกระทำผิดของบุคคลทั ่วไป และควรกำชับ
หนวยงานในสังกัดในเรื่องการพิจารณาอนุญาตใหเปดเผยประวัติอาชญากรรมของเด็กและเยาวชนตองปฏบิัติ
ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และ
ระเบียบที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยคำนึงถึงสิทธิเด็ก และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเปน
สำคัญ 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 กองทะเบียนประวัติอาชญากร ไดมี
หนังสือชี้แจงขอเท็จจริงการดำเนินการตามขอเสนอแนะของ กสม. โดยสรุปวา เห็นควรคงระเบียบสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติวาดวยประมวลระเบียบการตำรวจ ไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพลายนิ้วมือ ตามขอ 
1.11 และระเบียบสำนักงานตำรวจแหงชาติ วาดวยประมวลระเบียบการตำรวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ 32 
การพิมพลายนิ้วมือ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ขอ 4.3 ไวดังเดิม เพราะมีเนื้อหาครบถวนสมบูรรืแลว และ
ปจจุบันเม่ือมีการขอตรวจสอบประวัติบุคคลจากหนวยงานตาง ๆ หากพบวาขอมูลประวัติของผูท่ีถูกตรวจสอบ
เปนเดก็และเยาวชนเคยกระทำผิดอาญา กองทะเบียนประวัติอาชญากรจะไมเปดเผยขอมูลประวัติใหหนวยงาน
ที่ขอตรวจสอบ ทั้งนี้ เปนไปตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน
และครอบครวั พ.ศ. 2553 มาตรา 84 

4) สิทธิชุมชน กรณีกลาวอางวาการกอสรางคลังกาซแหลมใหญและทาเทียบเรือของคลัง
กาซมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และการประกอบอาชีพของชุมชนคลองนอย (รายงานผลการตรวจสอบ ท่ี 
157/2559) 

สาระสำคัญ กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนขอใหตรวจสอบ กรณีกลาวอางวาการกอสรางคลังกาซ
แหลมใหญและทาเทียบเรือของคลังกาซมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลอง
นอย บริเวณหมูที ่ 7 ตำบลแหลมใหญ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม กสม. พิจารณา
ตรวจสอบแลวเห็นวา การออกใบอนุญาตกอสรางทาเทียบเรือขนาดไมเกิน 500 ตันกรอส ในพื้นที่จังหวัด
สมุทรสงคราม ขัดตอการประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ที่มีผล
ใชบังคับเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 อีกทั้งการดำเนินโครงการขาดกระบวนการรับฟงความคิดเห็นและ
กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนผูมีสวนไดเสีย ไมเปนไปตามบทบัญญัติที่รับรองไวตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 มาตรา 66 และมาตรา 67 ซึ่งรบัรองโดยรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั ่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4  กสม. จึงมีขอเสนอแนะใหจังหวัด
สมุทรสงคราม และสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ซึ่งรับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจาทา ควร
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตกอสรางทาเทียบเรือดังกลาว ซึ่งสำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม แจง
วา ไมสามารถเพิกถอนใบอนุญาตใหกอสรางทาเทียบเรือดังกลาวได เนื่องจากเห็นวาการขออนุญาตกอสรางทา
เทียบเรือไมขัดกับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม และการออกใบอนุญาตใหกอสรางทาเทียบเรือเปนการ
กระทำโดยชอบแลว กสม. พิจารณาแลวเห็นวา สำนักงานเจาทาภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ไมดำเนินการตาม
มาตรการการแกไขปญหาการละเมดิสิทธิมนุษยชนโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

นอกจากนี ้ กสม. ยังไดมีขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตอ
คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเสนอใหคณะรัฐมนตรีควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 
พฤษภาคม 2558 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดประเภทและขนาด
ของโครงการหรือกิจการที่ตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) และหลักเกณฑ วิธีการ 
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ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ลงวันที่ 24 เมษายน 
2555 ภายใตหลักการวา “การดำเนินการโครงการหรือกิจการใด ๆ ของภาคเอกชนในพื้นที่ที่อยูในหรือใกล
พ้ืนที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระหวางประเทศ (Ramsar sites) อันสงผลกระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูของคนใน
ชุมชนและสงผลกระทบตอทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพื้นที่ดังกลาว ตองมีการจัดทำรายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของหนวยงานที่เกี่ยวของดวย” และ
พิจารณาแกไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 ขอ 20 ใน
สวนของคำนิยามของคำวาทางหรือถนนที่จะสรางและการจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
(EIA) นั้น ไมควรจำกัดตามคำนิยามตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แตควรพิจารณาถึงขนาดและ
การใชประโยชนที ่แทจร ิงของถนนประกอบการพิจารณาดวย รวมทั ้งขอใหพิจารณาแกไขเพิ ่มเติม
พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 และหรือกฎกระทรวงใหใชบังคบัผังเมืองรวม เพื่อใหกฎกระทรวงดังกลาว
มีผลใชบังคับจนกวาจะมีกฎกระทรวงฉบับใหมออกมาใชบังคับ ซึ่งจะทำใหไมเกิดชองวางในการใชบังคับ
กฎหมายผังเมือง 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา กระทรวงคมนาคม ไดหารือกับกระทรวงมหาดไทยในฐานะเปนผู
รักษาการตามกฎหมายของพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ตอมากระทรวงมหาดไทยไดแจงผลการหารือ
วา การใชประโยชนที่ดินตองถือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม 
พ.ศ. 2558 ที่กำหนดไว แมบริษัทไดยื่นขออนุญาตกอสรางทาเทียบเรือกอนกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมือง
รวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 มีผลใชบังคับ และตอมากรมเจาทาไดออกใบอนุญาตใหบริษัทปลูกสราง
สิ่งลวงล้ำลำน้ำประเภททาเทียบเรือขนาดไมเกิน 500 ตันกรอส ก็ไมไดมีผลทำใหกรณีดังกลาวสามารถ
ดำเนินการได เนื่องจากเปนการอนุญาตภายหลังกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใชแลว ตอมากระทรวงคมนาคมได
สั่งการใหกรมเจาทานำความเห็นทางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ไปพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย 
กฎ หรือระเบียบที่เก่ียวของอยางเครงครัดแลว  

5) สิทธิทางเศรษฐกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม กรณีกลาวอางวาคน
กรีดยางรายยอยไมไดรับอนุญาตใหขึ้นทะเบียนเปนเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติการยางแหง
ประเทศไทย พ.ศ. 2558 (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 893 - 895/2560) 

สาระสำคัญ เนื่องจากประกาศคณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ 
และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยาง พ.ศ. 2558 กำหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียน
เกษตรกรชาวสวนยางวาจะตองมีสวนยางซึ่ง (ก) ตั้งอยูบนที่ดินที่ตนเองมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดย
ชอบดวยกฎหมาย หรอื (ข) ตั้งอยูบนที่ดินที่มีหนังสืออนุญาตการใชประโยชนในที่ดินของรฐั หรือ (ค) ตั้งอยูบน
ที่ดินที่มีหนังสือรับรองของสวนราชการที่ที่ดินนั้นตั้งอยูวาไมเปนที่หวงหามของทางราชการ หรืออยูในเขตปา
สงวนแหงชาติหรืออุทยานแหงชาติ หรือปาท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดใหเปนปาถาวรอันเปนสมบัติของชาติ 
สงผลใหผูรองซึ่งเปนผูกรีดยางรายยอยในพื้นที่จังหวัดภาคใตไมไดรับการขึ้นทะเบียนดวยเหตุผลวา ไมมี
เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือเอกสารรับรองเกี่ยวกับที่ดินมายื่นประกอบการพิจารณาตามประกาศขางตนผูรอง
จึงเห็นวาประกาศดังกลาวไมเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 
ที่มุงใหเกิดการจัดสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม ยั่งยืน เพ่ือคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง 

กสม. พิจารณาแลวเห็นวา เนื้อหาของประกาศดังกลาวเปนการกำหนดกฎหมายลำดับรองที่
กระทบกระเทือนสิทธิของราษฎรที่จะประกอบอาชีพคนกรีดยางรายยอย ซึ่งมีสิทธิไดรับผลผลิตจากตนยางใน
สวนยางนั้นตามนัยมาตรา 4 ของพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 เกินสมควร ทำใหกลุม
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บุคคลดังกลาวไมสามารถขอขึ้นทะเบียนเพื่อเปนเกษตรกรชาวสวนยางตามกฎหมายดังกลาวได จึงทำใหไมได
รับโอกาสในการเขาถึงบรรดาสิทธิตาง ๆ ที่เกษตรกรชาวสวนยางเทานั้นที่จะพึงมีพึงไดตามที่พระราชบัญญัติ
การยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 กำหนด และเปนการสรางภาระเกินสมควรใหเกิดขึ ้นแกราษฎร 
กอใหเกิดปญหาความไมเปนธรรมในสังคม เปนการเลือกปฏิบัติตอบุคคลและไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญและ
หลักสิทธิมนุษยชน ดวยเหตุนี้ กสม. จึงไดมีขอเสนอแนะตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และ
คณะกรรมการการยางแหงประเทศไทย รวมกันดำเนินการทบทวนและแกไขประกาศดังกลาวในสวนที่เก่ียวกับ
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางของกลุมคนกรีดยางรายยอยซึ่งมีสิทธิไดรับผลผลิตจากตนยางในสวนยาง
นั้น ใหสอดคลองกับเหตุผลและเจตนารมณในการตราพระราชบัญญัติการยางแหงประเทศไทย พ.ศ. 2558 
ซึ่งการดำเนินการดังกลาวควรคำนึงถึงหลักการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยาง และควรมีการบรรเทา
ความเดือดรอนของกลุมคนกรีดยางรายยอยในระหวางดำเนินการทบทวนและแกไขประกาศดังกลาวดวย 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดสงเรื่องใหการยาง
แหงประเทศไทยเรงรัดการพิจารณาดำเนินการ ซึ่งอยูระหวางดำเนินการรวบรวมรายละเอียดขอมูลของ
เกษตรกรชาวสวนยางที่ไมมีเอกสารสิทธิ์เสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาล ซึ่งสำนักงาน กสม. จะไดติดตามผลการดำเนินการหรือแนวทางในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง 

6) สิทธิชุมชน กรณีเกษตรกรไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของปลาหมอสีคางดำ 
(รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 171/2561) 

สาระสำคัญ กลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดเพชรบุรี 
ไดรบัผลกระทบจากการแพรระบาดของปลาหมอสีคางดำ ซึ่งเปนสัตวน้ำชนิดพันธุตางถ่ินที่ผูถูกรองไดอนุญาต
ใหเอกชนนำเขาจากตางประเทศ และเนื่องจากปลาหมอสีคางดำไดกินสัตวน้ำขนาดเล็กที่เกษตรกรไดทำการ
เพาะเลี้ยงเพ่ือประโยชนทางเศรษฐกิจ จึงสงผลกระทบตอรายไดในการประกอบอาชีพ กสม. พิจารณาแลวเห็น
วา การแพรระบาดของปลาชนิดดังกลาวมีผลกระทบตอความหลากหลายทางชีวภาพ สิทธิทางเศรษฐกิจ และ
การประกอบอาชีพของประชาชน จึงไดมีขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเสนอแนะใหกรมประมง 
แตงตั้งคณะทำงานในระดับกรมเพื่อรวมแกไขปญหากับจังหวัดที่มีการแพรระบาดของปลาหมอสีคางดำอยาง
รุนแรง โดยกำหนดใหมีผู แทนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของในจังหวัด ผู แทนเกษตรกรหรือผู ไดรับ
ผลกระทบ และภาคเอกชนท่ีประสงคจะใหความชวยเหลือในการแกไขปญหาและชวยเหลือเกษตรกร รวมเปน
คณะทำงาน และพิจารณาจัดใหมีกลไกหรือแผนปฏิบัติการปองกันและควบคุมอยางทันทวงที และปฏิบัติตาม
กลไกหรือแผนปฏิบัติการและวิธีการควบคุมดังกลาวอยางเครงครัด นอกจากนี้ กสม. ไดเสนอแนะใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ พิจารณาใหการชวยเหลือเกษตรกร โดยสนับสนุนงบประมาณเรงดวนใหกับกรมประมง (ผู
ถูกรอง) เพื ่อใชแกไขปญหาการแพรระบาดของปลาหมอสีคางดำ รวมทั ้งอาจกำหนดแนวทางการเยียวยา
เกษตรกรที่ประสบปญหาภาวะขาดทุนจากผลกระทบของการแพรระบาดของปลาหมอสีคางดำเพื่อบรรเทา
ความเดือดรอนของประชาชน 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา กรมประมง11 แจงการดำเนินการในการแกไขปญหาการแพร
ระบาดของปลาหมอสีคางดำ โดยมีการแตงต้ังคณะกรรมการแกไขปญหาการแพรระบาดของปลาหมอสีคางดำ 
ตามคำสั่งกรมประมงที่ 223/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 โดยมีอธิบดีกรมประมงเปนประธาน

 
11 การดำเนินงานของกรมประมงทั้งหมด เกิดข้ึนกอน กสม. มีรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน 
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กรรมการ และประมงจังหวัดในพื ้นที่จังหวัดที ่พบการแพรระบาดของปลาหมอสีคางดำ และหนวยงานที่
เกี ่ยวของรวมเปนคณะกรรมการและมีการัรบฟงความคิดเห็นของเกษตรกร ชาวประมง และชุมชน เพื่อ
พิจารณาแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหา และไดพิจารณาใหความชวยเหลือเกษตรกรผูไดรับผลกรทบ
จากการแพรระบาดของปลาหมอสีคางดำจำนวนทั้งสิ้น 11,400,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการกำจัด
ปลาหมอสีคางดำที่แพรระบาดในบอเลี้ยงสัตวน้ำของเกษตรกรผูเลี้ยงกุงทะเลแบบธรรมชาติ และในแหลงน้ำ
ธรรมชาติใหไดมากที ่สุด ในระยะเวลาอันรวดเร็วและลดผลกระทบจากการระบาดของปลาหมอสีคางดำ 
นอกจากนี้ ยังไดจัดใหมีกลไก หรือแผนปฏิบัติการปองกันและควบคุมการนำเขาสัตวนำ้ตางถ่ิน โดยการแตงตั้ง
คณะกรรมการดานความหลากหลายและดานความปลอดภัยทางชีวภาพ (IBC) พิจารณาใหความเห็น
ประกอบการขออนุญาตเพื่อนำเขาสัตวน้ำตางถิ่น เพื่อเฝาระวัง ตรวจสอบ ติดตามผูไดรับอนุญาต และไดออก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ลงวันที่ 9 มกราคม 2561 เรื ่อง กำหนดชนิดสัตวน้ำที่หามนำเขา 
สงออก นำผาน หรือเพาะเลี้ยง พ.ศ. 2561 โดยกำหนดใหปลาหมอสีคางดำ ปลาหมอมายัน และปลาหมอบัต
เตอร เปนสัตวน้ำที่หามนำเขา สงออก นำผาน หรือเพาะเลี้ยง เวนแตจะไดรับจากอธิบดีกรมประมงหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2561 

7) สิทธิคนพิการ กรณีกลาวอางวาสายการบินเลือกปฏิบัติตอผูโดยสารดวยเหตุแหงความ
พิการ (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 312 - 313/2561) 

สาระสำคัญ กสม. เห็นสมควรพิจารณากรณีที่ปรากฏเปนขาวในสื่อมวลชนวาสามีและภรรยาคู
หนึ่งซึ่งปวยเปนอัมพาตไดใชบริการสายการบินแหงหนึ่งปรากฏวา เมื่อเครื่องบินถึงปลายทางและจอดใน
บริเวณที่ไมมีสะพานเทียบเครื่องบิน รวมถึงไมมีเครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูโดยสารที่นั่งบน
เกาอี้รถเข็น (wheelchair) บุคคลดงักลาวไดเสนอใหสายการบินมีรถอำนวยความสะดวกสำหรับผูโดยสารท่ีนั่ง
บนเกาอี้รถเข็นโดยเฉพาะ แตพนักงานตอนรับบนเครื่องบินแจงวาสายการบินมีนโยบายไมรับผูโดยสารที่ไม
สามารถเดินทางเพียงลำพังไดเนื่องจากสายการบินไมมีอุปกรณชวยเหลือ โดยตอมาบุคคลทั้งสองไดรองเรียน
ตอ กสม. ดวย ซึ่ง กสม. พิจารณาแลวเห็นวา ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ ขอ 9 กำหนดใหรัฐภาคี
ดำเนินมาตรการที่เหมาะสม โดยใหองคกรภาคเอกชนจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่เปดหรือจัดหาแก
สาธารณะโดยคำนึงถึงแงมุมดานการเขาถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับคนพิการ ซึ่งขอเท็จจริง
ปรากฏวาสารการบินไดจัดสิ่งอำนวยความสะดวกแกคนพิการแลว แตวิธีการเขาถึงไมสะดวก เนื่องจากมี
ขั้นตอนแจงลวงหนา ซึ่งผูรองทั้งสองและคนพิการสวนใหญไมทราบถึงหลักเกณฑดังกลาว แตอยางใดก็ตาม 
กรณีนี้ยังไมอาจรับฟงไดวาสายการบินเลือกปฏิบัติตอผูรองทั้งสองดวยเหตุแหงความพิการ 

กสม. มีขอเสนอและมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งการเยียวยาความเสียหาย และขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ โดย
เสนอแนะใหบริษัท สายการบินดังกลาว ดำเนินการเยียวยาผูรองทั้งสอง ตามความเสียหายที่เกิดข้ึนและใหแจง
เงื่อนไขการใหบริการตาง ๆ แกผูพิการใหมีความชัดเจนกอนออกเดินทาง 48 ชั่วโมง นอกจากนี้ ควรจัดใหมี
การอบรมผูบริหารและเจาหนาที่ที ่เกี ่ยวของใหเขาใจและตระหนักถึงสิทธิคนพิการในการเขาถึงบริการ
สาธารณะ รวมทั้งวิธีการสื่อสารที ่เหมาะสมกับคนพิการ และเสนอแนะใหกระทรวงคมนาคมควรจัดใหมี
ระเบียบและแนวปฏิบัติในการใหบริการของสายการบินตนทุนต่ำสำหรับคนพิการใหเปนมาตรฐานเดียวกัน 
และควรเปนหนวยงานกลางในการประสานความรวมมือกับภาคีเครือขายคนพิการใหเขามามีสวนรวม อีกทั้ง 
กระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ควรเสนอใหมีระเบียบเกี่ยวกับการคุมครอง
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สิทธิของผูโดยสารที่พิการในการเขาถึงบริการขนสงสาธารณะ โดยเฉพาะสายการบินตนทุนต่ำ และกรมทา
อากาศยานและบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ควรเสนอใหมีการแกไขกฎหมายใหมีเกาอ้ีรถเข็นใน
หองโดยสาร (cabin wheelchair) และอุปกรณยกคนพิการที่ใชรถเข็นข้ึนเครื่องบิน (hydraulic lift) 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย แจงวา ไดดำเนินการ
จัดทำรางกฎหมายที่เก่ียวของในเรื่องดังกลาวแลว และกรมการทาอากาศยาน แจงวา สายการบินในสังกัดของ
กรมทาอากาศยานมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับบุคคที่ตองการความชวยเหลือเปนกรณี
พิเศษตามที่กฎหมายกำหนดอยูแลว และมีแนวปฏิบัติในการใหบริการแกบุคคลที่ชวยเหลือตนเองไมไดในการ
เดินทางทางอากาศ นอกจากนี้ บริษัท สายการบิน ที่ถูกรองแจงวา ไดเชิญผูรองมาเปนวิทยากรใหแกบริษัทฯ 
ในหลักสูตรสิทธิและความเสมอภาคของคนพิการและการใหบริการสำหรับผูโดยสารทุกคน รวมถึงไดจัดทำ
คูมือการใหความชวยเหลือและอำนวยความสะดวกแกคนพิการแตละประเภทและผูสูงอายุเพ่ือเปนแนวปฏิบัติ
แกพนักงานดวย 

8) สิทธิในชีวิตและรางกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผูบริโภค กรณีคัดคานการตออายุใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต (paraquat) ของกรมวิชาการเกษตร (รายงานผลการตรวจสอบ 
ที่ 31/2562) 

สาระสำคัญ กสม. ไดรบัเรื่องรองเรียนจากสมาคมสหพันธองคกรผูบริโภคและมูลนิธิเพ่ือผูบริโภค
เพื่อขอใหตรวจสอบกรณีกลาวอางวา เมื่อวันท่ี 25 กันยายน 2560 กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ดำเนินการตอใบอายุใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต (paraquat) ซึ่งเปนสารเคมีท่ี
ใชในการปองกันกำจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรและเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไมรอผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายที่อาจจะประกาศหามใช ซึ่งจะนำไปสูการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอตเปน
วัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดย กสม. พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวมีประเด็นการพิจารณาเก่ียวกับสิทธิในชีวิต
และรางกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของผูบริโภค อาทิ การกำหนดนโยบายของรัฐมีปญหาในดานการบริหาร
จัดการขอมูลทางวิชาการ การขาดการรับฟงความคิดเห็น จึงเกิดการทับซอนและขาดความเชื่องโยงทางขอมูล
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทำใหไมสามารถกำกับดูแลและควบคุมการใชพาราควอตไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งรวมไปถึงวัตถุอันตรายอื่น ๆ ดวย กลไกการควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 
2535 ไมครอบคลุมทุกประเด็นปญหา โดยเฉพาะมิติดานการเกษตรที่ตองดำเนินการควบคูกับมิติดานการ
คุมครองผูบริโภคและสิ่งแวดลอม เนื่องจากการใชพาราควอตในภาคการเกษตร มีผลโดยตรงตอสุขภาพอนามัย
และวิถีชีวิตของเกษตรกรและประชาชนทั่วไป จึงเปนหนาที่ของรัฐที่ตองดำเนินการกำหนดนโยบาย มาตรการ
หรือกลไกตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกัน ทั้งในสวนของเกษตรกร ผูบริโภค สิ่งแวดลอม และการ
เยียวยาตามกฎหมายอยางเหมาะสมหากมีความเสียหายเกิดขึ้น ดังนั้น เพื่อเปนการคุมครองผูบริโภคและเพ่ือ
ประโยชนสาธารณะ และเกิดการแกไขปญหาในระยะยาวอยางยั่งยืนในทุกมิติ กสม. จึงไดมีขอเสนอแนะตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเสนอแนะใหคณะกรรมการวัตถุอันตรายกำหนดใหพาราควอตเปนวัตถุอันตรายปะ
เภทท่ี 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 18 หามมิใหมกีารผลิต การนำเขา การสงออก 
หรือการมีไวในครอบครอง และกระทรวงเกษตรและสหกรณควรแกไขปญหาการใชสารเคมีทางการเกษตรทุก
ชนิดในระยะยาว โดยการจัดทำมาตรการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการควบคุมการใชหรือการเลิกใช
สารเคมีในภาคการเกษตรทุกชนิดที ่มีหลักฐานเชิงประจักษวามีอันตรายตอสุขภาพของประชาชนและ
สิ่งแวดลอม ในขณะเดียวกันจะตองพัฒนาทางเลือกดานสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรที่
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ยั่งยืน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีควรจัดใหมีกฎหมายเฉพาะวาดวยการควบคุมสารเคมีทางการเกษตร โดย
พิจารณาประกอบรางพระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใชสารปองกันและกำจัดศัตรูพืช พ.ศ. ....  

ความสำเร็จ/ความกาวหนา กระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมวิชาการเกษตร และ
กระทรวงอุตสาหกรรม แจงผลดำเนินการสอดคลองกันวา คณะกรรมการวัตถุอันตราย ในการประชุม เมื่อวันที่ 
23 พฤษภาคม 2561 มีมติใหจำกัดการใชวัตถุอันตรายพาราควอต คลอรไพริฟอส และไกลโฟเซตแลว โดย
ใหความเห็นชอบรางประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณเพื่อจำกัดการใชพาราควอต คลอรไพริฟอส และ
ไกลโฟเซต และมอบหมายกรมวิชาการเกษตรเรงดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเรงรัดขยายการทำการเกษตร
ดีที่เหมาะ (GAP) หรือเกษตรอินทรีย (Organic Farming) ใหครอบคลุมทั้งประเทศใหไดภายใน 2 ป และ
รวมกับหนวยงานภาควิชาการหรือภาคเอกชน ศึกษาวิจัยหานวัตกรรมในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืช และ
แนะนำเกษตรกรใหใชสารชีวภัณฑในการกำจัดศัตรูพืชเพื่อเปนการลดการใชสารเคมีใหไดภายใน 2 ปเชนกัน 
และใหดำเนินการเผยแพร ใหความรู ความเขาใจที่ถูกตอง เกี่ยวกับการใชสาร การใชเครื่องพนสารอุปกรณ
ปองกันที่เหมาะสม การฝกอบรมจะตองทำใหเห็นอยางเปนรูปธรรม โดยจะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการ 
ขั้นตอน ระยะเวลา และเปาหมายอยางชัดเจน 

9) สิทธิชุมชน กรณีกลาวอางวาโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราปลอยน้ำเสียลงสูคลองสาธารณะ 
(รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 58/2562) 

สาระสำคัญ กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนขอใหตรวจสอบกรณีชาวบานผูมีบานพักอาศัยบริเวณ
ใกลเคียงกับโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราแหงหนึ่ง ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 
โดยเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 น้ำเสียที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราของผู ถูก
รองไหลลงสูคลองสาธารณะทำใหชาวบานที่อาศัยอยูใกลเคียงไดรับความเดือดรอนไมสามารถประกอบอาชีพ
ประมงได พืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย ระบบนิเวศในลำน้ำไดรับผลกระทบ เกิดปญหาน้ำเนาเสีย 
สงกลิ่นเหม็น และปลาตายจำนวนมาก โดย กสม. พิจารณาแลวเห็นวาหลังจากเกิดเหตุน้ำเสียไหลลงคลอง
สาธารณะ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังมีคำสั่งใหโรงงานของผูถูกรองหยุดประกอบกิจการชั่วคราวและสั่ง
การใหแกไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย รวมถึงมีขอเท็จจริงปรากฏวา ผู ถูกรองไดจายคาชดเชยเยียวยา
ผลกระทบใหประชาชนผูไดรับผลกระทบแลวจำนวน 24 ราย รวมทั้งไดสนับสนุนงบประมาณในการฟนฟู
คลองสาธารณะแลว แตจากการตรวจสอบปรากฏวาไมมีหนวยงานใดในพื้นที่แจงวาไดรับความเสียหายจาก
เหตุการณดังกลาวซึ่งไมสอดคลองกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น ดวยเหตุนี้ กสม. จึงมีขอเสนอแนะตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ โดยเสนอแนะใหจังหวัดตรังประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นแกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จากเหตุการณดังกลาว การเรียกคาเสียหายหรือคาสินไหมทดแทนจากแหลงกำเนิดมลพิษ รวมถึงควรจัดตั้ง
กลไกเพื่อเฝาระวังกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูใกลคลองสาธารณะหรือกลุมโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความ
เสี ่ยงที ่จะมีการรั ่วไหลของน้ำเสียหรือมลพิษจากโรงงาน และกำชับใหสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง
ตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการของโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด
อยางเครงครัด  นอกจากนี้ ไดเสนอแนะใหเทศบาลตำบลนาเมืองเพชร ควรเพิ่มมาตรการที่จำเปนในการ
ตรวจสอบและกำกับดูแลการประกอบกิจการโรงงานของโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราและโรงงานที่อยูในพื้นที่
รับผิดชอบมิใหสรางผลกระทบหรือเหตุเดือดรอนรำคาญตอประชาชน ชุมชน และสิ่งแวดลอมในลักษณะ
เดียวกันนี้อีก และเสนอแนะใหบริษัทผูประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ำยางพารา นำหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิ
มนุษยชนสำหรับธุรกิจมาใชในการประกอบกิจการดวย 
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ความสำเร็จ/ความกาวหนา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรังแจงวา ไดดำเนินการตาม
ขอเสนอแนะของ กสม. โดยไดเตอืนใหบริษัทผูประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราเพิ่มความระมัดระวัง
เปนพิเศษ หรือมีมาตรการปองกันน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียใหมีคุณลักษณะเปนไปตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานการควบคุมการระบายน้ำทิ้งออกจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ซึ่งโรงงานไดมี
การแกไขปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียเรียบรอยแลว นอกจากนี้ยังไดกำชับใหโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูใกล
คลองสาธารณะหรือโรงงานกลุมเสี่ยงเปนประจำอยางตอเนื่องโดยไดรับความรวมมือจากชุมชนขางเคียง ดาน
เทศบาลตำบลนาเมืองเพชร แจงวาบริษัทผูประกอบกิจการโรงงานแปรรูปน้ำยางพาราไดสนับสนุนงบประมาณ
จำนวน 1.5 ลานบาท แกเทศบาลฯ เพ่ือฟนฟูคลองสาธารณะ ขณะที่บริษัทฯ แจงวา ไดดำเนินการแกไขกรณี
น้ำเสียไหลลงสูคลองสาธารณะแลว ทั้งยังสนับสนุนงบประมาณเพื่อสรางความยั่งยืนใหกับชุมชน เชน การ
ปลอยลงลงสูคลองสาธารณะ ทำฝายก้ันน้ำ ขุดลอกคูคลอง และชดเชยคาเสียหายใหแกประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ 

10) สิทธิชุมชน อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในสุขภาพและการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมกรณี
กลาวอางวาไมไดรับความเปนธรรมในการจายคาชดเชยใหแกผูไดรับผลกระทบดานเสียงจากทาอากาศ
ยานสุวรรณภูมิ (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 283/2562) 

สาระสำคัญ กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนกลาวอางวา ชาวบานจำนวนมากกวา 500 ราย ที่อาศัย
อยูในพื้นที่หมูที ่ 10 หมูที่ 11 และหมูที่ 18 ตำบลบางพลีใหญ อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ ไดรับ
ความเดือดรอนจากเสียงเครื ่องบินของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเมื่อป 2549 กรมควบคุมมลพิษและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดเคยสำรวจพื้นที่ดังกลาว โดยกำหนด ใหเปนพื้นที่แนวเสนเสียงที่ไดรับการชดเชยตาม
มาตรการที่หนวยงานของรัฐกำหนด แตเมื่อมีการสำรวจตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2550 และ
วันที่ 31 สิงหาคม 2553 สงผลใหพ้ืนที่ของผูรองและชุมชนอยูนอกแนวเสนเสียงและไมไดรับความเปนธรรม
ในการชดเชยเยียวยาความเสียหายแมวาอาศัยอยูในชุมชนเดียวกันกับผู ไดรับความชวยเหลือ ทั้งนี้ กสม. 
พิจารณาแลวเห็นวา แมวาจะปรากฏขอเท็จจริงวาในเดือน ส.ค. - ก.ย. ป 2561 บริษัท ทาอากาศยานไทย 
จำกัด (มหาชน) (ผู ถูกรอง) ไดเขาไปดำเนินการตรวจวัดเสียงและแจงวาจะอนุมัติจายเงินชดเชยผู ไดรับ
ผลกระทบบางรายเปนการเฉพาะ แตยังไมจายเงินชดเชยและตรวจวัดเสียงเพิ่มเติมใหครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 
ทำใหเกิดการเลือกปฏิบัติที่แตกตางกันตอบุคคลหรือชุมชนเดียวกัน นอกจากนี้ ยังพบวาอากาศยานมีมลพิษ
ทางเสียงไมเทากันและบางครั้งมีโอกาสบินออกนอกเสนทางแนวเสนเสียงที่กำหนด ดังนั้น การสำรวจเพื่อ
ตรวจวัดเสียงใน 1 วัน จึงไมสะทอนผลกระทบที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งยังไมมีมาตรการอื่นใดที่ตรวจสอบระดับ
มลพิษทางเสียงหรือเสนทางการบินของอากาศยานแตละลำวาอยู ในระดับหรือแนวเขตเสนเสียงที่กำหนด
หรือไม จึงไมสามารถระบุตัวผูไดรับผลกระทบทางเสียงเพื่อดำเนินการชดเชยเยียวยาอยางเหมาะสม กรณี
ดังกลาวเปนการละเลยการกระทำซึ่งกระทบตอสิทธิในสุขภาพตลอดจนเสรีภาพในเคหสถาน และเลือกปฏิบัติ
โดยไมเปนธรรม อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กสม. ไดมีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการปองกันหรือแกไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผูไดรับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และขอเสนอมาตรการหรือ
แนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอหนวยงานที่เก่ียวของ โดยเสนอแนะใหกระทรวงคมนาคม
และบริษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ควรเรงรัดพิจารณาแนวทางหรือมาตรการในการตรวจสอบและ
ติดตามผลของมลพิษทางเสียงจากการดำเนินงานของทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และวิธีการตรวจวัดระดับเสียง
ที่มีความเหมาะสมและรวดเร็ว และใหบรษิัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ควรพัฒนากลไกการรับเรื่อง
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รองเรียนของผูไดรับผลกระทบจากการดำเนินงาน และควรปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวย
ธ ุ รก ิ จก ับส ิ ทธ ิ มน ุษยชน  (UN Guiding Principles on Business and Human Rights : UNGPs) โดย
ดำเนินการประเมินผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งที่เกิดขึ้นแลวและท่ีอาจเกิดขึ้นได ผานการจัดทำ
การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence) 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา บริษัท การทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) แจงวา ได
ปฏิบัติตามแนวทาง หรือมาตรการรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยขยายกรอบการ
ชดเชยเยี่ยวยา เพื่อดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงในหนวย NEF เปนรายกรณีไปตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2556 ตามขั้นตอนตามลำดับ มีกลไกรับเรื่องรองเรียนและเยียวยาโดยจัดตั้งศูนยประสานงานแกไข
ปญหาผลกระทบสิ่งแวดลอมรวมท้ังการชี้แจงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของ
ทาอากาศยาน รวมกับคณะทำงานดานเทคนิคการตรวจวัดระดับเสียงตอประชาชน และมีการสำรวจประเมิน
และการจายคาชดเชยเยียวยาแกผูรองไปแลว เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 

สำหรับกรณีชาวบานจำนวนมากกวา 500 ราย อยูระหวางดำเนินการรอติดตั้งเครื่องวัดเสียง
เพิ่มเติมกวา 1,000 ราย และแจงวาทาง ทอท. อยูระหวางการศึกษาการประเมินผลกระทบที่เกี ่ยวของ 
(โครงการกอสรางทางวิ่งเสนที่ 3 และ 4 ทสภ.) ซึ่งหากผลการศึกษาพบวาชาวบานจำนวนกวา 500 ราย 
ดังกลาว อยูในพื้นที่ตามแผนที่แสดงเสนเทาระดับเสียง (NEF) กรณีเปดใช 3 และ 4 ทางวิ่ง รวมกับการปด
ทางวิ่งทุกกรณีที ่ไดรับผลกระทบดานเสียงเพิ่มเติมจากที ่ดำเนินการชดเชยอยู ในปจจุบัน และผานความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฯ (คชก.) และ 
ครม. มีมติเห็นชอบแลว ทอท. จะดำเนินการตามมาตรการแกไขปญหาผลกระทบดานเสียงฯ ทันทีโดยไมตอง
ตรวจวัดระดับเสียงในหนวย NEF ซึ่งจะดำเนินการไดเร็วขึ้น 

11) ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน กรณีการ
พิจารณารางพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .... ซึ่งอาจสงผลกระทบตอสิทธิขั้น
พื้นฐานของประชาชน (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 6/2560) 

สาระสำคัญ สืบเนื่องจากการพัฒนากฎหมายอันเปนปจจัยหลักที่จะนำไปสูเปาหมายของการ
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... ในวาระที่ 1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งรางพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกลาวไดมีการยกเวนการบังคับใชกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิมนุษยชน การมีสวน
รวมของประชาชนและการกระจายอำนาจ อีกทั้งกระบวนการจัดทำรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังขาดการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชนผูมีสวนไดเสียอยางทั่วถึงและขาดการศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากกฎหมาย
อยางรอบดาน อันอาจสงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน ดังนั้น กสม. จึงเห็นควรให
ดำเนินการศึกษากรณีรางพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. ... เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพบประเด็นซึ่งมีปญหาควรพิจารณา ไดแก 1) กระบวนการมีสวนรวม
ในการประเมินผลกระทบของกฎหมายไมกวางขวางเพียงพอ 2) การเปดชองใหมีการบังคับใชกฎหมายอื่นซึ่ง
ขาดหลักประกันดานนิติธรรมในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 3) ปญหาการจัดทำผังเมืองโดย
คำนึงถึงประชาชนและความยั่งยืน 4) ขอหวงกังวลตอการใชประโยชนที่ดินในเขตปฏิรปูท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  

กสม. มีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชน และ
ขอเสนอในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน ไป
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ยังรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี โดยเสนอใหมีการรับฟงความคิดเห็นของผูที่มีสวนเกี่ยวของโดยเฉพาะผูอาจไดรับ
ผลกระทบจากรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวและจากนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและ
ผูมีสวนไดเสียในระดับพื้นที่เพิ่มเติมและครบถวนรอบดาน การเสนอใหคำนึงถึงการเขาใชประโยชนที่ดินเพื่อ
การอ่ืน รวมทั้งจะตองชดเชยเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบอยางเปนธรรม การเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
ซึ ่งกำหนดหลักการรับรองสิทธิในการกำหนดการพัฒนาเศรษฐกิจ ส ังคม และวัฒนธรรม การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและโภคทรัพยบนพื้นฐานของผลประโยชนรวมกัน รวมทั้งเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน
กรอบสหประชาชาติหลังป 2558 – 2573 (Sustainable Development Goals – SDGs post – 2015 
– 2030) ที่ประเทศสมาชิกขององคการสหประชาชาติรวมทั้งประเทศไทยไดใหคำมั่นไว 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา คณะกรรมาธิการวิสามัญรางพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก พ.ศ. .... ไดนำขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตามที่ กสม. เสนอไปปรับปรุงรางพระราชบัญญัติใน
ประเด็นที่สำคัญ อาทิ การตัดขอความในรางมาตรา 37 (7) และรางมาตรา 43 (9) ออก เพื่อเปนการจำกัด
อำนาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต หรือใหความเห็นชอบและเปนผูมีอำนาจในการรับจดทะเบียนหรือรับ
แจงตามกฎหมายของเลขาธิการเพียงเทาที่กำหนดไวในรางพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
พ.ศ. .... และปรับปรงุรางพระราชบัญญัติมาตรา 31 โดยตัดความวา “(1) มิใหนำกฎหมายวาดวยการผังเมือง
มาใชบังคับแกการจัดทำแผนผังนั้น และเพิ่มความวา “ (1) ใหดำเนินการตามหลักวิชาการผังเมือง” ทั้งนี้ 
เพื่อใหการจัดทำแผนผังการใชประโยชนที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
เปนไปโดยถูกตองและสอดคลองตามหลักวิชาการผังเมืองที่ดีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งใหนำขอความตามคำสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 47/2560 โดยใหยึดหลักการคุมครอง เคารพ และเยียวยา ใหแกผูท่ี
ไดรับผลกระทบตามหลักการสงเสริมและคุ มครองสิทธิชนในบริบทของการประกอบธุรกิจ และสิทธิตาม
กฎหมายที่เก่ียวของดวย 

12) การปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงเพศ กรณีกลาวอางวานิสิตนักศึกษาที่
มีอัตลักษณทางเพศหรือวิถีทางเพศไมตรงกับเพศกำเนิดถูกบังคับใหไวทรงผมและแตงกายตามเพศกำเนิด
ในการเขาเรียน การเขาสอบวัดผล การฝกปฏิบัติงาน และการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร (รายงาน
ผลการตรวจสอบ ที่ 236-237/2559) 

สาระสำคัญ กสม. ไดรับเรื ่องรองเรียนวา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ไมอนุญาตให
นักศึกษาชายที ่มีเพศวิถีเปนหญิงแตงชุดครุยวิทยฐานะบัณฑิตหญิงเขารับพระราชทานปริญญาบัตร และ
มหาวิทยาลัยพะเยา หามไมใหแตงกายตามเพศวิถีของตนในการเขาเรียน การเขาสอบวัดผล และการฝก
ปฏิบัติงาน อีกทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาไดออกประกาศ เรื่อง การแตงกายสำหรับผูเขารับพระราชทานปริญญา
บัตรของมหาวิทยาลัยกำหนดใหบัณฑิตชายไวทรงผมและแตงกายตามเพศกำเนิดเทานั้น จึงเห็นวาการกระทำ
ของผูถูกรองทั้งสองเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงเพศและขัดตอพระราชบัญญัติความ
เทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ กสม. พิจารณาแลวเห็นวา การไมอนุญาตใหนิสิตนักศึกษาแตงกายตามเพศ
วิถีซึ่งไมตรงกับเพศกำเนิดของตนเขาเรียน เขาสอบวัดผล และการฝกปฏิบัติงาน ยอมสงผลใหนิสิตที่มีอัต
ลักษณทางเพศหรือเพศวิถีไมตรงกับเพศกำเนิด รูสึกถูกดูหมิ่นและถูกลดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ตลอดจนเปน
เหตุใหมีการจำกัดสิทธิในการศึกษาของนิสิตกลุมนี้ การที่นิสิตนักศึกษาแตงกายตามวิถีทางเพศในลักษณะ
เรียบรอยและถูกตองตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับวาดวยการแตงกายที่มหาวิทยาลัยไดกำหนดไว แมวาการแตง
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กายนั้นจะไมตรงกับเพศกำเนิดก็ตาม ยอมไมไดกระทบกระเทือนตอนิสิตนักศึกษาอื่น ๆ ที่เขาเรียนและเขา
สอบวัดผล รวมทั้งหลักเกณฑในการทดสอบความรูแตอยางใด สำหรับกรณีการกำหนดใหบัณฑิตทุกคนตอง
แตงกายชุดครุยวิทยฐานะตามเพศกำเนิดเทานั้น เห็นวาเปนการกระทำอันเปนการจำกัดซึ่งการแสดงออกที่
แตกตางจากเพศกำเนิด และกระทบตอสิทธิในความเปนสวนตัวและสิทธิในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณหรือ
ตัวตนของบุคคล ซึ่งไมไดเปนไปเพ่ือคุมครองสวัสดิภาพ ความปลอดภัยความมั่นคงของประเทศ หรือการปฏิบัติ
ตามหลักการทางศาสนาแตอยางใด ดังนั้น การกระทำของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมหาวิทยาลัย
พะเยา จึงเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงเพศตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๓ และกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๒ และไมสอดคลองกับหลักการยอกยาการตา 
วาดวยการใชกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศในประเด็นวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศขอ ๒ ขอ ๖ 
และขอ ๑๙  

กสม. จึงไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย ที ่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณาแกไขหรือกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ มาตรการขอบังคับหรือวิธีปฏิบัตเิก่ียวกับ
การแตงกายในการเขาเรียน การเขาสอบวัดผลการฝกปฏิบัติงาน และการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของ
นิสิตนักศึกษาที ่มีอัตลักษณทางเพศหรือวิถีทางเพศไมตรงกับเพศกำเนิดใหเปนไปตามมาตรา ๑๗ แหง
พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคลองกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล และ
เสนอแนะใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 
ในฐานะฝายเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ (คณะกรรมการ สทพ.) และ
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (คณะกรรมการ วลพ.) ประสานงานกับ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง เพื่อกำหนดแผนปฏิบัติงานเสริมสรางความเขาใจและเรงเผยแพร
ประชาสัมพันธหลักการคุมครองสิทธิเสรีภาพอันจะนำมาซึ่งการปฏิบัติอยางเสมอภาคตอนิสิตนักศึกษา 
คณาจารยและเจาหนาที่อื่น ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเคารพตอสิทธิความเปนสวนตัวและปราศจากการ
เลือกปฏิบัติจากสาเหตุวิถีทางเพศและอัตลักษณทางเพศตามพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. 
๒๕๕๘ 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา มหาวิทยาลัยพะเยาแจงผลดำเนินการวา ไดอนุโลมใหนิสิตที่เพศวิถี
ไมตรงตามเพศกำเนิดแตงกายตามเพศวิถีไดแตตองถูกระเบียบ และมีคำสั่งที่ ๓๒๔๓/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ 
ธันวาคม ๒๕๕๙ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาขออนุญาตแตงกายดวยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตขามเพศ
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยมีหนาที ่กำหนดหลักเกณฑและเง ื ่อนไขการพิจารณาอนุญาตซึ่ง
คณะกรรมการไดพิจารณาคำรองของผูสำเรจ็การศึกษาจำนวน ๗ ราย พรอมสัมภาษณ และไดอนุมัติใหแตงชุด
ครุยวิทยฐานะหญิงไดในงานพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ๒๕๖๐ นอกจากนี้ ยังไดออก
ประกาศเรื่องการแตงกายของผู สำเร็จการศึกษาที่เขารับพระราชทานปริญญาบัตร พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได
กำหนดการอนุญาตเพ่ือใหแตงกายขามเพศไดแตตองเปนไปตามหลักเกณฑของคณะกรรมการพิจารณา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแจงวา การแตงกายเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ไมอยูใน
อำนาจของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องจากมีคณะกรรมการดำเนินการจัดกลุมภาค จำนวน ๔ ภาค ของมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏทั่วประเทศ และหากคณะกรรมการฝายฝกซอมบัณฑิตพิจารณาอนุญาตใหบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณทางเพศ
ไมตรงเพศกำเนิดมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณาอนุญาตเรื่องการแตงกายของบัณฑิตตอไป 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจงผลดำเนินการวาไดประสานหนวยงานท่ี
เกี ่ยวของใหดำเนินการตามแนวทางการแกไขการปฏิบัติไมเปนธรรมตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติกำหนดแลว  

ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยแจงผลดำเนินการวาไดขอความรวมมือมหาวิทยาลัยและ
สถาบันสมาชิกรวมกันผลักดันใหมีการทบทวนและปรับแกการกำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
มาตรการ โครงการ หรือวิธีปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกปฏิบัติไมเปนธรรมระหวางเพศ 

13) ส ิทธิผู พิการ อันเกี ่ยวเนื ่องกับสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา กรณีกลาวอางวา 
สถาบันการศึกษาทางไกลกีดกันไมรับคนพิการเขาศึกษาตอในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (รายงานผลการ
ตรวจสอบ ที่ 103/2559) 

สาระสำคัญ กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนขอใหตรวจสอบกรณีบุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย 
มีอาการกลามเนื้อออนแรง ตองใสเหล็กดามกระดูกสันหลังกนและขาลีบเล็กทั้งสองขาง มีความประสงคที่จะ
สมัครเขารับการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่สถาบันการศึกษาทางไกล (สทก.) แตถูกปฏิเสธการ
เขาเปนนักศึกษา โดยอางประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาใหม ภาคเรียนที ่ ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๘ 
หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ขอ ๒.๑ ที่ไดกำหนดคุณสมบัติ
ทั่วไปของผูสมัครเขารับการศึกษาวาตองเปนผูสามารถเขารับการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนปลายภาค
เรียนในแตละภาคเรียน และเขารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-
NET) ไดที่สนามสอบในประเทศไทย สามารถเดินทางมาติดตอหรือเขารวมกิจกรรมตามที่สถาบันกำหนดได
ดวยตนเอง พรอมรับผิดชอบคาใชจายสวนตัวในทุกประเภทที่เกิดขึ้น ผูรองเห็นวาการกำหนดคุณสมบัติบาง
ประการตามประกาศดังกลาวเปนการกีดกันสิทธิทางการศกึษาของผูรอง  กสม. พิจารณาแลวเห็นวา ผูรองเปน
คนพิการตามความหมายของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการการ
กำหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ และมาตรการหรือวิธีปฏิบัติของหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน หรือบุคคลใด 
ในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอคนพิการจะกระทำมิได เมื่อประกาศการรับสมัครของผูถูก
รองดังกลาวไดกำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผูสมัครเขารับการศึกษาวาตองสามารถเดินทางมาติดตอหรือเขารวม
กิจกรรมตามที่ผูถูกรองกำหนดไดดวยตนเอง พรอมรับผิดชอบคาใชจายสวนตัวทุกประเภทที่เกิดขึ้น โดยมิได
คำนึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคนพิการ ประกาศดังกลาวจึงเปนประกาศที่ละเมิดสิทธิคนพิการในการไดรับ
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  

กสม. จึงไดเสนอแนะใหกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยและศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ มเปาหมายพิเศษ 
ประสานงานและบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหผูรองไดรับประโยชนและสิทธิทางการศึกษาที่ควรได รวมทั้งให
การสนับสนุนเรื่องการศึกษาของคนพิการโดยใหสอดคลองตอความตองการจำเปนพิเศษของคนพิการตาม
หลักการและเจตนารมณของอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการและพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคน
พิการ พ.ศ. ๒๕๕๑  รวมถึงใหแกไขปรับปรุงประกาศของผูถูกรองเรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหมมิใหขัดตอ
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หลักการตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และพระราชบัญญัติสงเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหสอดคลองกับหลักการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ  

ความสำเร็จ/ความกาวหนา สถาบันการศึกษาทางไกลแจงวาไดพิจารณาแกไขประกาศรับสมัคร
นักศึกษาใหม โดยปรับแกขอความในขอ ๓ และขอ ๕ ที่ระบุวา “สามารถเดินทางมาติดตอหรือเขารวม
กิจกรรมตามที่สถาบันการศึกษาทางไกลกำหนดไดดวยตนเองพรอมรับผิดชอบคาใชจายสวนตัวทุกประเภทท่ี
เกิดขึ้น” ซึ่งละเมดิสิทธิคนพิการออกแลว  

14) สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย กรณีกลาวอางวาเด็กถูกเจาหนาที่ของรัฐตรวจเก็บ
ตัวอยางสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ในพื้นท่ีตำบลยะหา อำเภอยะหา จังหวัดยะลา (รายงานผลการตรวจสอบ 
ที่ 111/2559) 

สาระสำคัญ กสม. ไดร ับเรื ่องรองเรียนขอใหตรวจสอบกรณีกลาวอางวา เมื ่อว ันที ่ ๒๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เจาหนาที่ของรัฐไมทราบสังกัด จำนวน ๓ คน เดินทางมายังบานของผูรองและขอตรวจ
เก็บตัวอยางสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ของบุตรผูรอง ซึ่งเปนเด็กชายอายุ ๑๑ ปและเด็กหญิงอายุ ๗ ปและผูถูก
รองไดใหผูรองลงลายมือชื่อในหนังสือใหความยินยอมในการตรวจเก็บสารพันธุกรรม โดยไมไดแจงวาจะตรวจ
เก็บตัวอยางสารพันธุกรรมไปเพ่ือวัตถุประสงคใด และไดเก็บสารพันธุกรรมของบุตรชายผูรองไปคนเดียวเพราะ
บุตรสาวรองไหดวยความตกใจในระหวางเก็บสารพันธุกรรมไดมีผู ชวยผูใหญบานในพื้นที่เขามาสังเกตการณ
ดวยผูรองเห็นวาการกระทำของผูถูกรองเปนการละเมิดสิทธิเดก็ กสม. พิจารณาแลวเห็นวา แมการเก็บตัวอยาง
สารพันธุกรรมบุตรของผูรองที่ยังเปนเด็กจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผูรองซึ่งเปนมารดาก็ตาม แต
ควรจะตองคำนึงถึงความจำเปนและการคุมครองสิทธิเด็กเปนสำคัญ อีกทั ้งเมื ่อพิจารณาในเรื ่องการเก็บ
ตัวอยางสารพันธุกรรมที่สามารถใชเปนพยานหลักฐานทางวิทยาศาสตรเพื ่อพิสูจนข อเท็จจริงในทาง
กระบวนการยุติธรรมแลว พนักงานสอบสวนตองใหแพทยหรือผูเชี่ยวชาญเปนผูดำเนินการตรวจ อีกทั้งและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑/๑ ระบุวาดำเนินการเพียงเทาที่จำเปนและสมควร ซึ่ง
ใชไดเฉพาะกับผูตองหาผูเสียหาย หรือบุคคลที่เกี่ยวของเทานั้น โดยตองไมกระทบกระเทือนสาระสำคัญแหง
สิทธิและเสรีภาพตามที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ประกอบกับพระราชบัญญัติคุมครอง
เด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ดังนั้น การเก็บตัวอยางสารพันธุกรรมที่ไดกระทำตอรางกาย
ของเด็ก แมวาจะไดรับการยินยอมจากมารดาในขณะนั้นก็ไมอาจกระทำไดเพราะไมไดชี้แจงใหทราบวาจะนำ
ตัวอยางสารพันธุกรรมของเด็กไปใชเพื่อวัตถุประสงคใด เปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครองสิทธิของเด็ก
หรือไม การกระทำดังกลาวจึงถือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

กสม. ไดมีขอเสนอแนะใหสำนักงานตำรวจแหงชาติกำชับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการดำเนินการ
เก็บตัวอยางสารพันธุกรรม ที่ตองกระทำตอเนื ้อตัวและรางกายของเด็ก ควรดำเนินการใหเปนไปตามที่
กฎหมายกำหนดโดยตองคำนึงถึงการคุมครองดานสิทธิและประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสำคัญ และตองไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากบิดา มารดา หรือผูปกครองโดยชอบดวยกฎหมายทุกครั้ง และกอนดำเนินการ
เก็บตัวอยางสารพันธุกรรมเจาหนาที่ควรแสดงตน ตำแหนงหนาท่ีและตนสังกัด พรอมชี้แจงวัตถุประสงคในการ
เก็บตัวอยางสารพันธุกรรมใหกับบุคคลที่เกี่ยวของไดรับทราบ รวมทั้งตองเก็บรักษาขอมูลที่เปนความลับสวน
บุคคล  

ความสำเร็จ/ความกาวหนา สำนักงานตำรวจแหงชาติแจงผลการดำเนินการวา ไดมีการแจงให
เจาหนาที่ตำรวจที่ปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบถือปฏิบัติวา กอนดำเนินการเก็บตัวอยางสารพันธุกรรมจากรางกาย
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ไมวาจะเปนของผู ตองหา ผู เสียหายหรือบุคคลที ่เกี ่ยวของ เห็นควรใหเจาหนาที ่ตำรวจที ่ปฏิบัติหนาที่
ผูรับผิดชอบจะตองแสดงตนวาเปนเจาหนาท่ีตำรวจ ใหแจง ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหนงและสังกัด พรอมกับแจง
วัตถุประสงคในการเก็บหาสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ตอบุคคลที่จะตองถูกตรวจสอบทราบ โดยจะตองไดรับ
ความยินยอมจากบุคคลที่จะถูกตรวจหาสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) และหากเปนเด็กหรือเยาวชนจะตองไดรับ
ความยินยอมจากบิดามารดา หรือผูปกครองของเด็กหรือเยาวชนกอนทำการตรวจหาสารดังกลาวดวยทุกครั้ง
และตองเก็บรักษาขอมูลบุคคลที่เขารับการตรวจเปนความลับสวนบุคคลเพื่อลดความหวาดระแวงและสราง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการทางยุติธรรมใหกับประชาชนในพื้นท่ี 

15) กรณีไดรับผลกระทบโครงการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข ๘๑ สายบางใหญ–
กาญจนบุรี (รายงานผลการตรวจสอบ ที่ 815-818/2560) 

สาระสำคัญ กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนกลาวอางวา โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษหมายเลข 
๘๑ สายบางใหญ–กาญจนบุรี ไดวาจางบริษัทในการสำรวจขอมูลเพื ่อออกแบบกอสรางและลดผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและผานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment-EIA) ตั้งแต
ป ๒๕๔๑ แตไมเคยมีการจัดการประชุมเพื่อจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ ตอมาใน
ป ๒๕๕๒ มีการจัดประชุมเพื ่อรับฟงความคิดเห็นการออกแบบโครงการเพื่อดำเนินการ และเมื่อวันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๕๙ มีการประชุมเพ่ือทบทวนผลกระทบสิ่งแวดลอม ชาวบานที่ไดรับผลกระทบจำนวนมากไมไดรับ
แจงใหเขารวมประชุม ทำใหผู ที ่ถูกเวนคืนที่ดินไมมีโอกาสไดรับขอมูลและแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ 
โครงการดังกลาวสงผลใหชาวบานไมมีที่ดินเพื่อใชเปนที่พักอาศัยและที่ดินเพื่อประกอบอาชีพ และกรมทาง
หลวงไมมีมาตรการชวยเหลือหรือเยียวยาผูไดรับผลกระทบและมีการแจงเวนคืนที่ดินตามราคาประเมินที่ต่ำ
กวาราคาทองตลาด ทำใหผูที่ถูกเวนคืนที่ดินไมสามารถจัดซื้อที่ดินแปลงใหมเพื่ออยูอาศัยและประกอบอาชีพได 

กสม. ไดมีขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเสนอแนะใหกระทรวง
คมนาคม แตงตั้งคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยตัวแทนของประชาชนผูถูกเวนคืนอสังหาริมทรัพยและผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น เพื่อพิจารณากำหนดคาทดแทนการเวนคืนที่ด ินใหเกิดความเปนธรรม ควร
พิจารณาทบทวนพื้นที่บริการทางหลวง (Service Area) โดยควรเวนคนืเทาที่จำเปน และควรรวมกับหนวยงาน
ในทองถิ่น และตัวแทนประชาชน จัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหนาที่รวมในการออกแบบและกอสรางหนางาน 
เพื ่อแกไขปญหาและบรรเทาผลกระทบที ่เก ิดขึ ้นกับประชาชนใหมากที ่ส ุด นอกจากนี ้ ยังได เสนอให
คณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรงุพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยเรื่อง
การประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยควรกำหนดใหรายงานการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่ง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอายุไมเกิน ๕ ป 
เพื่อใหมาตรการลดผลกระทบดานสิ่งแวดลอมสอดคลองกับสภาพพ้ืนที่สังคมและสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 
รวมทั ้งควรพิจารณาปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย พ.ศ. ๒๕๓๐ ให
สอดคลองกับหลักการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

ความสำเร็จ/ความกาวหนา กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
กำหนดราคาเบื้องตนเพื่อทำหนาที่กำหนดคาทดแทนของอสังหาริมทรัพยที่จะตองเวนคืน และจำนวนเงินคา
ทดแทนและมีผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นที่แนวทางหลวงตัดผาน ผู แทนสภาทองถิ่นซึ่งผูแทนของ
ประชาชนผู ถูกเวนคืนในทองถิ ่นนั ้น ๆ มารวมพิจารณากำหนดคาทดแทน และการกำหนดคาทดแทน
อสังหาริมทรัพยตามราคาที่มีการซื้อขายที่ดินกันจริงตามปกติในทองตลาดในทองถิ่น ซึ่งเปนการกำหนดราคา
อยางเปนธรรม และมีพิจารณาทบทวนพื้นที่บริการทางหลวง (Service Area) บริเวณตำบลดอนแฝก อำเภอ
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นครชัยศรี โดยลดขนาดพื้นที่บริการทางหลวง (Service Area) ฝงขาเขาเหลือพื้นที่กอสราง ประมาณ ๓๘ ไร 
ซึ่งอยูในระหวางขั้นตอนติดตอประสานงานกับผูไดรับผลกระทบเพื่อทำความเขาใจเหตุผลความจำเปนของ
ขนาดพื้นที่บริเวณทางหลวง (Service Area) ใหเขาใจและยอมรับกันในเหตุผลความจำเปนของทั้งสองฝาย 
รวมทั้งไดรวมกับหนวยงานทองถิ่นและตัวแทนภาคประชาชนจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำหนาที่รวมกันในการ
ออกแบบและกอสรางหนางาน โดยกอนเขากอสรางโครงการของกรมทางหลวงนั้น กรมทางหลวงจะไดมีการ
ประชาสัมพันธทำความเขาใจกับประชาชนในพ้ืนที่ซึ่งเปนกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แจงวา ไดมี
การแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดลอม พ.ศ. ๒๕๓๕ วาดวยเรื ่องการ
ประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม โดยกำหนดใหรายงานการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม ซึ่งไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการหรือคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติมีอายุไมเกิน ๕ ป 
(ปจจุบันปรากฎในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561) 
และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอยูระหวางการดำเนินการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพยใหสอดคลองกับหลักการเวนคืนอสังหาริมทรัพยตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐  

16) การเลือกปฏิบัติตอผูติดเช้ือเอชไอวี กรณีการสมัครงานกับบริษัทเอกชน (รายงานผลการ
ตรวจสอบ ที่ 3-6/2562) 

สาระสำคัญ กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีกลาวอางวา บริษัทเอกชนจำนวน ๖ ราย จัดให
ผูสมัครงานตรวจสุขภาพและตรวจหาเชื้อเอชไอวีกอนรับเขาทำงาน เปนเหตุใหผูติดเชื้อเอชไอวีถูกปฏิเสธการ
จางงาน หรือปฏิเสธการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และไมไดรับเขาทำงาน ซึ่งมีบริษัทบางแหงใหเหตุผลวา ปจจัย
สภาพแวดลอมการทำงานที่ไมเหมาะสมตอผูติดเชื้อเอชไอวี ทั้งนี้ ตำแหนงงานที่มีการจัดใหตรวจสุขภาพและ
ตรวจหาเชื้อเอชไอวีนั้น มีลักษณะงานที่เกี่ยวของกับอาหาร หรือตองสัมผัส หรือมีความเสี่ยงที่จะแพรเชื้อเอช
ไอวีแตอยางใด ผูรองเห็นวานโยบายดังกลาวสงผลตอการปฏิเสธการรับผูติดเชื้อเอชไอวีเขาทำงาน อันเปนการ
เลือกปฏิบัติ กสม. พิจารณาขอเท็จจริงแลวเห็นวา จากขอมติของสหประชาชาติที่ ๑๙๙๕/๔๔ เมื่อวันที่ ๓ 
มีนาคม ๒๕๓๘ และ ๑๙๙๖/๔๓ เม่ือวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๓๖ ยืนยันวา“สถานภาพอยางอื่น” ในบทบัญญัติ
เรื่องการไมเลือกปฏิบัตินั้น จะตองตีความโดยหมายความรวมถึงสถานภาพทางสาธารณสุขรวมทั้งเชื้อเอชไอวี
และโรคเอดส ซึ่งหมายความวารัฐไมควรเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อและผูไดรับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีและโรค
เอดส หรือสมาชิกของกลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดเชื้อเอชไอวี และยังมีความเห็นวา “ทุกคนมีสิทธิในการ
ทำงาน การตัดสินใจ และเงื่อนไขที่เปนใจสำหรับการทำงาน” โดยสิทธิในการทำงานนำมาซึ่งสิทธิของบุคคลท่ีจะ
เขาถึงการจางงานโดยปราศจากเงื่อนไขเบื้องตน ยกเวนคุณสมบัติเพื่อการจางงานที่จำเปน สิทธิจะถูกละเมิด
ทันทีหากผูสมัครหรือลูกจางถูกเรียกรองใหตรวจเชื้อเอชไอวีในลักษณะบังคับ และปฏิเสธการจางงานหรือ
ปฏิเสธที่จะใหเขาถึงผลประโยชนของลูกจางหากพบวาผลการตรวจเชื้อเปนบวก รัฐตองประกันวาบุคคลที่เปน
ผูติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดสจะไดรับการอนุญาตใหทำงานตราบเทาที่เขาจะสามารถทำงานได ในกรณีที่ผูติด
เช ื ้อไมสามารถที ่จะทำงานตอไปได เขาก็ตองไดร ับการดูแลและเขาถึงผลประโยชนที ่จะมีใหแกผู  ไร
ความสามารถและผูปวยดวย ผูสมัครหรือลูกจางจะตองไมถูกขอใหเปดเผยสถานภาพเรื่องเอชไอวีของตนตอผู
วาจาง หรือเพื่อเขาถึงการชดเชยใหแกแรงงาน ผลประโยชน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการประกันสุขภาพ 
พันธกรณีของรัฐในการปองกันการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบในสถานที่ทำงาน รวมทั้งความรูในเรื่องเชื้อเอชไอวี
และโรคเอดส ควรไดรับการขยายไปสูภาคเอกชนการดำเนินการใหมีการตรวจหาเชื้อเอชไอวี ซึ่งเปนขั้นตอน
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หนึ่งของการสมัครงานนั้น ถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุแหงสถานภาพอยางอ่ืนท่ีสงผลใหเกิดอุปสรรค
หรือขอจำกัดในการเขาถึงสิทธิในการประกอบอาชีพของผูติดเชื้อเอชไอวี และเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

กสม. ไดมีขอเสนอใหบริษัทเอกชนพิจารณายกเลิกเงื่อนไขการตรวจหาเชื้อเอชไอวีกอนรับเขา
ทำงานในทุกตำแหนง และดำเนินการตามแนวปฏิบัติแหงชาติวาดวยการปองกันและบริหารจัดการดานเอดส 
ในสถานที่ทำงาน และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการปองกันและบริหารจัดการดานเอดสและ
วัณโรคในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  กระทรวงสาธารณสุขควรบังคับใชกฎหมาย
เพื่อคุมครองสิทธิของผูติดเชื้อเอชไอวีกับสถานบริการทางการแพทยที่มีบริการตรวจหาเชื้อเอชไอวีและเปดเผย
ผลการตรวจตอบุคคลอื่น ไมวาจะโดยสมัครใจหรือไม รวมถึงการดำเนินการใหมีมาตรการเชิงลงโทษตอ
สถานพยาบาลที่ฝาฝนบทบัญญัติอยางเครงครัด กระทรวงแรงงานและกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ควร
เรงดำเนินการใหสถานประกอบกิจการเอกชนดำเนนิการตามแนวปฏิบัติแหงชาติวาดวยการปองกันและบริหาร
จัดการดานเอดสในสถานที่ทำงาน และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการปองกันและบริหารจัดการ
ดานเอดสและวัณโรคในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ใหเกิดผลเปนรูปธรรมโดยเร็ว 
และคณะรัฐมนตรี ควรดำเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใดๆ ที่เกี ่ยวของกับการ
คุมครองแรงงานในภาคเอกชน ใหครอบคลุมไปถึงการคุมครองสิทธิของผูติดเชื้อเอชไอวีในโลกแหงการทำงาน ไม
วาจะเปนผูแสวงหางานทำที่ยังมิไดอยูในฐานะลูกจาง และผูที่มฐีานะเปนลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
และกฎหมายอื ่น ตั้งแตกระบวนการพิจารณารับเขาทำงาน การกำหนดเงื่อนไขในการจางงาน การเลื่อน
ตำแหนง และการสิ้นสุดการจาง เพื่อใหผูติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิและโอกาสเทาเทียมกับบุคคลอื่น ทั้งนี้ ควรมีการ
จัดตั้งกลไกการคุมครองและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติตอผูติดเชื้อเอชไอวีในโลกแหงการทำงาน เพื่อทำหนาที่
รับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบ และดำเนินการใหมีการเยียวยาผูติดเชื้อเอชไอวีที่ถูกเลือกปฏิบัติ อันจะทำใหเกิด
การบังคับใชกฎหมายคุมครองสิทธิผูติดเชื้อเอชไอวีที่มีประสิทธิภาพ 

ความสำเร็จ/ความกาวหนา กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจัด
ประชุมผูเกี่ยวของเพื่อหารือการกำหนดแนวทางการดูแลผูติดเชื้อเอชไอวีและผูปวยเอดสของสถานประกอบ
กิจการใหมีความชัดเจนเปนรูปธรรม จนในที่สุดคณะทำงานพิจารณาแกไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
หรือคำสั่งเพ่ือใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานได
ดำเนินการยกรางประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การปองกันและบริหารจัดการดานเอดสในสถานประกอบ
กิจการ เพื่อสงเสริมใหผูติดเชื้อเอชไอวี ผูปวยเอดส และผูไดรับผลกระทบจากเอดสเขาถึงการจางงานและมีงาน
ทำ รวมถึงการปองกันการแพรระบาดของเชื้อเอชไอวีและเอดสในสถานประกอบกิจการ  
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3.2 ดานการสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (5) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (5) และมาตรา 
27 (1) และ (2) บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาที่และอำนาจในการสรางเสริมทุกภาค
สวนของสังคม ตลอดจนประชาชนไดตระหนักถึงความสำคญัของสิทธิมนุษยชน และสงเสริม สนับสนุน รวมมือ
แกบุคคล หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชน ในการศึกษา วิจัย และเผยแพรความรูและพัฒนาความเขมแข็ง
ดานสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งในการใหความชวยเหลือหรือเยียวยาแกผูถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมไปถึง
การสงเสริมและเผยแพรใหเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนของ แตละบุคคลที่
ทัดเทียมกัน และการเคารพในสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่นซึ่งอาจแตกตางกันในทาง วัฒนธรรม ประเพณี วิถี
ชีวิต และศาสนา ภายใตหนาที่และอำนาจตามกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ
สงเสริมสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดทำ แผนสงเสริมสิทธิมนุษยชนตาม
ยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ 12 ที่ประกอบดวยกลยุทธดาน
ตางๆ เพื่อใหภารกิจการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชนบรรลุผลในการสรางเสริมทุกภาคสวนใหมีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชน การการสงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร
ความรูดานสิทธิมนุษยชนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ี 
3 ไดมีผลการดำเนินงานดานสงเสริมสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

3.2.1 การสรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหมีความตระหนักและเห็นความสำคัญเกี ่ยว
ประเด็นดานสิทธิมนุษยชน  

กสม. ชุดที่ 3 ไดดำเนินการสรางเสริมเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหมีความตระหนักและเห็นถึง
ความสำคัญเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนหนาที่และอำนาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (5) ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (5) และมาตรา 27 (1) และ (2) ประกอบกับโดยการ
ดำเนินงานภายใตแผนสงเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ เพื่อรณรงคการสรางความตระหนักและใหความรูแกสาธารณะในประเด็นดานสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนเผยแพรความรูผานสื่อและสิ่งพิมพตางๆ ใหแกสาธารณะ โดยปรากฏเปนผลการดำเนินงานการ
สงเสริมสิทธิมนุษยชนในประเด็นที่สำคัญ ดังน้ี  

 
12 ในป 2559-2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดคณะอนุกรรมการดานสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยใหมีภารกิจ
พัฒนางานสงเสริมสิทธิมนุษยชนและจัดใหมีแผนในการสงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมเนื้อหา กลุมเปาหมาย และ
กระบวนการที่หลากหลายเหมาะสม  ตลอดจนการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน ตลอดจนการฝกอบรมดานสิทธิมนุษยชน 
การศึกษา การสำรวจ การวิจัย และการประเมินผล และการพัฒนาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษา การสงเสริมและเสริมสรางเครอืขายสิทธิมนุษยชน
ศึกษา การสงเสริมและเสริมสรางกิจกรรมเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศึกษาและดำเนินการสงเสริมการศึกษา และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
ศึกษาเพื่อสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนใหความรู ความเขาใจและสรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน 
ตอมา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ     พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม 
๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใหคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติทุกชุดซึ่งแตงตั้งกอนวันบังคับใชพระราชบัญญัติดังกลาวรวมถึง
คณะอนุกรรมการดานสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนแหงชาติตองสิ้นสุดการปฏิบัติหนาที่ลง แตเพื่อใหการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติบรรลุภารกิจและหนาที่ตาม ที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไดแตงตั้งคณะทำงานดาน
สงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติภารกิจในสวนนี้ภายใตแผนสงเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ เพื่อขับเคลื่อนงานสงเสริมดานสิทธิมนุษยชน 
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1) การใหความรูและการรณรงคสรางความตระหนักในประเด็นดานสิทธิมนุษยชนตามแผน
ยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560-2565  

กสม. ชุดที ่ 3 ไดดำเนินการใหความรู และการรณรงคสร างความตระหนักในประเด็นดาน       
สิทธิมนุษยชนแกสาธารณะตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 
2560-2565 ใน 5 ประเด็นหลัก ไดแก 1) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 2) สิทธิชุมชน ที่ดิน และฐานทรัพยากร 
3) นักปกปองสิทธิมนุษยชน 4) การปกปองและคุ มครองสิทธิผูสูงอายุ 5) สัญชาติและสิทธิในความเปน
พลเมืองของรัฐไทย โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานไดดังตอไปนี้  

1.1) ธุรกิจกบัสิทธิมนุษยชน  

กสม. ชุดที ่ 3 ไดเผยแพรหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 
(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) ซึ่งเปนตราสาร
ดานสิทธิมนุษยชนที่จะสงเสริมการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน และไดเผยแพรองคความรูที่เปนแนวคิด
สำคัญของตราสารดังกลาวเกี่ยวกับการคุมครอง (protect) การเคารพ (respect) และการเยียวยา (remedy) 
เพื่อใหภาครัฐและภาคเอกชนไดตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน และปองกัน
มิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการมีกลไกการเยียวยาผลกระทบดานสิทธิมนษุยชนที่อาจเกิดข้ึนหรือ
เกิดขึ้นการจากประกอบกิจกรรมดานธุรกิจ โดย กสม. ไดสรางเสริมทุกภาคสวนของสังคมใหมีความตระหนัก
และเห็นความสำคัญในประเด็นสิทธิดังกลาวโดยไดมีการดำเนินกิจกรรมและสรุปผลการดำเนินงานได
ดังตอไปนี้  

1.1.1) การเผยแพรหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายใต
กิจกรรมโครงการนำรอง (Pilot Project) “ธุรกิจการโรงแรมและทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสูตนแบบการ
ทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” โดยมี
ดำเนินกิจกรรมดังนี ้ 

การสัมมนาเรื่อง  “ธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมกับการเคารพสิทธิมนุษยชนตาม
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติ” เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จังหวัดภูเก็ต การสัมมนาดังกลาวเปน
การเผยแพรแนวคิดของหลักการชี้แนะของสหประชาชาตวิาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และคูมือการตรวจสอบ
ดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence) และรายการตรวจสอบ CHECKLIST ของ
ธุรกิจการโรงแรม ซึ่งเปนคูมือที่สำนักงาน กสม. ไดพัฒนาขึ้นสำหรับผูประกอบดานโรงแรมนำไปปรับใชในการ
ดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการและการจัดประชุมกลุมยอย (Focus group) เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม 
๒๕๕๙ วันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ และวันท่ี ๖ - ๗ กันยายน ๒๕๖๑ ใหกับ
ผูเก่ียวของในภาคธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ใกลเคียง การประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อนำ
คูมือการตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence) และรายการตรวจสอบ 
CHECKLIST ของธุรกิจการโรงแรม ใหโรงแรมตนแบบ จำนวน 5 แหงไดไปปรับใชในการดำเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจ ผลการประชุมทำใหภาคธุรกิจการโรงแรมไดเห็นถึงประเด็นปญหาและสามารถระบุประเด็นปญหาใน
การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจที่อาจจะนำไปสูความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนจากการใชคูมือดังกลาว จึงถือได
วาเปนการสรางความตระหนักใหกับภาคธุรกิจตองเคารพสิทธิมนุษยชนในการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  
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การสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจการโรงแรมและทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสูตนแบบการทำธุรกิจท่ี
เคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๑ ณ หองภูเก็ต แกรนด บอลรมู โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต  การประชุมดังกลาวเปน
การเผยแพรและขยายผลแนวทางการประกอบธุรกิจที ่เคารพสิทธ ิมนุษยชนตามหลักการชี ้แนะของ
สหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยการใชคูมือตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human 
Rights Due Diligence Handbook) และรายการตรวจสอบ (Checklist) ที่ กสม. ไดพัฒนาขึ้น ใหกับผูมีสวน
เกี่ยวของกับธุรกิจการโรงแรมและทองเที่ยวไดนำไปปรับใชกับการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจของตน และ
นำเสนอประสบการณของโรงแรมตนแบบในโครงการนำรอง (Pilot Project) ของ กสม. ที ่นำคู ม ือการ
ตรวจสอบดังกลาวไปใชเปนเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยงดานสิทธิมนุษยชนในการประกอบกิจกรรมทาง
ธุรกิจโรงแรม ผลที่ไดการประชุมดังกลาว ภาคธุรกิจการโรงแรมไดรับความรู เกี ่ยวกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนและตระหนักถึงความสำคัญของการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจที่ตองเคารพสิทธิมนุษยชนอันสงผล
ใหภาคธุรกิจการโรงแรมจะสามารถเติบโตไดอยางมั่นคง (stable) และอยางย่ังยืน (sustainability)  

ความสำเร็จ การเผยแพรหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนภายใต
กิจกรรมโครงการนำรอง (Pilot Project) “ธุรกิจการโรงแรมและทองเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตสูตนแบบการทำ
ธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ผูแทนภาค
ธุรกิจและการโรงแรมจากโครงการนำรองของ กสม.13 ไดรับเชิญไปนำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักการ
ชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในการประชุม  “2018 United Nations Forum on 
Business and Human Rights” ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  

1.1.2) การสัมมนาวิชาการเรื่อง“การเผยแพรและขับเคลื่อนหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เมื ่อวันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐและผูประกอบธุรกิจของ
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน เผยแพรความรูความเขาใจ
ใหกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (UNGPs) ใหเกิดผลในการสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนโดยภาคธุรกิจในทางปฏิบัติ โดยเรียนรู
จากประสบการณการดำเนินการของทั้งประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาค และประสานความรวมมือ
และสรางความตระหนักใหทุกภาคสวนทั้งภาครัฐและภาคเอกสารใหไดรับรูและเขาใจถึงสถานการณสิทธิ
มนุษยชนที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ รวมถึงปองกันมิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือความยั่งยืนของ
การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ การสัมมนาดังกลาวมีผูเขารวมการสัมมนาจำนวน 610 คน ประกอบดวย
ผูแทนหนวยงานภาครัฐที่มีหนาที่รับผิดชอบในการกำกับดูแลการประกอบการของภาคเอกชน องคกรอิสระ 
รัฐวิสาหกิจ ผูประกอบการเอกชน ภาคประชาสังคม และภาควิชาการในประเทศ และผูแทนจากองคกรระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของ อาทิ คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน สถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูแทนคณะทูตตางประเทศในประเทศไทย และสื่อมวลชน โดยพลเอก 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดเปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาและกลาวปาฐกถาพิเศษในหัวขอ 
“หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับการสรางความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและ
สังคม” 

 
13นางสาวณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ ผูประกอบการ โรงแรมอันดารา รีสอรท เรสซเิดนซ (Andara Resort & Residences) จังหวัดภูเก็ต 
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ความสำเร็จ การสัมมนาดังกลาวนำไปสูการลงนามในปฏิญญาความรวมมือขับเคลื่อนหลักการ
ชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ 
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ่งเปนการแสดงออกที่เปนรูปธรรมถึงความรวมมือในทุกภาคสวนท่ี
เกี่ยวของไดตระหนักถึงความสำคัญในประเด็นสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจและเกิดการรับรูตอสาธารณชนในวง
กวางถึงความมุงมั่นของประเทศไทย  

1.1.3) การสัมมนาวิชาการเรื่อง “การเผยแพรและการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทยตอภาคประชาสังคม” เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐       
ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพ่ือเผยแพรความรูและสรางความเขาใจในประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน และรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมในการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนมาใชกับบริบทของสถานการณของประเทศไทยเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดข้ึน
จากการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจใน 5 ประเด็น ประกอบดวย (๑) บทบาทภาครัฐในการคุมครองมิใหภาค
ธุรกิจละเมิดสิทธิมนุษยชน (๒) กลไกการปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจในการประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจ (๓) “กลไก” หรือ “กระบวนการ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ”ของภาครัฐในการเยียวยาความ
เสียหายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพใหกับผูที่ไดรับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมดาน
ธุรกิจ (๔) “กลไก” หรือ “กระบวนการ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ” ของภาคธุรกิจในการเยียวยาความเสียหายที่
รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ และ (๕) ความเห็น/ขอเสนอแนะตอการจัดทำแผนปฏิบัติการแหงชาติวาดวยธุรกิจ
ก ับส ิทธ ิมน ุษยชน (National Action Plans on Business and Human Rights- NAP) ผลการส ัมมนา
วิชาการดังกลาวไดนำไปจัดทำเปนขอเสนอแนะตอรัฐบาลไทยเพื่อใหหนวยงานรัฐที่เปนเจาภาพหลักนำไปใช
ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

1.1.๔) การเสวนาวิชาการเรื่อง“การดำเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการเยียวยาและระงับขอพิพาทโดยภาคธุรกิจไทย” 
( Implementing the UNGP : Good Practices on Remediation and Conflict Resolution by 
Thai Businesses) เม ื ่อว ันที ่  ๙ ก ุมภาพันธ  ๒๕๖๑ ณ คณะนิต ิศาสตร  มหาว ิทยาลัยธรรมศาสตร 
กรุงเทพมหานคร เปนการอภิปรายนำโดย กสม.  กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ สมาคมเครอืขายโกลบอลคอม
แพ็กประเทศไทย ผูแทนคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ในประเด็น
เก่ียวกับกระบวนการเยียวยา และการระงบั ขอพิพาทในดานสิทธิมนุษยชนของการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ 
และการไดมาซึ่งแนวปฏิบัตทิี่ดีในการเยียวยาและการระงับขอพิพาทอันนำไปสูการคุมครองสิทธิมนุษยชน และ
แลกเปลี่ยนประสบการณรวมท้ังหารือกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยมีผูเขารวมการเสวนาดังกลาว  130 คน 
ผูแทนของหนวยงานของรัฐ องคกรภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม  การเสวนาดังกลาวไดเผยแพรแนวคิด
เกี่ยวกับการเขาถึงกระบวนการเยียวยา ( Access to Remedy) ซึ่งเปนหนึ่งในหลักการสำคัญของเอกสาร
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และสรางความตระหนักใหทั้งหนวยงานของ
รัฐ และองคกรภาคธุรกิจ ไดในประเด็นดังกลาวใหเห็นถึงความสำคัญในการปกปองและเคารพสิทธิมนุษยชน
โดยใหผูท่ีไดรับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจไดเขาถึงกระบวนการเยียวยาที่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

1.1.5) การสัมมนาวิชาการเรื่อง “Leading by Example : รัฐวิสาหกิจไทยสูตนแบบ การ
ทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทาราศูนยราชการ
และคอนเวนชันเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร  เปนการเผยแพรความรูความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนในการ
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ประกอบกิจกรรมทางธุรกิจที่ไมสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนอันเปนอำนวยการไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ภายใตหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจของไทย  
โดยมีผูเขารวมสัมมนาจำนวน 258 คน ในการสัมมนาวิชาการดังกลาว พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รอง
นายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีกระทรวงการยุติธรรม ไดปาฐกถาพิเศษ เร ื ่อง “Leading by Example: 
รัฐวิสาหกิจไทย สูตนแบบการทำธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน” และ Mr. Dante Pesce คณะทำงานวาดวย
สิทธิมนุษยชนกับบรรษัทขามชาติและการประกอบธุรกิจอื ่นๆ ของสหประชาชาติ ไดปาฐกถาในหัวขอ 
“Leading by example: The State, State - owned enterprises, and Human Rights” รวมทั ้งม ีการ
นำเสนอผลการดำเนินการและแนวทางกิจกรรมที่จะชวยสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของรัฐวิสาหกิจ 
ตลอดจนรายงานผลการศึกษาวิจ ัยการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due 
Diligence) ของสำนักงาน กสม. การสัมมนาวิชาการดังกลาวไดสรางความตระหนักในประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนใหกับหนวยงานรัฐวิสาหกิจของไทยโดยเห็นวาการมีนโยบายและมาตรการเพื่อกำกับการประกอบ
กิจกรรมทางธุรกิจโดยเคารพสิทธิมนุษยชนนั้นเปนเรื่องสำคัญ และความรบัผิดชอบตอการเคารพสิทธิมนุษยชน
มิใชอุปสรรคในการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ แตเปนโอกาสและสิ่งทาทายที่จะนำไปสูการบริหารจัดการให
การประกอบกิจกรรมทางธุรกิจนั้นมีความยั่งยืนและเพ่ิมมูลคาใหกับองคกร 

1.1.6) การสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่อง “การขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะของสหประชาชาติวา
ดวยธุรก ิจกับสิทธิมนุษยชนสู การพัฒนาอยางยั ่งยืน” (Doing Business for Sustainable Growth :          
a Forum to follow – up on Implementation of UNGPs in Thailand)  เมื่อวันที่  ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร เปนเผยแพรแนวทางการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจที ่เคารพสิทธิ
มนุษยชนใหกับผูประกอบการธุรกิจตางๆ ของไทยในวงกวางโดยใหสามารถนำแนวทางตามหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปปรับใชกับธุรกิจของตนได และเปนการติดตามผลความคืบหนา
ในการดำเนินการตามปฏิญญาความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติในประเทศไทย ที่ไดลงนามเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ในการเสวนาวิชาการดังกลาว       
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน รฐัมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดปาฐกถา
พิเศษเรื่อง “การปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอยางยั่งยืน” และผูแทนผูแทนภาค
สวนตาง ๆ ที่รวมลงนามในปฏิญญาขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ ไดรวมกับอภิปรายเรื่อง “การปฏิบัติตาม
ปฏิญญาความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติใน
ประเทศไทย” นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังไดเผยแพรวิธีการใชคู มือการ
ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานใหกับผูประกอบธุรกิจตางๆ ของไทยไปปรับใชเพื่อประเมินความเสี่ยง
และการลดความเสี่ยงของผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการประกอบกิจกรรมทางธุรกิจ  การสัมมนา
วิชาการดงักลาวทำใหผูประกอบธุรกิจตาง ๆ ของ ไทย มีความรูความเขาใจในแนวทางการดำเนินกิจกรรมทาง
ธุรกิจที่ลดความเสี่ยงของผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนภายใตกรอบหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนโดยสามารถนำไปปรับใชได และมีความตระหนักถึงหนาที่ของภาคธุรกิจในการเคารพ
สิทธิมนุษยชน  

1.1.7) การประชุมเชิงปฏิบัต ิการ เรื ่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมตอการจัดทำ
แผนปฏิบัติการชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เมื ่อวันที ่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไมดา        
ดอนเมือง แอรพอรต กรุงเทพมหานคร เปนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ของ ภาคประชาสังคมตอรางแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน จัดทำโดยกรมคุมครอง
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สิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยมีกลุมอภิปราย ๔ กลุม ไดแก กลุมสิทธิแรงงานกลุมสิทธิในที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม กลุมการปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน (Human Rights Defender) 
และกลุมการลงทุนระหวางประเทศและบรรษัทขามชาติ เพ่ือระดมความคิดเห็นแลขอเสนอแนะในประเด็นดังนี้ 
ซึ่งไดแก ๑) ปญหาที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงอุปสรรคและชองวางที่ยังคงมีอยู ๒) แนวทางการแกไขปญหาและ
แผนกิจกรรมที่ภาคประชาสังคมคาดหวังใหรัฐดำเนินการ (นโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ) ๓) หนวยงานของรัฐ
ที่เกี ่ยวของ ๔) ระยะเวลาที่คาดหวังใหรัฐดำเนินการ และ ๕) ตัวชี้วัดผลการดำเนินการ  นอกจากนี้ ในการ
ประชุมดังกลาว Professor Surya Deva รองประธานคณะทำงานดานสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทขามชาติและ
องคกรธุรกิจอ่ืน ๆ ของสหประชาชาติ ไดบรรยายพิเศษ เรื่อง “บทบาทของภาคประชาสังคมตอแผนปฏิบัติการ
ระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (The Role of Civil Society Organization and the National 
Action Plan on Business and Human Rights)” ผลการประชุมดังกลาวจะนำไปใชประกอบการพัฒนาราง
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

1.1.8) การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเขาถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรง
แรมอนันตรา ริเวอรไซด อาคารอวานี กรุงเทพมหานคร เปนการเผยแพรหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวา
ดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ใหกับหนวยงานตาง ๆ ที่ทำหนาที่เปนกลไกทางการยุติธรรมของรัฐ (State - based 
Judicial Mechanisms) กลไกการรองทุกขที่ไมใชกระบวนการยุติธรรมโดยรัฐ (State - based non - judicial 
Mechanisms) และกลไกการรองทุกขในระดับปฏิบัติการโดยภาคธุรกิจรวมถึงสมาคมอุตสาหกรรม ใหมีความรู
ความเขาใจและตระหนักถึงการนำหลักการชี ้แนะฯ ไปดำเนินการใหเกิดผลในทางปฏิบัติ โดยมีผู เขารวม
สัมมนา 300 คน ประกอบดวยบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม ผู แทนหนวยงานภาครัฐและสมาคม
ผูประกอบการภาคเอกชนที่มีสวนเกี่ยวของกับกระบวนการเยียวยาจากกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
กิจกรรมทางธุรกิจ และผูแทนคณะทูตและองคการระหวางประเทศในประเทศไทย นอกจากนี้ ในการสัมมนา
ดังกลาว Professor Surya Deva รองประธานคณะทำงานดานสิทธิมนุษยชนกับบรรษัทขามชาติและองคกร
ธุรกิจอื่นๆ ของสหประชาชาติ ไดบรรยายพิเศษเรื่อง “Access to Effective Remedies under the Guiding 
Principles on Business and Human Rights: Implementing the UN Protect, Respect and Remedy 
Framework”  ผลการสัมมนาทำใหหนวยงานตางๆ ทั ้งภาครัฐ ภาคธุรกิจไดมีความเขาใจและตระหนักถึง
ความสำคัญของความจำเปนตองมีกลไกการเยียวยาภายใตหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน  

1.1.9) การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน: ปจจัยขับเคลื่อนความสามารถ
ในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสูความยั่งยืนตามหลักการชี้แนะ เรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
องคการสหประชาชาติ (UNGPs)” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมแกรนด ไฮแอท เอราวัณ 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนการขับเคลื่อนการดำเนินการตามปฏิญญาความรวมมือเพ่ือขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ
วาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย ประกอบกับมีความมุงหวังที่จะเชื่อมโยง
หลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable 
Development Goal : SDGs) เพื่อสรางความเขาใจถึงความสัมพันธและความเชื่อมโยงของหลักการทั ้งสอง
และการบูรณาการกันเพื่อสรางความยั่งยืนของการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
การสัมมนาวิชาการระดับชาติครั ้งนี้จะมุ งเนนที ่การลงมือปฏิบัติ (Implementation) ขององคกรธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการประเมินความเสี่ยงและผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจของตน
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และของหวงโซอุปทาน (Supply Chain) หรือที ่เรียกวา “การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน 
(Human Rights Due Diligence)” โดยในงานสัมมนาในครั ้งนี้ ไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) ระหงวางสำนักงาน กสม. กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(สำนักงาน ก.ล.ต.) เพื่อรวมกันผลักดันและสนับสนุนใหบริษัทจดทะเบียน บริษัทที่ออกหลักทรัพย หรือผู
ประกอบธุรกิจที่อยูภายใตการกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. ตระหนักถึงการประกอบธุรกิจอยางมีธรรมาภิ
บาล มีความรับผดิชอบตอสงัคม สิ่งแวดลอม โดยใหความสำคัญกับการนำหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวา
ดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาปฏิบัติใหเห็นผลอยางเปนรปูธรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

1.2) สิทธิชุมชน ที่ดิน และฐานทรัพยากร  

1.2.1) การสัมมนารับฟงความคิดเห็นในการแกไขปญหาท่ีดินและปาไมท้ังระบบ กสม. ไดจัด
เวทีร ับฟงความค ิดเห ็นของประชาชนทุกภาคส วนในทุกภ ูม ิภาค ได แก  ภาคเหน ือ ภาคใต   ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคกลาง ตอขอเสนอแนะมาตรการการแกไขปญหา14 ที่ กสม. ไดเสนอตอรัฐบาล 
ระหวางเดอืนพฤษภาคม ถึงสิงหาคม 2560 โดยผูเขารวมสัมมนาซึ่งประกอบดวยตัวแทนของหนวยงานระดับ
ภูมิภาคของกรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพืชพันธ กรมที่ดิน สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการ
เกษตรกรรม สำนักแกไขปญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ รวมถึงตัวแทนภาคประชาชน  

ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน จังหวัดพิษณุโลก  มี
ผูเขารวมสัมมนา 158 คน  

ภาคใต เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา จังหวัดสุราษฏรธานี มี
ผูเขารวมสัมมนา 220 คน  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซน
เตอร จังหวัดอุดรธานี มีผูเขารวมสัมมนา 160 คน 

ภาคกลาง  เมื ่อวันที ่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมคำแสด ริเวอรแคว รีสอรท จังหวัด
กาญจนบุรี มีผูเขารวมสัมมนา 200  คน  

ในการสัมมนารับฟงความคิดเห็นดังกลาว กสม. ไดมีการเผยแพรขอเสนอแนะแนวทางในการ
แกไขปญหาที่ดินและปาไมทั้งระบบ โดยมีนักวิชาการใหความรูในประเด็นตางๆ อาทิ การใชที่ดินในเขตปฏิรูป
ที่ดิน การแกไขปญหาเขตอนุรักษทับซอนพื้นที่ แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตของชาว
กะเหรี่ยง การใชสิทธิของบุคคลและชุมชนตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
43 (2) การจัดการที่ดินในรูปแบบของสิทธิรวมของชุมชน (common property) สิทธิชุมชน (community 
rights)  ผลการสัมมนาดังกลาวนำไปสูการสรางความเขาใจและความตระหนักในประเด็นสิทธิชุมชน ที่ดิน 
และฐานทรัพยากรใหกับผูมีสวนเกี่ยวของในวงกวาง จากการรับฟงความคิดเห็นในประเด็นการแกไขปญหา
ที่ดินและปาไมทั้งระบบ พบวามีลักษณะเปนปญหาเชิงโครงสรางของประเทศไทย สำนักงาน กสม. จึงได
ทำการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนที่
เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน  

 

 
14 ขอเสนอในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรอืคำสั่งใดๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน ตามรฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) ที่ ๑/2๕๖๐  ลงวันที ่๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ 
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1.3) นักปกปองสิทธิมนุษยชน 

1.3.1) งานวันสตรีสากล ๘ มีนาคม และการประกาศเกียรติยศ “ผูหญิงนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน” ซึ่งจัดขึ้นเปนประจำเพื่อเชิดชูเกียรติ สรางขวัญกำลังใจในการเสียสละอุทิศตนในการตอสูเพื่อสิทธิ
มนุษยชนแกผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน และสงเสริมใหเกิดแบบอยางท่ีดีของสังคม รวมถึงสงเสริมใหสังคม
เกิดการเรียนรูและตระหนักถึงบทบาทของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน และมีการบรรยายเพื่อเผยแพร
ความรูเกี่ยวกับเรื่องนักปองปกสิทธิมนุษยชนเพื่อใหสังคมไดเกิดความตระหนักในบทบาทของนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน  

ในป 2560 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดงานวันสตรีสากล เมื ่อวันที่ 6 มีนาคม 
๒๕๖๒  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร  กรุงเทพมหานคร  มีการมอบเกียรติบัตร “ผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน” 
ประจำป ๒๕๖๒  จำนวน 8 ราย 15 และมีการปาฐกถา เรื่อง“ผูหญิงปกปองสิทธิมนุษยชน : การขับเคลื่อนเพื่อ
ความยุติธรรมในสังคม” เพื่อแลกเปลี่ยนและเผยแพรประสบการณทำงานของนักปองปกสิทธิมนุษยชนให
สาธารณชนไดรับรูและเห็นถึงบทบาทหนาที่สำคัญ  

ในป 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดงานวันสตรีสากล เมื ่อวันที่ ๗ มีนาคม 
๒๕๖๒  ณ หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร โดยผูเขารวมงาน จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบดวย ผูแทนจาก
หนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผูแทนจากรัฐบาลตางประเทศ และผูแทนองคกรระหวางประเทศ 
สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป มีการมอบเกียรติบัตร “ผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน” ประจำป ๒๕๖๒  
จำนวน 6 ราย และมีการปาฐกถา เรื ่อง “มาตรการคุมครองผู หญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน”16 และมีการ
อภิปรายเรื่อง “การถอดบทเรียนจากประสบการณการตอสูของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน” 

งานวันสตรีสากลมีบทบาทสวนหนึ่งที่สำคัญคือ การสรางความเขาใจเกี่ยวกับการทำงานของนัก
ปกปองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะบทบาทสตรีที่เปนนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่ตองเผชิญกับปญหา อันเกิดจาก
ทัศนคติ คานิยม เศรษฐกิจและวัฒนธรรมทางสังคมอันมีเหตุจากความเหลื่อมล้ำไมเปนธรรม และเลือกปฏิบัติ
ได  และสรางความตระหนักถึงบทบาทหนาที ่ความสำคัญและการมีอยู ของนักปกปองสิทธิมนุษยชนใหกับ
สาธารณชนในวงกวาง รวมถึงรณรงคใหสังคมควรตองทำหนาที่ปกปองนักปกปองสิทธิมนุษยชน  

1.4) ผูสูงอายุ  

กสม. ไดนำกระบวนการ “การไตสวนสาธารณะ (public inquiry)”ซึ่งเปนกระบวนการที ่ใช
ตรวจสอบปญหาดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นอยางเปนระบบ รวมทั้งเปนกระบวนการที่เปดชองทางใหเผยแพร
และสรางความตระหนักใหกับทุกภาคสวนที่เก่ียวของไดเห็นถึงความสำคัญของสิทธิผูสูงอายุผานการจัดประชุม
รับฟงความคดิเห็นจากทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของ โดยไดมีการดำเนินการดังน้ี   

 
15 รายนามนักปกปองสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย 1) ภิกษุณีธัมมนันทา นักปกปองสิทธิมนุษยชนดานสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของผูหญิง 
2)  แวววรินทร บัวเงิน  ตัวแทนกลุมรักษบานแหง จังหวัดลำปาง ผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชนดานสิ่งแวดลอม ปกปองชุมชนจากผลกระทบใน
การทำเหมืองแร 3) รอกีเยาะ สะมะแอ ตัวแทนกลุมสตรีเครือขายฅนรักษเมืองเทพา จังหวัดสงขลา ผูหญิงนักปกปองสิทธิมนษุยชนดานพลังงานท่ี
ยั่งยืนและเปนธรรม 4)  พนา เจริญสุข  ผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน ผูกาวผานการถูกละเมิดสิทธิมาเปนนักปกปองสิทธิจากความรุนแรง 5) 
เจษฏา แตสมบัติ ตัวแทนเครือขายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน องคกรท่ีทำงานปกปองสิทธิมนุษยชนของกะเทย/คนขามเพศ (Transgender) 6) 
คะติมะ หลีจะ ผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชนชาติพันธุ และเพื่อที่ดนิท่ีอยูอาศัยและท่ีทำกิน 7) นงนุช นบนอม ตัวแทนเครือขายปกปองอันดามันจาก
ถานหิน จังหวัดกระบี่ ผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชนดานพลังงานที่ยั่งยืนและเปนธรรม และ 8) ณัฐพร อาจหาญ หญิงสาวลูกอีสาน นักปกปองสิทธิ
ชุมชน สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
16 รองศาสตราจารย ดร.ปกปอง  ศรีสนิท รองคณบดีฝายวิจัยและบริการสังคม คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
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1.4.1) การลงพื้นท่ีที่จังหวัดตาง ๆ ใน ๔ ภูมิภาค ไดแก ๑) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัด
ขอนแกน ระหวางวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๒) ภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี ระหวางวันที่ ๓ - ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๐  ๓) ภาคเหนือ   ที่จังหวัดเชียงใหม ระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ ๔) ภาคใต ท่ี
จังหวัดสุราษฎรธานี ระหวางวันที่ ๒๘ - ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐  

1.4.2) การจัดประชุมเพื ่อรับทราบการดำเนินงานในการสงเสริมและคุ มครองสิทธิของ
ผูสูงอายุ รวมทั้งปญหาอุปสรรคจากหนวยงานภาครัฐ ๒ ครั้ง เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงาน กสม. โดยมีผูแทนจากหนวยงานที่เก่ียวของเขารวมการประชุม ๑๓ แหง เชน 
กรมกิจการผู สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ 
กระทรวงยุติธรรม สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย 
สำนักอนามัยผูสูงอายุ กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนตน นอกจากนี้ ยังไดเชิญผูจัดการชุดโครงการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ
คุมครองพิทักษสิทธิผูสูงอายุของมูลนิธิสถาบันวิจัย และพัฒนาผูสูงอายุไทยเขารวมประชุมดวย 

1.4.3) การจัดประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นตอรางขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูสูงอายุ โดยจัดประชุมผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เมื่อ
วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมประมาณ ๑๕๐ 
คน จาก ภาคสวนตาง ๆ ท้ังผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ และผูแทนจากภาคประชาสังคมและสถาบันการศึกษา 
และการจัดประชุมเพื่อรับฟงขอคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อวันที่ 
๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีหนวยงานภาครัฐที่ดำเนินงานดานผูสูงอายุเขารวมประชุมดวย  

ผลของกระบวนการไตสวนสาธารณะนำไปสูการเผยแพรและสรางความตระหนักใหสาธารณชน
เพื่อใหเกิดความเขาใจในการเตรียมการรองรับสังคมผูสูงอายุในประเทศไทยในบริบทการเขาถึงสิทธิผูสูงอายุใน
ดานตางๆ อาทิ สิทธิในที่อยูอาศัย สิทธิดานสุขภาพ สิทธิดานหลักประกันรายได สิทธิในการทำงาน สิทธิใน
การศึกษาตลอดชีวิต สิทธิในการไดรับความคุมครองจากการถูกทอดทิ้ง การถูกกระทำรุนแรงและถูกแสวงประโยชน 
รวมถึงสิทธิในการไดรับความคุมครองในสภาวะภัยพิบัติ และขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูสูงอายุ17ใหกับคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติและคณะรัฐมนตรี 

1.5) สัญชาติและสิทธิในความเปนพลเมืองของรัฐไทย 

1.5.1) การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเปน
พลเมืองของรัฐไทย เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีไดเสด็จมาเปดงานสัมมนาวิชาการและทรงฟงการบรรยายทาง
วิชาการ ซึ่ง กสม. ไดรวมกับกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยความเปน
เลิศดานนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาลเยอรมัน-อุษาคเนย มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปญหาสิทธิและสถานะ
บุคคล และสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย  เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเกี่ยวกับ
ปญหาอันเกิดจากการกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยสัญชาติ ผลการสัมมนาวิชาการทำให

 
17ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสรมิและคุมครองสิทธิมนษุยชนของที่ ๑/๒๕๖๓ ลงวันที ่๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖3 
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หนวยงานตางๆที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมไดเขาใจและตระหนักถึงสภาพปญหา
ดังกลาวในมิติดานสิทธิมนุษยชนและรวมกันบูรณาการแนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนระบบ 

2) การใหความรูและการรณรงคสรางความตระหนักดานสิทธิมนุษยชนใหแกสาธารณะ  

กสม. ชุดที่ 3 ไดดำเนินกิจกรรมอ่ืน ๆ เพื่อใหความรูและการรณรงคสรางความตระหนักดานสิทธิ
มนุษยชนใหแกสาธารณะเปนการทั่วไปนอกจากประเด็นสิทธิมนุษยชนตามแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560-2565  โดยสามารถสรุปผลการดำเนินงานไดดังตอไปนี้ 

2.1) วันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม 

วันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม เปนวันที่สหประชาชาติมีมติรับรองปฏิญญาสากลวาดวย
สิทธิมนุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) เพื ่อใชเป นมาตรฐานขั ้นต่ำในการ
สงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก และยังประกาศใหวันที่ ๑๐ ธันวาคม ของทุกปเปน 
“วันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day)” กสม. ไดจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ทุกป ซึ่งเปน
กิจกรรมสาธารณะที่สำคัญในการรณรงคเสรมิสรางแนวคิดและหลักการดานสิทธิมนุษยชน สรางความตระหนัก
และกระตุนใหสังคมเห็นถึงความสำคัญของหลักการดานสิทธิมนุษยชน โดยมีกิจกรรมการมอบรางวัลเพื่อยก
ยอง เชิดชู บุคคลและองคกรที่มีผลงานดีเดนดานการสงเสริม ปกปอง และคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเชิดชู
เกียรติแกบุคคลผูอุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชนและทำคุณประโยชนใหสังคมอยางตอเนื่อง การจัดนิทรรศการ
แสดงประวัติและผลงานของผูไดรับรางวัลดังกลาว และนิทรรศการของหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
องคกรเครือขาย เพื่อเผยแพรความรูสิทธิมนุษยชนสูสังคมอยางกวางขวาง นำไปสูการเรียนรูและเขาใจถึง สิทธิ 
เสรีภาพ ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย หลักความเสมอภาค ตลอดจนตระหนักถึงการมีอยูและคงอยูของสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งไดเห็นผลงานเชิงประจักษในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต
หนาที่และบทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยในวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ของ
แตละป คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไดมีการใหความรูและรณรงคสรางความตระหนักดานสิทธิมนุษยชนผาน
การจัดเวทีเสวนา ดังตอไปนี้  

การเสวนา เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับการเดินหนาประเทศไทย” การฉายภาพยนตรสารคดีเพื่อ
สงเสริมสิทธิมนุษยชน” ในงานวันสิทธิมนุษยชน 10 ธันวาคม 2558 มีผูเขารวมงาน จำนวน ๗๑๕ คน ทั้ง
จากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไป 

การเสวนา เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับการพัฒนาที่ยั ่งยืน” และการฉายภาพยนตรสั้นเพื่อ
สงเสริมสิทธิมนุษยชน ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม 2559 โดยมีผูเขารวมงาน จำนวน ๕๔๑ 
คน ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนท่ัวไป 

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “รวมสรางสังคมไทยใหเคารพสิทธิมนุษยชน” การสรุปสถานการณ
สิทธิมนุษยชนในป ๒๕๖๐ ในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม 2560  โดยมีผูเขารวมงานจำนวน 
623 คน ทั้งจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป ทำให
เกิดการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนสูประชาชนใหไดรับรูและเรียนรูเรื่องสิทธิ เสรีภาพ และการปฏิบัติตน
ตามหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนไดเห็นผลงานของนักตอสูเพ่ือสิทธิมนุษยชน ที่สามารถนำไปเปนแบบอยางใน
การปฏิบัติงานดานสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคมตอไป นอกจากนี้ยังเกิดกระแสสังคมจากการนำเสนอขาวผานทาง
สื่อมวลชน และสื่ออ่ืนๆ สงผลใหประชาชนใหความสนใจงานของ กสม. มากขึ้น 
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การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “๗๐ ป ปฏิญญาสากล : สิทธิมนุษยชนกาวไกลสูสังคมไทยยั่งยืน” 
การฉายวีดิทัศน “เหลียวหลัง แลหนาบนเสนทางสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” ในงานวันสิทธิมนุษยชน
สากล ๑๐ ธันวาคม ประจำป ๒๕๖๑ โดยมีผู เขารวมงานจำนวน 555 คน ทั ้งจากหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไป และองคกรภาคีเครือขายดานสิทธิมนุษยชน 

การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สังคมไทยยุคใหมใสใจสิทธิมนุษยชน” ในงานวันสิทธิมนุษยชน
สากล ๑๐ ธันวาคม 2562  และการเสวนาเรื่อง“สังคมจะดีเมื ่อเคารพศักดิ ์ศรีความเปนมนุษย”ในป 
2562 เปนปที่สำคัญที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดทูลเกลาฯ ถวายรางวัลองคกรที่มีผลงานดีเดน
ดานการสงเสริม ปกปอง และคุมครองสิทธิมนุษยชน ประจำป 2562 แดสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาพัชรกิติ
ยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา และบุคคลและองคกรที่มีผลงานดีเดน
ดานสงเสริม ปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชน ประจำป 2562 ไดรับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจาลูก
เธอ เจาฟาพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณสีิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ 
2563 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนยราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร  

อนึ ่ง เพื ่อใหประชาชนคนทั่วไปที ่สนใจสามารถเขาถึงงานวันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ได 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังเปดชองทางการเขารวมงานวันสิทธิมนุษยชนสากลผานทางเฟสบุค 
(Facebook) ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นอกจากนี้ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองคกรเครือขาย ยังมีสวนรวมในกิจกรรมงานวันสิทธิมนุษยชนสากลโดยการจัดแสดงนิทรรศการ เพื่อ
เผยแพรความรูสิทธิมนุษยชนสูสังคมอยางกวางขวาง  

ผลการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ทุกปนั้น ทำใหสาธารณชนไดรับรูถึงการมี
อยูของสิทธิมนุษยชน การตระหนักในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรคีวามเปนมนุษย และหลักความเสมอภาค การ
เห็นถึงผลงานเชิงประจักษเกี่ยวกับการปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย และบุคคลและองคกร
ตนแบบดานสิทธิมนุษยชน บทบาทหนาที ่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นำไปสูกระแสสังคม 
(social trend) ที่ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน และพัฒนาเปนวัฒนธรรมดานสิทธิในสังคมไทย  

2.2) การมอบรางวัลบุคคลและองคกรที่มีผลงานดีเดนดานงานสงเสริม ปกปองและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน  

กสม. ไดมีการคัดเลือกบุคคลและองคกรที่มีผลงานดีเดนดานการสงเสริม ปกปองและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน และมอบรางวัล “บุคคลและองคกรที่มีผลงานดีเดนดานการสงเสริม ปกปองและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน” เปนประจำทุกปในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม  เพ่ือยกยอง เชิดชู และประกาศเกียรติ
คุณใหสังคมไดรับรูเปนบุคคลหรือองคกรแบบอยางของการสงเสริม ปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชน และ
เปนการสรางขวัญและกำลังใจใหแกบุคคลและองคกรที่ปฏิบัติงานอุทิศตนในการปกปอง คุมครองสิทธิทั้งของ
ตนเองและของชุมชน ซึ่งเปนกิจกรรมที่สงเสริมและสรางความตระหนักดานสิทธิมนุษยชนในวงกวาง อัน
นำไปสูกระแสสังคมเพ่ือรวมกันทั้งปองกันและเฝาระวังมิใหเกิดการละเมิดสิทธิ  

2.3) การแขงขันเพื่อเผยแพรและสงเสริมความรูดานสิทธิมนุษยชน 

กสม. ไดตระหนักถึงความสำคัญของกลุมเด็กและเยาวชน เนื่องจากเปนอนาคตของชาติและ
กลุมเปาหมายที่สำคัญในการมีบทบาทที่สำคัญที่จะมีบทบาทการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชน ดังนั้น จึงไดดำเนิน
กิจกรรมเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลุมเปาหมายดังกลาวใหเขาถึงความรูดานสิทธิมนุษยชนเพื่อจะไดเปน
ตัวกลางในการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน ดังตอไปนี้ 
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2.3.1) การแขงขันโตวาทีภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพื่อสงเสริมดานสิทธิมนุษยชน รวมกับ
กรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ และผูแทนไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิ
มนุษยชน เพื่อสงเสริมและปลูกฝงใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจ และตระหนักถึงคุณคาการเคารพสิทธิ
มนุษยชน รวมถึงกระตุนใหเกิดความสนใจเรียนรูเรื่องสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา ตลอดจนพัฒนาทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษ และคัดเลือกผูแทนเยาวชนของประเทศไทย จำนวน ๓ คน เขารวมการแขงขันโตวาทีสิทธิ
มนุษยชนระดับเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน (AICHR Youth Debate on Human Rights) โดยผู เขาแขงขัน
กิจกรรมดังกลาวเปนนิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาของไทย  

ในป 2559 มีผูแทนเยาวชนประเทศไทย เขารวมการแขงขันโตวาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน
ในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศมาเลเซีย จำนวน ๒ คน โดยไดรับรางวัล Top five debaters จากการแขงขัน
โตวาทีดังกลาว 

ในป 2560 มีผูแทนเยาวชนประเทศไทย เขารวมการแขงขันโตวาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชน
ในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศไทย จำนวน 1  คน ไดรับรางวัล Best Speaker จากการแขงขันโตวาทีดังกลาว 

ในป 2562 มีเยาวชนไทยไดรบัรางวัลการกิจกรรมการแขงขันโตวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ
ระดับเยาวชนเพ่ือสงเสริมความรูดานสิทธิมนุษยชน จำนวน 6 คน18 โดยมีผูแทนเยาวชนประเทศไทย เขารวม
การแขงขันโตวาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศไทย จำนวน 1  คน ไดรับรางวัล 
Best Speaker จากการแขงขันโตวาทีดังกลาว  

ผลที่ไดจากการแขงขันโตวาทีภาษาอังกฤษเพื่อสงเสริมดานสิทธิมนุษยชน เยาวชนไทยที่เขา
รวมการแขงขันไดเรียนรูและทำความเขาใจเกี่ยวกับหลักการดานสิทธิมนุษยชน และประเด็นสิทธิมนุษยชน
ตางๆที่นำไปใชเปนประเด็นในการแขงขัน อาทิ สิทธิเด็ก สิทธิคนพิการ จากการลงพื้นที่เพื่อรวบรวมขอมูล 
ตลอดจนการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณและมุมมองเกี่ยวกับ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนกับเยาวชนประเทศอื่นในภูมิภาคที่เขารวมการแขงขัน  นอกจากนี้ เยาวชนไทยแมมิได
เขารวมการแขงขันการโตวาทีแตเนื่องจากเปนกิจกรรมสาธารณะ ทำใหเยาวชนไทยในระดับอุดมศึกษาที่เขา
รวมกิจกรรมในฐานะผูฟงไดรับความรูในประเด็นสิทธิมนุษยชนที่หยิบยกขึ้นมาโตวาที ซึ่งถือไดวาเปนชองทาง
หนึ่งในการใหความรู และรณรงคความตระหนักดานสิทธิมนุษยชนใหกับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมการ
ศึกษาของไทย 

2.3.2) การแข งข ันการนำเสนอเร ื ่องส ิทธ ิมน ุษยชนระด ับม ัธยมศ ึกษา ร วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และผูแทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 
ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป ของประชาคมอาเซียน (50th Anniversary of ASEAN) จัดกิจกรรมแขงขันการ
นำเสนอเรื่องสิทธิมนุษยชนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเปนกิจกรรมคูขนานกับการจัดการแขงขันโตวาทีสิทธิ

 
18 การแขงขันโตวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพ่ือสงเสริมความรูดานสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ กระทรวงการ

ตางประเทศ นิสิต นักศึกษาที่ไดรับรางวัลจากกิจกรรมดังกลาวประกอบดวย (1) รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๓ คน ไดแก  นางสาวพริม เบคเคอรส 

เกษมสันต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  นายชยธร  ทรัพยชวโรจน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนายวิศรตุ  วาดเขียน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (2) 

รางวัลชมเชยจำนวน 2 คน ไดแก นายกฤษภพ เฮมเกรน มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางสาวจิราภา เผยศิริพัฒน จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (3) 

รางวัลผูผานเขารอบชิงชนะเลิศ จำนวน ๑ คน ไดแก นางสาวกานดา ทองศิริ  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยผูที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

จำนวน ๓ คน ดังกลาวไดเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมการแขงขันโตวาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน (AICHR Youth 

Debates on Human Rights 2019) ซึ่งประเทศไทยเปนเจาภาพจัดการแขงขันฯ ระหวางวันที่ ๑๗ – ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล ออ

คิด เชอราตัน กรงุเทพฯ  
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มนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำป ๒๕๖๐ (AICHR Youth Debate on Human Rights 
2017) กิจกรรมดังกลาวเปนการรณรงคสงเสริมและเผยแพรความรูสิทธิมนุษยชนใหเยาวชนเห็นคุณคาและ
ความสำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยมีตัวแทนของนักเรยีนระดับมัธยมศึกษาจากสถานศึกษาทั่วประเทศเขารวม
การแขงขัน ผลจากกิจกรรมการนำเสนอเรื่องสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา นอกจากเปนการพัฒนาทักษะ
การทำงานรวมกันเปนทีม การพัฒนาบุคลิกความเปนผูนำและการสรางเครือขายเยาวชนในแตละภูมิภาคแลว 
ยังเปนการเผยแพรองคความรูดานสิทธิมนุษยชนใหนักเรียนระดับมัธยมไดเรียนรูผานการบรรยาย การศึกษาดู
งาน การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำไปสูความเขาใจ การเห็นถึงคุณคาและการตระหนักถึง
ความสำคัญการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจำนวน 12 รายไดรับรางวัลจากการเขา
รวมกิจกรรมดังกลาว  

2.3.3) การประกวดบทภาพยนตรและภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน รวมกับ
สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส จัดกิจกรรมประกวดบทภาพยนตร และภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน โดย
มีบทภาพยนตร และภาพยนตรสั้นที่ไดรับรางวัลดังตอไปนี้   

(1) รางวัลชนะการประกวดบทภาพยนตรเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน จำนวน ๔ รางวัล ไดแก  
เรื่อง บุญมา  เรื่องเน้ือหนังมังสา เรื่องกระเหรี่ยงคอยาว และเรื่องสามวัน สี่คืน  

(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดภาพยนตรสั้นเพ่ือสงเสริมสิทธิมนุษยชน       เรื่อง 
แสง 

(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ การประกวดภาพยนตรสั้นเพ่ือสงเสริมสิทธิมนุษยชน เรื่อง หมา
เอ   

(4)รางวัลชมเชย ๒ รางวัล การประกวดภาพยนตรสั้นเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชน     เรื่อง ชามนี้
อรอยกวา และเรื่อง ขบวนการ 5 สี 

2.4) การอบรม การสัมมนาและขับเคลื่อนงานดานสิทธิมนุษยชน 

กสม. ไดจัดการอบรม สัมมนาวิชาการดานสิทธิมนุษยชนใหกับหนวยงานตางๆที ่เกี ่ยวของ 
ดังตอไปนี้  

2.4.1) การสัมมนาเครือขายสิทธิมนุษยชนในการปองกันและแกไขปญหาแรงงานตางดาว
และการคามนุษย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ภายใตแผนแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตรของรัฐบาล โดย
ผูเขารวมสัมมนาเปนกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของกับปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยในจังหวัดตาง ๆ ซึ่ง
ประกอบดวย ผูแทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน และเครือขายภาคประชาชน ผลที่ไดจาก
การสัมมนาดังกลาว ทำใหผูมีสวนเกี่ยวของกับปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี ่ยวกับปญหาสถานการณ การเรียนรู ทำความเขาใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการนำกลไกดานสิทธิ
มนุษยชนไปคุมครองและปกปองสิทธิแรงงานตางดาว ผูท่ีกำลังจะตกเปนเหยื่อ และผูท่ีไดรับความเสียหายจาก
ขบวนการคามนุษย และการนำแนวทางดานสิทธิมนุษยชน (human rights based approach)ไปใชปองกัน
และแกไขปญหาแรงงานตางดาว ปญหาประมงทะเลผิดกฎหมาย และปญหาการคามนุษย ภายใตการทำงาน
อยางบูรณาการทุกภาคสวน  

2.4.2) การอบรมเพื่อปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการคามนุษยในภูมิภาค  พื้นท่ี
ภาคเหนือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนการขับเคลื่อนงานดานการคามนุษยในสถานการณปญหาการ
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ละเมิดสิทธิแรงงานและการคามนุษยรวมกับภาคีเครือขาย และเผยแพรความรูความเขาใจใหกับกลุมเสี่ยง กลุม
ผูไดรับผลกระทบ กลุมผูเสียหายจากการคามนุษยและการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนดานแรงงาน นักศึกษา และ
ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ไดมีความรูความเขาใจ ในหลักการสิทธิมนุษยชน และกลไกกระบวนการปกปองและะ
คุมครองสิทธิมนุษยชนเพื่อตอตานการคามนุษย การแกไขสถานการณเกี่ยวปญหาการคามนุษย ผลที่ไดจาก
การอบรมทำใหกลุมกลุมเสี่ยง กลุมผูไดรบัผลกระทบ และกลุมผูเสียหายในพ้ืนที่เสี่ยง สามารถปกปองตนเองมิ
ใหกลายเปนเหยื่อ ประสานกับเครอืขายสิทธิมนุษยชนเพ่ือเฝาระวังและปองกันปญหา รวมทั้งกลุมผูเสียหายได
มีโอกาสในการเขาถึงสิทธิและสวัสดิการการเยียวยาของรฐัได  

2.4.3) การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ทางเลือก ขอเสนอแนะ หรือขอเสนอในการปรับปรุงแกไข
กฎระเบียบ และ/หรือกฎหมายที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลที่มีอาการตาบอดสี” เปน
กิจกรรมเผยแพรผลการศึกษาวิจัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง “ปญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมของบุคคลผูที ่มีอาการตาบอดสี” เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนยราชการและ
คอนเวนชั่นเซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร ใหกับผูเขารวมการสัมมนาจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ จักษุ
แพทยจากโรงพยาบาลสมุทรปราการ กรมการขนสงทางบก กลุมเรียกรองสิทธิของคนตาบอดสี ผลการสัมมนา
วิชาการดังกลาว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นำไปใชหารือและขับเคลื่อนในเชิงนโยบายกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน สถาบันอุดมศึกษา กรมการขนสง
ทางบก เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิของกลุมคนตาบอดสี  

2.4.4) การเสวนาวิชาการเพื่อเผยแพรผลงานการศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชน (สิทธิผูสูงอายุ) 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ระหวางเวลา 09.00-09.15 น. ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร เปนการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นในประเด็นสิทธิมนุษยชนของผูสูงอายุกรณีการ
เลือกปฏิบัติในผูสูงอายุในมิติเศรษฐกิจและสังคม มิติสุขภาพและคุณภาพชีวิต และมิติกระบวนการยุติธรรม19 
โดยผูเขารวมเสวนาประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานรัฐ องคกรเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการจาก
สถาบันการศึกษา ผลที่ไดจากการเสวนาวิชาการดังกลาวเปนการเผยแพรองคความรูดานเกี่ยวกับมิติดาน
เศรษฐกิจและสังคม มิติสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผูสูงอายุในการอำนวยการใหเขาถึงสิทธิผูสูงอายุในบริบท
สถานการณของประเทศไทยเพ่ือเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรของประเทศไทยในการการเขา
สูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณในป 2564   

2.5) การเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนผานส่ือและสิ่งพิมพตางๆ  

กสม. ไดมีการเผยแพรดานสิทธิมนุษยชนผานงานสื่อสารองคกร ซึ่งเปนกระบวนการสำคัญในการ
สื่อสารและถายทอดความรู ขอมูล ขาวสารไปยังประชาชนตลอดจนกลุมเปาหมายเฉพาะ เพื่อใหเกิดความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิในประเด็นและบริบทตางๆ และสามารถที่จะนำความรูที่ไดรบัไปรวมสรางสรรคสังคม
ใหเกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ ้น โดยไดดำเนินงานเผยแพรประชาสัมพันธเพื ่อสื่อสาร
ความรู ขอมูลและขาวสารไปสูประชาชนโดยการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธและการเผยแพรผานสื่อ ตาง ๆ 
ดังน้ี ไดแก  

 
19 โดยผูอภิปรายประกอบดวย นกัวิจัยจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) ผูแทนสภาสมาคมผูสูงอายุแหงประเทศไทย ผูแทนกรม
สงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย ผูแทนกรมกิจการผูสูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย และผูแทน
เครือขายบริการสาธารณสุข กรงุเทพมหานคร 
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2.5.1) สื่อสิ่งพิมพ20 เปนการจัดทำจดหมายขาว “มุมมองสิทธิ์” เผยแพรแกกลุมเปาหมายใน
พื้นที่ทั ่วประเทศ ไดแก องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หองสมุด 
โรงพยาบาล ภาคีเครือขายทุกภาคสวน และประชาชนผูสนใจทั่วไป จัดพิมพรายเดือน และการจัดทำหนังสือ/
คูมือ เพื่อเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนในเรื่องหรือประเด็นตางๆ  อาทิเชน ๑๐ เรื่องเดนสิทธิมนุษยชน
ดานกฎหมายและการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและการ
ประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และเพื่อเตรียมรองรับการเขาเปนภาคี
พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองมิให
บุคคลถูกบังคับใหสูญหาย ขอเสนอแนะเชิงนโยบายการคุมครองสิทธิของผูอพยพหนีภัยสงคราม และขอเสนอ
ในการปรับปรุงแกไข พ.ร.บ. คนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  คูมือการทำ
ความเขาใจ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  คู มือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตำรวจตามหลักสิทธิ
มนุษยชน  ประมวลศัพทและความรูสิทธิมนุษยชน เลม 1 และเลม 2  รายงานการศึกษาบทบาทภาคประชา
สังคมในการคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง  หนังสือสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และสิทธิของ
บุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียงกรณีการนำตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพและ
การแถลงขาวตอสื่อมวลชน หนังสือสิทธิมนุษยชนและงานราชทัณฑ หนังสือสิทธิและเสรีภาพในการประกอบ
อาชีพ กรณีผูที่เคยรับโทษใหจำคุกถูกจำกัดสิทธิในการเขารับราชการ หนังสือหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชน
สำหรับธุรกิจ เอกสารเผยแพรประชาสัมพันธความรูสิทธิมนุษยชน เปนตน  

2.5.2) สื่อทางไกล เปนการผลิตรายการวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงตางๆ เพื่อ
เผยแพรความรู ขาวสาร และสถานการณสิทธิมนุษยชนใหเขาถึงกลุมเปาหมายในวงกวาง ไดแก 

รายการวิทยุกระจายเสียง “เพื ่อสิทธิมนุษยชน” เผยแพรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหง
ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ คลื่นความถี่ AM ๑๔๖๗ KHz และเครือขายทั่วประเทศ ออกอากาศทุกวันพุธ 
เวลา ๑๘.๐๐ –  ๑๙.๐๐ น. (ความยาว ๖๐ นาท)ี จำนวน ๕๓ ตอน 

รายการวิทยุกระจายเสียง “สำนึกของสังคม ชวงเพื่อสิทธิมนุษยชน” เผยแพรทางสถานีวิทยุแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย คลื่นความถี่ FM ๑๐๑.๕ MHz  ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๐.๐๕ –  ๑๐.๕๕ น.  
(ความยาว ๕๐ นาที)  จำนวน ๕๒  ตอน   

รายการวิทยุกระจายเสียง รายการ “คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” เผยแพรทาง
สถานีวิทยุรัฐสภา คลื่นความถี่ FM ๘๗.๕ MHz และเครือขายทั่วประเทศ ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 
๑๙.๓๐ – ๒๐.๐๐ น. (ความยาว ๓๐ นาที)  จำนวน ๕๓  ตอน 

นอกจากนี้ ยังไดผลิตภาพยนตรสารคดีสงเสริมสิทธิมนุษยชน เรื่อง “๓ เดซิเบล เสียงที่ไมไดยิน” 
โดยมีแนวคิดหลักในการนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวและการตอสูเพื่อปกปองสิทธิมนุษยชน กำหนดฉายในวัน
สิทธิมนุษยชนสากล วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ โรงภาพยนตรเอส เอฟ เวิลด ซีเนมา ชั้น ๗ ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ และออกอากาศทางสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส ในวันที่ ๒ , ๙ และ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙ 
เวลา ๒๑.๑๐ – ๒๒.๐๐ น.  

 
20 องคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรปกครองสวนทองถิ่น หองสมุด ประชาชนผูสนใจท่ัวไปสามารถเขาถึงสื่อสิ่งพิมพของ
คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติได อาทิ จดหมายขาว“มุมมองสิทธ์ิ” จากศนูยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนกังานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาต ิ 
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2.5.3) การจัดนิทรรศการ โดยรวมกับหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองคกรภาคี
เครือขายจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธความรูเกี ่ยวกับสิทธิมนุษยชนในโอกาสและสถานที่ตาง ๆ  
อาทิ วันตอตานคอรรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ณ บริเวณชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิม
พระเกียรติ 80 พรรษาฯ กรุงเทพฯ  “ผูตรวจการแผนดินสัญจรพบประชาชนในสวนภูมิภาคและทองถิ ่น”
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจำป  ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ 
กรุงเทพฯ งานวันสตรีสากล ประจำป เวทีกสม. พบประชาชน เปนตน  

 

3.2.2 การสงเสริมการศึกษา และการวิจัยดานสิทธิมนุษยชน  

กสม. มีหนาที่และอำนาจในการสงเสริมการศึกษาและการวิจัยดานสิทธิมนุษยชนตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560  มาตรา 27 (1) และ (2) เพื่อใหภารกิจของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนบรรลุผล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติจึงจัดทำแผนสงเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๕  เพ่ือใชในกรอบในการดำเนินงานดานดังกลาวใหไดประสิทธิผลดียิ่งข้ึน  

1) การสงเสริมการศึกษาดานสิทธิมนุษยชน  

ภายใตแผนสงเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ    

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดนำสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights 

Education) มาเปนเครื่องมือที่สำคัญในในสงเสริมการศึกษาดานสิทธิมนุษยชนโดยเนนใหมีความเขาใจใน

แนวคิดโดยสามารถปฏิบัติตามของกรอบของตราสารสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ อาทิ ปฏิญญาสากลวา

ด วยสิทธิมน ุษยชน (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) และพันธกรณีส ิทธิมนุษยชน

ระหวางประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดดำเนินงานดานสิทธิ

มนุษยชนศึกษาอยางตอเนื ่อง โดยไดมีการจัดทำหลักสูตรกลางดานสิทธิมนุษยชน เพื ่อนำไปใชกิจกรรม      

การฝกอบรมตางๆ ใหกับกลุมเปาหมายที ่หลายหลายเพื่อใหสามารถนำความรูดานสิทธิมนุษยชนไปใชกับ

กิจกรรมของหนวยงานใหมีความตระหนักในมิติของสิทธิมนุษยชน ดังตอไปนี้  

1.1) การฝกอบรมวิทยากรกระบวนการดานสิทธิมนุษยชน การจัดฝกอบรมวิทยากร

กระบวนการดานส ิทธิมนุษยชน เป นกิจกรรมตอเน ื ่องภายใตบ ันทึกขอตกลงความรวมมือระหว าง

สถาบันอุดมศึกษาและสำนักงาน กสม.  

ในป 2558 สำน ักงาน กสม. ได ทำบันทึกขอตกลงความรวมมือดานสิทธิมนุษยชนกับ

สถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง ๑๐ แหง และภาคเหนอื ๙ แหง  

ในป 2559 กสม. ไดมีการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการดานสิทธิมนุษยชนใหกับบุคลากรของ

สถาบันอุดมศึกษาภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือดานสิทธิมนุษยชนกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหบุคลากร

ทางการศึกษามีความรู ความเขาใจดานสิทธิมนุษยชน สามารถนำความรูไปประยุกตใชในการจัดการเรียนการ

สอน และขยายเครือขายการทำงานดานสิทธิมนุษยชนเขาไปในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีการจัดการฝกอบรม

ใหกับสถาบันอุดมศึกษาภายเหนือ 13 แหง เมื่อวันท่ี   ๑๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุมภูคำ อำเภอ
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เมือง จังหวัดเชียงใหม21 และสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง 10 แหง เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๙ ณ 

โรงแรมการเดนคลิฟ รีสอรท แอนด สปา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 22  

1.2) กิจกรรมคายเยาวชนสงเสริมสิทธิมนุษยชน การจัดคายเยาวชนสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

เปนกิจกรรมภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษากับสำนักงาน กสม. โดยขยาย

กลุมเปาหมายไปยังนิสิต นักศึกษาซึ่งเปนแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิ

มนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความรู ความเขาใจดานสิทธิมนุษยชน 

และนำความรูดังกลาวไปทำกิจกรรมรณรงค สงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนภายในสถาบันการศึกษาและ

ขยายไปถึงชุมชน  

ในป 2559  กสม. ไดจัดกิจกรรมโครงการเยาวชนสงเสรมิสิทธิมนุษยชนใหกับสถาบันอุดมศึกษา

ในภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ แอนด รีสอรท อำเภอ

ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูแทนนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๒ แหงเขารวม

กิจกรรมดังกลาว 23 และโครงการเยาวชนสงเสริมสิทธิมนุษยชนใหกับสถาบันอุดมศึกษาในภาคกลาง เมื่อวันที่ 

๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัลพลาคลิฟ บีช รีสอรท อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยมีผูแทน

นิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในพื ้นที ่ภาคกลาง ๑๐ แหง เขารวมกิจกรรมดังกลาว 24 โดยมีผูแทนนิสิต/

นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคกลาง ๑๐ แหง เขารวมกิจกรรม ประกอบดวย ๑) มหาวิทยาลัยบูรพา ๒) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๓) มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๕) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ๑๐) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

1.3) การสนับสนุนนักศึกษาเพื่อปฏิบัติการตามขอตกลงวาดวยความรวมมือดานการพิสูจน 

และรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น สำนักงาน กสม. ไดสนับสนนุการดำเนินกิจกรรมโดยไดลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูล

 
21 มีผูแทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ ๑๓ แหง ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม  มหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 
มหาวิทยาลยัราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  มหาวิทยาลยัราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ เขารับการอบรมใน
โครงการดังกลาว  
22 โดยมีผู แทนมหาวิทยาลัยในพื้นที ่ภาคกลาง จำนวน ๑๐ แหงเขารวม ประกอบดวย มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

หมูบานจอมบึง เขารับการอบรมในโครงการดังกลาว 

23 ผูแทนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ จำนวน 12 แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยพายัพ  มหาวิทยาลัยแม
ฟาหลวง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยพะเยา  มหาวิทยาลัยแมโจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  
มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  และ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
24 ผูแทนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ จำนวน 10 แหง ประกอบดวย  มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  

มหาวิทยาลัย ราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบาน

จอมบึง 
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ของคนไทยพลัดถิ่น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เมื่อวันที่ ๒๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ภายใตบันทึกขอตกลง

ความรวมมือดังกลาวเปนการสงเสริมดานสิทธิมนุษยชนในประเด็นสิทธิสถานะบุคคลแกคนไทยพลัดถิ่น  

ระหวางสำนักงาน กสม. กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักงานประสานการ

พัฒนาสังคมสุขภาวะ มูลนิธิชุมชนไท ซึ่งกิจกรรมดังกลาวนำไปสูการติดตามประเมินผลการดำเนินการแกไข

ปญหาสิทธิสถานะบุคคล การตรวจ การติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนโดยรวมของกลุมบุคคลที่มีปญหาสิทธิ

และสถานะโดยเฉพาะ  กลุมคนไทยพลัดถิ่น รวมถึงประสานการแกไขปญหากรณีรองเรียนของคนไทยพลัดถิ่น 

และการพัฒนาเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะทางกฎหมาย เพื่อคุมครองสิทธิสถานะบุคคลแก

คนไทยพลัดถิ่นเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติ รัฐบาล และหนวยงานตางๆ  

1.4) การสงเสริมสิทธิกลุมชาติพันธุ : รวมญาติชาติพันธุชาวเล ครั้งที่ ๘  กสม. ไดรวมกับ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร องคการ

มหาชน สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน) องคการมหาชนมูลนธิิชุมชน

ไท จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมการสงเสริมสิทธิของ

กลุมชาติพันธุ รวมญาติชาติพันธุชาวเล ครั้งที่ ๘ ในหัวขอ รัฐธรรมนูญกับเขตการคุมครองทางวัฒนธรรมกลุม

ชาติพันธุ ในวันที่ ๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ชุมชนชาวเลบานทับตะวัน อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา 

โดยมีผูเขารวมกิจกรรมดังกลาว ๕๐๐ คน จากชุมชนชาวเล ๑๖ ชุมชน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรวม

หารือกับเครือขายชาติพันธุชาวเลเพ่ือแกไขปญหาที่ดินทำกินและที่อยูอาศัยของกลุมชาติพันธุ โดยมีขอเสนอแนะ

ใหมีเขตคุมครองทางวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุชาวเลโดยอาศัยกรอบอำนาจหนาที่ภายใตรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

1.5) การอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาใหกลุมเปาหมายที่หลากหลาย ประกอบดวย  

การอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาพื้นฐาน ใหกับกลุมเปาหมาย ทั่วไปภาครัฐ 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน รวมทั้งกลุมเปราะบางที่เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน เพ่ือใหมีความรูพื้นฐานดานแนวคิดสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 

มาตรฐานและกลไกระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน กฎหมายตางๆที่เกี่ยวของและกลไกการบังคับใช

กฎหมายเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน แนวคิดของการนำแนวทางแนวทางฐานสิทธิมนุษยชน  (Human Rights 

- based approach) ไปปรับใช และทัศนคตแิละคานิยมที่เก่ียวของกับสิทธิมนุษยชน  

การอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษารายวิชาเฉพาะในกระบวนการยุติธรรม ใหกับ

กลุมเปาหมายเปนเปนบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมตาง ๆ อาทิ ผูพิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ ราชทัณฑ 

ทนายความ ตลอดจนนักเรียนทหาร นักเรียนตำรวจ และผูปฏิบัติงานในหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวย ใหมี

ความเขาใจในกรณีสถานการณสิทธิมนุษยชน สิทธิในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง ทักษะการปฏิบัติงาน

ดานสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง การวิเคราะหกรณีศกึษาในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในกระบวนการยุติธรรมเฉพาะทาง และการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเปนวิทยากรกระบวนการดานสิทธิมนุษยชน 

การอบรมหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง (Human Rights Executive 

Program) ใหกับกลุมเปาหมายเปนนักบริหารระดับสูงทุกภาคสวน เพื่อใหเขาใจหลักการสิทธิมนุษยชน และ

ตระหนักถึงความสำคัญและจำเปนในการเคารพสิทธิมนุษยชนและผลกระทบของการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย
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นำไปแนวคิดดานสิทธิมนุษยชนไปบูรณาการเปนสวนหนึ่งของนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ

องคกร  และสรางแนวปฏิบัติขององคกรเพื่อใหเกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ไดรวมกับสถาบันพระปกเกลาพัฒนาหลักสูตรดังกลาวโดยมีชั่วโมงการเรียนตลอดหลักสตูร 

180 ชั่วโมง และมีการอบรมผูบริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เมื่อวันที่ ๒๑ 

เมษายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒  

การอบรมหลักสูตรฝกอบรมธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับผูบริหาร  ใหกับกลุมเปาหมายซึ่ง

เปนเปนผูประกอบการหรือผูที่ดำเนินงานดานนโยบายขององคกรธุรกิจ เพื่อใหเขาใจเกี่ยวกับการนำหลักการ

ชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ : ตามกรอบงานองคการสหประชาชาติในการคุมครอง เคารพ และ

เยียวยา ปฏิบัติใชในองคกร เชน การประกาศนโยบายดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy) และการ

ตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence) รวมไปถึงการจัดทำรายงาน

ดานสิทธิมนุษยชนและกลไกกระบวนการเยียวยาแกประชาชนผูไดรับผลกระทบ 

1.5) การอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการ (Training of Trainers) ดานสิทธิ

มนุษยชนศึกษาใหกับครูผูสอนในโรงเรียนทั่วประเทศ กสม. ไดพัฒนาคูมือการจัดการเรียนรูสิทธิมนุษยชน

ศึกษา เพื่อใหครูผูสอนใชเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนดานสิทธิมนุษยชน 

โดยยึดโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น ๕ ชวงชั้น ไดแก ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ไปจนถึง

ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย  โดยในป 2563 ไดดำเนินการอบรมเสร็จเรียบรอยแลวในพื ้นที่

ศูนยฯ 5 ภูมิภาค ครูผูสอนที่ไดรับการอบรมหลักสูตรดังกลาวนำความรูที ่ไดรับจากการอบรมไปปรับใชใน

กิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนแตละชวงชั้น เพื่อใหนักเรียนทุกระดับชั้นมีความรูความเขาใจ และการ

ตระหนักถึงหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ เสรภีาพ และความเสมอภาคของบุคคล  

2) การศึกษาวิจัย25  

การปฏิบัติหนาที่ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของ กสม. จำเปนตองอาศัยองค

ความรูทางวิชาการที่ไดจากการศึกษาวิจัยเพื่อใหการดำเนินการดังกลาวเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 

๒๗ (1) ไดบัญญัติวา เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๒๖ ใหคณะกรรมการมีหนาที่และ

อำนาจในการสงเสริม สนับสนุน และรวมมือแกบุคคล หนวยงานของรัฐ และภาคเอกชนในการศึกษาวิจัย และ

เผยแพรความรูและพัฒนาความเขมแข็งดานสิทธิมนุษยชน ดังนั้น กสม. ชุดที่ 3 ไดดำเนินการศึกษาวิจัย

ดานสิทธิมนษุยชนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานดังกลาวขางตน ดังน้ี 

2.1) การศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชน ประจำป 2558 มีผลการศึกษาวิจัยดานสิทธิ

มนุษยชน รวม 5 เรื่อง ไดแก (1) ความสัมพันธระหวางสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมเพื่อการคุมครองสิทธิ

มนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน (๒) มาตรฐานสากลในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิ

มนุษยชน (๓) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการคุมครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
 

25 รายงานผลการศึกษาวิจัยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเผยแพรสูสาธารณชน โดยผูท่ีสนใจสามารถเขาถงึไดผานศูนยสารสนเทศ
สิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
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ภาคเอกชน (๔) พันธกรณีดานสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน และ (๕) กฎหมายวาดวยความเสมอภาค

และการไมเลือกปฏิบัติ 

2.2) การศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชน ประจำป 2559  มีผลการศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชน 

รวม 4 เรื่อง ไดแก (1) การตรวจสอบดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due Diligence) และ

การจัดทำคูมือประเมินผลดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดานของธุรกิจการโรงแรม (2) รายการตรวจสอบ 

(checklist) ที่เกี่ยวของกับธุรกิจการโรงแรม (3) แผนกลยุทธดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2562 (4) หลักการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิด

ฐานละเมิดอำนาจศาล และ (5) สิทธิของชุมชนชาวกะเหรี่ยง (ปกาเกอญอ) กับการดำเนินเขตวัฒนธรรมพิเศษไร

หมุนเวียนในพื้นที่ยุทธศาสตรการแกไขปญหาขอพิพาทกรณีที่ดินทำกิน และที่อยูอาศัยของชุมชนกะเหรี่ยงใน

พ้ืนที่ปาภาคเหนือ 

2.3) การศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชน ประจำป 2560 มีผลการศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชน 

รวม 2 เรื่อง ไดแก (1) การเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิชุมชนของชุมชนประมงพื้นบานอาวปตตานี และ (2) ความ

เชื่อมโยงระหวางสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2560: องคความรูและแนวปฏิบัติในการรับรองสิทธิชุมชน 

2.4) การศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชน ประจำป 2561 มีผลการศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชน รวม 

2 เรื่อง ไดแก (1) ขอเสนอแนะนโยบายหรือมาตรการเพื่อคุมครองและสงเสริมสิทธิของผูสูงอายุ: กรณีการ

เลือกปฏิบัติในผูสูงอายุ และ (2) การประเมินขอมูลพื้นฐานระดับชาติดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National 

Baseline Assessment on Business and Human Rights) : นโยบาย กฎหมาย และมาตรการที ่เกี่ยวของกับ

การลงทุนของประเทศ 

2.5) การศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชน ประจำป 2562 มีผลการศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชน 

รวม 2 เรื่อง ไดแก (1) การจัดทำแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานขามชาติในประเทศไทย 

กรณีแรงงานขามชาติในอุตสาหกรรมสัตวปก และ (2) การจัดทำขอเสนอแนะ มาตรการ หรือแนวทางในการ

สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

กสม. ไดนำผลการศึกษาวิจัยไปสนับสนุนการปฏิบัติงานการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

อาทิ การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในประเด็นธุรกิจกับสิทธิ

มนุษยชน การจัดทำการเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอ

รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมตลอดทั้งการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือ

คำสั่งใด ๆ เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงเปนขอมูลเชิงประจักษในการนำไปใชประกอบการ

หารือกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ การจัดทำรายงานผลประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนประเทศไทย

ประจำป ตลอดจนการจัดทำรายงานการตรวจสอบกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นตาง ๆ เปนตน ซึ่ง

ตองใชองคความรูทางวิชาการซึ่งมากจากผลการศึกษาวิจัย 
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3.3 ดานการใหคำปรึกษาดานสิทธิมนุษยชน 

การใหคำปรึกษาดานสิทธิมนุษยชนเปนบทบาทของ กสม. ในการใหขอเสนอแนะตอรัฐบาล 
รัฐสภา และองคกรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือการราง ปรับปรุง หรือ
แกไขกฎหมาย เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการสิทธิมนุษยชน รวมถึงการสนับสนุนใหรัฐเขาเปนภาคีในสนธิสัญญา
ระหวางประเทศที่เกี ่ยวของกับสิทธิมนุษยชน รวมถึงติดตามและใหคำแนะนำในกระบวนการนำไปใชที่
เหมาะสม26  

กสม. ชุดที่ ๓ ใหความสำคัญกับการใหความเห็นและขอเสนอแนะทางนโยบายและกฎหมายทั้ง
ตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการเสนอแนะไปพรอมกับรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในรูปแบบของขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิ
มนุษยชน และ/หรือขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งใด ๆ ซึ่งเปนหนาที่และ
อำนาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติฯ มาตรา ๒๖ (๓)  

นอกจากนี้ กสม. ยังไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตอกฎหมายหรือรางกฎหมายที่หนวยงาน
ตาง ๆ จัดทำขึ้นหรือที่ไดมีการเสนอตอรัฐสภาอีกดวย โดย กสม. ชุดที่ ๓ ไดมีการจัดทำความเห็นตอราง
กฏหมายมากกวา 77 เรื่อง (ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) อาทิ รางพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร
สาธารณะ พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (ความผิด
เกี่ยวกับเด็ก) พระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐) ราง
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ฉบับ
ที่ ..) พ.ศ. .... บทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับความผิดฐานละเมิดอำนาจศาล รางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการใชแรงงานบังคบั พ.ศ .... รางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติปา
ชุมชน พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหาย 
พ.ศ. .... รางพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ....  รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับ
ที่...) พ.ศ. ....  เปนตน โดยมีรายละเอียดผลงานสำคัญบางเร่ือง ดังนี้  

1) ความเห็นตอรางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

สืบเนื่องจากกระทรวงสาธารณะสุขและหนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันดำเนินการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อ
พิจารณารางพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตอมาคณะกรรมการไดเห็นชอบ
รางพระราชบัญญัติดังกลาว โดยมีสาระสำคัญของการแกไขเพิ่มเติม อาทิ การกำหนดใหจายเงินโดยตรงแก
บุคคลากรที่ใหบริการ ไมจายผานหนวยบริการ การจายเงินชวยเหลือเบื้องตนแกผูใหบริการที ่ไดรับความ
เสียหายจากการใหบริการสาธารณสุขทุกสิทธิ รวมถึงการกำหนดใหมีการรวมจายคาบริการ เปนตน 

กสม. เห็นวารางพระราชบัญญัตินี้ มีวัตถุประสงคเพื่อแกไขปญหาการบริหารจัดการเงินกองทุน
ใหสามารถใชจายในกิจการที่เกี่ยวของและจําเปนตอการสนับสนุนและสงเสริมการจัดบริการสาธารณสุขได 

 
26 โปรดู หนาที่และอำนาจของ กสม. ตามที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 15 (3) และ (8) ซึ่งเปน
กฎหมายเดิม และรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๑ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัตปิระกอบรฐัธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติฯ มาตรา ๒๖ (๓) และมาตรา ๒7 (4) ซึ่งเปนกฎหมายที่ใชบังคับในปจจุบัน 
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เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน ใหการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพยิ ่งขึ้นและเปนการสราง
สวัสดิการที ่ยั ่งย ืนใหแกประชาชน จึงเห็นวาโดยหลักการมีความจำเปนในการแกไขกฎหมายนี ้ สวน
กระบวนการรับฟงความคิดเห็น ยังมีความจำเปนตองรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนผูเกี่ยวของใหมากขึ้น
โดยเฉพาะในสวนภูมิภาค และควรมีวิธีการรวบรวมความเห็นตางๆ ของประชาชนอยางชัดเจนวาไดเขาสู
กระบวนการพิจารณาอยางไร เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับประชาชนวาความเห็นตางๆ ที่ไดรวบรวมไปแลวจะ
ไดรับความสนใจจากผูมีอำนาจ ประเด็นการรวมจายคาบริการ  เห็นวาการที ่กฎหมายกำหนดใหอำนาจ
คณะกรรมการเปนผูพิจารณาการรวมจายของประชาชนไวเชนเดิมนั้น เพ่ือเปดชองใหกฎหมายมีความยืดหยุน
และสามารถปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากสถานการณดานสุขภาพของ
ประเทศไทยในอนาคตอันใกลกำลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ เทคโนโลยีทางการแพทยราคาแพงและกลุมโรคไม
ติดตอเรื้อรังมากขึ้น ทำใหคาใชจายสาธารณสุขของประเทศสูงขึ้นตามลำดับและมีแนวโนมใชงบประมาณสูงขึ้น 
จึงเปนภาระรัฐบาลตองบประมาณของประเทศ อยางไรก็ตาม  รัฐจะตองไมทำใหประชาชน โดยเฉพาะกลุมผูมี
รายไดนอยเขาไมถึงการรักษาพยาบาล  สวนประเด็นโครงสรางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 
เห็นวา สัดสวนของคณะกรรมการควรมีเทากันระหวาง "ผูใหบริการ" และ "ผูรับบริการ" เพ่ือใหเกิดความสมดุล 
การจัดระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติใหครอบคลุมทุกคนที่อยูบนแผนดินไทย ซึ่งรวมถึงบุคคลไรรัฐ ไร
สัญชาติ คนไทยพลัดถิ่น คนไทยที่ตกสำรวจ และคนไทยที่อยูระหวางรอพิสูจนสถานะในการเขาถึงสิทธิใน
หลักประกันสุขภาพดวย 

2) ความเห็นตอรางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2561 เห็นชอบในหลักการและสาระสำคัญของ
รางพระราชบัญญัติคูชีวิต พ.ศ. …. ซึ่งเหตุผลของการยกรางพระราชบัญญัติดังกลาว เนื่องมาจากปจจุบันกลุม
บุคคลที่มีอัตลักษณทางเพศ เพศสภาพ หรือมีการแสดงออกที่แตกตางจากเพศสภาพโดยกำเนิด และไดใชชีวิต
รวมกันดั่งครอบครัว แตไมมีกฎหมายรองรับสิทธิและหนาที่ในการเปนคูชีวิต ซึ่งถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไม
เปนธรรมและขัดตอหลักการที่รับรองไวในรัฐธรรมนูญ ตลอดจนหลักการสิทธิมนุษยชนสากลตามพันธกรณี
ระหวางประเทศที่ประเทศไทยเขาเปนภาคี จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อรับรองสิทธิของบุคคล
ดังกลาว 

กสม. เห็นควรกำหนดบทนิยามของคำวา “คูชีวิต” ใหชัดเจนวาหมายถึงเฉพาะคูรักเพศเดียวกัน    
เพื่อปองกันความสับสนในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ ควรทบทวนการนำเหตุในการฟองหยาตามประมวล
กฎหมายแพงพาณิชย  มาตรา 1515 มาใชแลวอีกครั้งวาควรจะนำมาใชทั้งหมดหรือบางสวน ควรทบทวน
ประเด็นเรื่องการมีบุตร เพื่อใหบุคคลเหลานี้มีสิทธิในการสรางครอบครัวเชนเดียวกับชายและหญิงทั่วไป และ
ควรทบทวนสิทธิในหลายๆ ประการที่ตกไปของบุคคลกลุมนี้ในรางฉบับปจจุบันเพื่อใหบุคคลเหลานี้ไดรับสทิธิ
ใหใกลเคียงกับคูสมรสที่สุด 

3) ความเห็นและขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบัน
ครอบครัว พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาและคุมครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. 
.... ตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ จนนำไปสูการรับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติดังกลาว และไดมีการตั้ง
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติขางตนแลว  
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กสม. พิจารณาแลวเห็นควรที่จะกำหนดรายละเอียดขั้นตอนของการใชอำนาจของเจาหนาที่ไวใน
กฎหมายใหชัดเจน เนื่องจากการกระทำของเจาหนาที่ในกรณีที่กระทบหรือละเมิดตอสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลจะตองมีกฎหมายใหอำนาจ ไมอาจกำหนดไวในกฎหมายลำดับรองได เชน กรณีการใหพนักงาน
เจาหนาที่มีหนาที่และอำนาจเขาไปในเคหสถานหรือสถานที่เกิดเหตุ เมื่อไดพบเห็นการกระทำความรุนแรงใน
ครอบครัวหรอืไดรับการแจง โดยไมไดกำหนดเกี่ยวกับรายละเอียดของการดำเนินการและวัตถุประสงคของการ
เขาไป ควรกำหนดใหพนักงานเจาหนาที่สามารถออกคำสั่งเพื่อคุมครองสวัสดิภาพไดครอบคลุมในสถานการณ
ที่จำเปนเรงดวน โดยใหพนักงานเจาหนาที่พิจารณาออกคำสั่งไดตามความเหมาะสมของเหตุการณ ทั้งนี้เพื่อ
เปนปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกชีวิต รางกาย เสรีภาพ หรือจิตใจ ของผูถูกกระทำดวยความรุนแรงใน
ครอบครัวไดทันการณและมีความเหมาะสมตาม 

4) ความเห็นตอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... 

คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให
บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ตอมาในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๘๖/๒๕๖๑ เปนพิเศษ เมื่อวันท่ี 
๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไดมีมติรับหลักการรางพระราชบัญญัติดังกลาว และใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญข้ึน
เพื่อพิจารณาตอไป 

กสม. พิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำ
ใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. ....  เปนกฎหมายที่มีความสำคัญ เนื่องจากมีเจตนารมณเพื่อใหประเทศไทยสามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาตอตานการทรมาน และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไร
มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) ที่ประเทศไทยเปนภาคีไดอยางครบถวนและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น รวมทั้ง
เพื่อใหเปนกฎหมายในการอนุวัติการตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการ
หายสาบสูญโดยถูกบังคับ (ICPPED) ที่ประเทศไทยไดลงนามไว กสม. จึงไดพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ ฉบับ
ดังกลาว และเสนอความเห็นเพิ่มเติมไปยังนายกรัฐมนตรีและประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) สำหรับ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว โดยมีความเห็นสรุปดังนี้ 

๑. โดยทั่วไปรางพระราชบัญญัติฯ มีสาระสำคญัที่สอดคลองกับอนุสัญญา CAT และ ICPPED  

๒. ในการรับฟงความคิดเห็นที่ผานมามีผูเสนอความเห็นวา ไมมีความจำเปนตองบัญญัติเรื่องการ
หามยกสถานการณฉุกเฉิน สงคราม ความไมมั่นคงของรัฐ หรือสถานการณพิเศษใดเปนขออางในการทรมาน
หรือกระทำใหบุคคลสูญหาย และการหามสงตัวบุคคลออกนอกราชอาณาจักรหากมีเหตุควรเชื่อไดวาบุคคลนั้น
จะถูกทรมานหรือถูกกระทำใหสูญหาย หรือหลักการหามผลักดันกลับไปสูอันตราย (non - refoulement) 
ตามมาตรา ๑๑ และ ๑๒ ไวในรางพระราชบัญญัติ ฯ เนื่องจากมาตรา ๕ และ ๖ ของรางพระราชบัญญัติฯ ได
กำหนดใหการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญหายเปนความผิดโดยชัดแจงแลว เมื ่อการกระทำของ
เจาหนาที่รัฐครบองคประกอบความผิดแลวไมวาในสถานการณใด ก็ไมสามารถอางเหตุยกเวนความผิดตาม
กฎหมายได สวนกรณีการสงตัวบุคคลออกนอกประเทศนั้น หนวยงานที่เกี่ยวของไดนำหลักการหามผลักดัน
กลับไปสูอันตรายมาพิจารณา ประกอบกับประเทศไทยมีกฎหมายที่ใหดุลพินิจฝายบริหารในการพิจารณาไม
ผลักดันบุคคลออกนอกประเทศไดอยูแลว อาทิ พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ อยางไรก็ตาม 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเห็นวา บทบัญญัติในมาตรา ๑๑ และ ๑๒ ของรางพระราชบัญญัติ ฯ เปน
หลักการสำคัญของอนุสัญญา CAT และอนุสัญญา ICPPED โดยเมื่อพิจารณาเห็นวา ประเทศไทยยังมีปญหา
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เก่ียวกับการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่รัฐตามอนุสัญญา CAT และ ICPPED การคงมาตรา ๑๑ และ ๑๒ ไวใน
รางพระราชบัญญัติฯ จะเปนการสรางหลักประกันทางกฎหมายที่ชัดเจนในการคุมครองสิทธิของประชาชนตาม
รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 

๓. การกำหนดความรับผิดของผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๓๒ ของรางพระราชบัญญัติฯ มีที่มา
จากอนุสัญญา ICPPED ขอ ๖ (ข) ซึ่งกำหนดองคประกอบความรับผิดของผูบังคับบัญชาไว ๓ ประการ คือ (๑) 
ทราบหรือเจตนาละเลยขอมูลซึ่งระบุอยางชัดเจนวา ผูใตบังคบับัญชาภายใตอำนาจและการควบคุมที่มีผลของ
ตนไดกระทำหรือจะกระทำความผิดฐานกระทำใหบุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ (๒) มีอำนาจความ
รับผิดชอบและการควบคุมอยางมีผลเหนือกิจกรรม ซึ่งเกี่ยวของกับความผิดฐานกระทำใหบุคคลหายสาบสูญ
โดยถูกบังคับ และ (๓) ไมดำเนินมาตรการตาง ๆ ทั้งหมดที่จำเปนและเหมาะสมภายใตอำนาจของตน เพื่อ
ปองกันหรือระงับการกระทำใหบุคคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับหรือเสนอเรื่องตอเจาหนาที่ที ่มีอำนาจเพื่อ
ดำเนินการสอบสวนและดำเนินคดี นั้น จึงเห็นวา การกำหนดความรับผิดของผูบังคับบัญชาตามมาตรา ๓๒ ใน
รางพระราชบัญญัติฯ ซึ่งระบุวา “ผูบังคับบัญชาผูใดทราบวาผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชา
โดยตรงของตนจะกระทำหรือไดกระทำความผิด...” อาจไมสอดคลองกับความมุ งหมายตามขอ ๖ ของ
อนุสัญญา ICPPED จึงเห็นควรตัดคำวา “โดยตรง” ออก คงเหลือขอความดังนี้ “ผูบังคับบัญชาผูใดทราบวา
ผูใตบังคับบัญชาที่อยูภายใตการบังคับบัญชาของตนจะกระทำหรือไดกระทำความผิด...”  

5) ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนกรณีปญหา 
ในการดำเนินงานดานกระบวนการยุติธรรมที่พบจากการดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี ่ยงตอ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กสม. ไดดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี ่ยงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๐ -
๒๕๖๑ แลวพบวา เรือนจำหลายแหงประสบปญหาความแออัดของเรือนจำและจำนวนบุคลากรราชทัณฑที่ไม
เพียงพอ ปญหาในดานการรักษาพยาบาลผูตองขัง โดยเฉพาะกรณีขาดแพทยที่จะสามารถใหบริการแกผูตองขัง
ที่เกิดอาการเจ็บปวยอยางรุนแรงเกินกวาที่พยาบาลวิชาชีพจะใหการรักษาได รวมถึงมีอุปสรรคเรื่องระบบสง
ตอผูตองขังไปรับการรักษาพยาบาลยังสถานพยาบาลใกลเคียงที่มีศักยภาพมากกวา นอกจากนี้ บทบัญญัติ
พระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๕๖๐ บางมาตรายังกอใหเกิดปญหาในการบังคับใช เชน มาตรา ๒๑ ซึ่ง
บัญญัติใหดุลยพินิจแกเจาหนาที่ในการใชเครื่องพันธนาการ เนื่องจากที่ผานมามีเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการใช
เครื่องพันธนาการท่ีไมเหมาะสมจำนวนมาก  

กสม. ไดมีขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และกรมราชทัณฑใหควรเรงหา
มาตรการแกไขปญหาใหแกกรมราชทัณฑเพื่อแกไขปญหาจำนวนผูตองขังเกินความจุของเรือนจำหรือทัณฑ
สถาน และเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมดูแลแกไขฟนฟูพฤตินิสัยของผูตองขังภายในเรือนจำหรือทัณฑสถาน 
อาทิ      การพิจารณาใชนโยบายกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ปรับเปลี่ยนวิธีการระหวางการดำเนิน
คดีอาญาหรือการลงโทษนอกเหนือไปจากการนำตัวผูตองหาหรือจำเลยไปควบคุมไวที่เรือนจำ กำหนดสถานท่ี
สำหรับการควบคุมผู ตองขังแตละประเภทใหมีความชัดเจนมากยิ ่งขึ้น การพิจารณาเพิ่มจำนวนบุคลากร
ราชทัณฑใหเพียงพอกับภาระงาน เปนตน ควรพิจารณาเพิ่มจำนวนบุคลากรทางการแพทยที่สามารถใหการ
รักษาพยาบาลผูตองขังเจ็บปวยฉุกเฉินใหครอบคลุมท้ังกลางวันและกลางคืน และมีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
ในการดูแลผูตองขังที ่มีปญหาสุขภาพจิต นอกจากนี้ ควรพิจารณากำหนดกลไกในการใชดุลนพินิจสงตอ
ผูตองขังไปรักษาพยาบาลภายนอกเรือนจำหรือทัณฑสถานใหเหมาะสมตออาการเจ็บปวยของผูตองขัง ควร
พิจารณาจัดหลักสูตรการอบรมเจาหนาที่ราชทัณฑใหมีความรูความเขาใจดานสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักการ
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พื้นฐานที ่เกี ่ยวของกับมาตรฐานการปฏิบัติตอผู ตองขัง และพิจารณาความเหมาะสมของการใชเครื ่อง
พันธนาการกับแกผูตองขัง โดยเฉพาะควรพัฒนาหรือนำรูปแบบของเครื่องพันธนาการอื่นที่สามารถควบคมุ
ผูตองขังไดมาใชแทนเครื่องพันธนาการแบบเดิม ๆ และพิจารณายกเลิกการใชตรวนเปนเครื่องพันธนาการ 
เนื่องจากมีลักษณะที่ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูตองขังท่ีถูกบังคบัใช  

5) สิทธิชุมชนและสิทธิในการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
กรณีกลาวอางวารางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. .... กระทบตอสิทธิมนุษยชน 

กสม. ไดรับคำรองจำนวน 3 คำรอง กลาวอางวารางพระราชบัญญัติวาดวยแร พ.ศ. .... ที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในตางชวงเวลากัน กลาวคือ เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ และเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ไดมีมติเห็นชอบรับหลักการราง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. .... มีสาระสำคัญที ่กระทบตอสิทธิชุมชนและสิทธิการมีสวนรวมในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่ง กสม. ไดพิจารณาแลวเห็นวา รางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. .... มี
บทบัญญัต ิบางมาตราที ่ม ีสาระสำคัญกระทบตอสิทธิชุมชนและส ิทธิในการมีสวนรวมในการจ ัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที ่ยังคงไดร ับการคุ มครองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั ่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยบทบัญญัติบางประการของรางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. .... มีเนื้อหาที่กำหนดใหรัฐเปน
ผูมีอำนาจผูกขาดในการบริหารจัดการแรโดยไมเปดโอกาสใหชุมชนทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการและ
ปกปองทรัพยากรของชาติซึ่งอาจสงผลกระทบทั้งในดานสิ ่งแวดลอมและชีวิตความเปนอยู ที ่ย ั ่งยืนของ
ประชาชน  

กสม. จึงไดเสนอความเห็นและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขรางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. .... 
เพื่อใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน รวมถึงสถานการณในปจจุบัน อาทิ ควรกำหนดใหแรเปนทรัพยากรรวม 
(The Common Pool Resources) ซึ่งรัฐและประชาชนจะตองบริหารจัดการรวมกัน เพื่อใหเกิดประโยชน
สูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแรจะตองจัดใหมีกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน และผูมีสวนไดเสียใหชัดเจน ไมใชเพียงเปดเผยขอมูลใหประชาชนทราบ และไมควรมี
ขอยกเวนใด ๆ โดยอางเหตุผลดานความมั่นคงของประเทศ หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การกำหนด
องคประกอบของคณะกรรมการแร และคณะกรรมการแรจังหวัดใหมีสัดสวนที่สมดุลของภาคสวนตาง ๆ การ
แบงประเภทการทำเหมือง นอกจากพิจารณาเงื่อนไขในดานขนาดพื้นที่ของการทำเหมืองแลวควรพิจารณา
เงื่อนไขของชนิดแร ปริมาณแร มูลคาแรอัตราการผลิตวิธีการทำเหมือง ผลกระทบที่อาจเกิดตอชุมชน คุณภาพ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ และบริเวณที่ตั้งของการทำเหมืองประกอบดวย และควรบัญญัติ
ขั้นตอน และกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น ประชาชนในพื้นที่และผูมีสวนไดเสียไวใหชัดเจน และมี
กลไกในการหาขอยุติเมื่อเกิดกรณีขอพิพาท เปนตน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ รับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานผลการ
พิจารณาขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. โดยกระทรวงอุตสาหกรรมแจง
วา ไดจัดการประชุมหารือระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของประกอบดวยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตร ีสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภาการเหมืองแร เมื่อ
วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ซึ่งที่ประชุมไดนำขอเสนอแนะของ กสม. ไปพิจารณาดำเนินการ เชน ขอเสนอให
การจัดทำแผนการบรหิารจัดการทรัพยากรแรจะตองจัดใหมีกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน และผูมีสวน
ไดเสียใหชัดเจน การเสนอใหแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับรางพระราชบัญญัติแร พ.ศ. .... เปนตน  
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6) ขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .. .. (เสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒) 

กสม. เคยมีขอเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อแกไขปญหาการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ 
เขตอุทยาน ทับซอนท่ีอยูอาศัยและที่ทำกินของชุมชนทองถ่ินด้ังเดิมซึ่งอยูอาศัยมากอน การขาดแคลนพ้ืนที่ทำ
กิน การจับกุม ดำเนินคดีและไลรื้อทรัพยสินของชุมชนโดยมีประเด็นเกี่ยวของกับรางพระราชบัญญัติปาชุมชน 
พ.ศ. .... รวมอยูดวย โดยมีสาระสำคัญ อาทิ การเสนอใหรัฐรับรองสิทธิที่มีอยูแลวของชุมชนและไมเพิ่ม
อุปสรรคในการเขาถึงสิทธิของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมมากเกินไป การเพิ่มหนาที่และอำนาจคณะกรรมการ
จัดการปาชุมชนในการติดตามและประเมินผลการใชทรัพยากรอยางย่ังยืนในปาชุมชนดวย และควรเปดโอกาสให
ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของมีสวนรวมการตราอนุบัญญัติดวย 

กสม. มีมติเสนอความเห็นตอรางพระราชบัญญัติปาชุมชน พ.ศ. .... ไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ
โดยเรงดวน ตอมาสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหนาที่สำนักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติมี
หนังสือแจงวาประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณาแลว มอบหมายใหสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาสง
ขอเสนอแนะตอรางกฎหมายดังกลาวใหแกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติปาชุมชน 
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแหงชาติเพื ่อพิจารณาตามหนาที ่และอำนาจตอไป โดยเมื่อวันที ่ 29 พฤษภาคม 
2562 ราชกิจจาน ุ เบกษาไดประกาศใชพระราชบัญญัติป  าช ุมชน พ.ศ . 2562 ซึ ่ ง ในภาพรวมท้ัง
คณะกรรมาธิการฯ และสภานิติบัญญัติแหงชาติรับความเห็นและขอเสนอแนะของ กสม. ไปพิจารณาหลาย
ประเด็น อาทิ การทำแผนจัดทำปาชุมชน การกำหนดอายุของแผนจัดการปาชุมชน 5 ป เปนตน  

7) ขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. .... (เสนอตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒) 

กสม. เคยมีขอเสนอแนะประเด็นสิทธิในที่ดินและการจัดการทรัพยากรปาไมตอคณะรัฐมนตรี
แลว ไดแก ขอเสนอแนะฯ ท่ี ๑/๒๕๖๐ เรื่อง ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางและขอเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายเพื่อแกไขปญหาเขตปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติกับที่ดินเอกชนทับซอนกัน และกรณี
ราษฎรไดรับความเดือดรอนจากมาตรการทวงคืนผืนปาตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๖๔/๒๕๕๗ 
ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และขอเสนอแนะฯ ที่ ๓/
๒๕๖๑ เรื่อง ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่ง กรณีการกำหนดเขตพื้นที่ในการ
ทำกิน การอยูอาศัย และการดำเนินวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงและชุมชนทองถิ่นดั้งเดิมในเขต
ปาสงวนแหงชาติและเขตอุทยานแหงชาติ ซึ่งขอเสนอแนะทั้งสองฉบับมีขอเสนอที่เกี่ยวของกับการ
แกไขพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ดังนั้น ในขอเสนอแนะตอรางพระราชบัญญัติอุทยาน
แหงชาติ พ.ศ. .... นี้ กสม. จึงไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ อาทิ การเสนอใหมี
การระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมีสวนรวมของของประชาชนและชุมชนที่เปนผูไดรับผลกระทบโดยตรงจาก
การกำหนดเขตพื้นที่ไวในกฎหมายลำดับรอง การเพิ่มเติมอำนาจแกพนักงานเจาหนาที่ใหสามารถอนุญาตให
บุคคลหรือชุมชนสามารถเขาไปเก็บหาทรัพยากรธรรมชาติ ลอหรือนำสัตวปาออก โดยอาจใชเครื่องมือตาง ๆ 
ภายใตเงื ่อนไขวาจะตองเปนการดำเนินการเพื่อการเลี้ยงชีพตามวิถีปกติของชุมชนทองถิ่นแหงนั้นและไม
กระทบตอความสมดุลและยั่งยืนของสิ่งแวดลอม การกำหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขในการพิจารณารับรอง
สิทธิหรือประโยชนของบุคคลหรือชุมชนใหชัดเจนวาบุคคลหรือชุมชนที่ไดอยูอาศัยและดำรงชีวิตในเขต
พื้นที่อุทยานแหงชาติ วนอุทยานตาง ๆ เปนสิทธิหรือประโยชนประเภทใด และควรนำมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
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วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๓ เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงมาใชประกอบใน
การพิจารณากำหนดกรอบพระราชกฤษฎีกาจัดทำโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษและดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
ภายในอุทยานแหงชาติดวย 

8) ขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 
กรณีการสนับสนุนและผลักดันรางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. ....  

กสม. เห็นควรใหมีการพิจารณาศึกษา รวบรวมขอเท็จจริง และวิเคราะหกรณีการสนับสนุนและ
ผลักดันรางพระราชบัญญัติการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. .... เพ่ือใหสอดคลองกับหลักสิทธิมนุษยชน และตอมา 
กสม. ไดมีขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา อาทิ การพิจารณาทบทวนบทบัญญัติของกฎหมายใหครอบคลุมหนวยงานของรัฐที่จะตองปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหมีความชัดเจน เพื่อใหสอดคลองกับสถานะของการเปนกฎหมายกลางวาดวยการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท การนำหลัก “อายุความสะดุดหยุดอยู” มาใชแทนการขยายระยะเวลาออกไป 60 วัน  การ
กำหนดใหชัดเจนวาผูข้ึนทะเบียนเปนผูไกลเกลี่ย ควรประกอบดวยผูมีประสบการณในแตละดานซึ่งมีความ
หลากหลายที่จำเปนและเปนประโยชนตอการไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยใหหนวยงานที่บุคคลนั้นเคยทำงานหรือ
มีประสบการณที่เกี่ยวของกับหนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับรอง การแกไขปรับปรุงกำหนดใหขอพิพาทที่เกี่ยวกับ
การกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับการทารุณกรรมตอเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 
เปนขอพิพาททางอาญาที่ไมสามารถไกลเกลี่ยไดตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากผูเสียหายมีสิทธิท่ีจะรอง
ขอคุมครองสวัสดิภาพและมีมาตรการพิเศษตามกฎหมายเฉพาะประเภทนั้น ๆ อยูแลว การกำหนดใหสิทธินำ
คดีอาญามาฟองระงับเมื่อคูกรณีไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงระงับขอพิพาททางอาญาครบถวนสมบูรณแลว 
ทั ้งนี้ ควรกำหนดใหหนวยงานซึ ่งดำเนินการไกลเกลี ่ยขอพิพาทหรือสำนักงานอัยการในทองที่ม ีอำนาจ
ตรวจสอบบันทึกขอตกลง และกำหนดใหใชวิธีการฟนฟู บำบัดรักษา หรือแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ
คูกรณี โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวม อีกท้ัง ไมควรใหนำคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยทั่วไปมาใชบังคับกับผูไกล
เกลี่ยของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทภาคประชาชน โดยควรใหเปนกลไกของภาคประชาชนเปนผูพิจารณาคัดเลือก
ผูไกลเกลี่ย นอกจากนี้ ควรพิจารณาทบทวนบทกำหนดโทษทางอาญาใหมีความเหมาะสม เนื่องจากมีบท
กำหนดโทษที่คอนขางรุนแรง และไมสอดคลองกับกฎหมายเก่ียวกับการไกลเกลี่ยที่ใชบังคบัอยูในปจจุบัน 
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๓.๔  การเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน 

3.4.1 การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ  

การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศเปนภารกิจสำคัญ
ประการหนึ่งของ กสม. ซึ ่งรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศจะบงชี ้ถึง
ความกาวหนาหรือถดถอยดานสิทธิมนุษยชนในแตละดานของประเทศไทยในแตละป โดยการจัดทำรายงานผล
การประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไดบัญญัติใหเปนหนาที่และอำนาจของ กสม. นับแต
กอตั้งองคกรเปนตนมา โดยในปจจุบันหนาที่และอำนาจดังกลาวไดบัญญัติในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (2) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (2) ประกอบกับมาตรา 40 อยางไรก็ตาม กฎหมายเดิมกับ
กฎหมายปจจุบันมีขอแตกตางกันตรงที่กฎหมายปจจุบัน ไดแก พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 ไดกำหนดระยะเวลาในการจัดทำรายงานผลการประเมิน
สถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ โดยบัญญัติในมาตรา 40 ใหคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการ
ประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินเพื่อเสนอ
ต อร ัฐสภาและคณะร ัฐมนตร ี  และเผยแพร  ให ประชาชนทราบเป นการท ั ่ว ไป ทั ้งน ี ้  ให กรรมการ 
มาแถลงรายงานดังกลาวตอรัฐสภาดวย ในกรณีที่คณะกรรมการจัดทำรายงานดังกลาวไมแลวเสร็จภายใน
กำหนดเวลาจะขยายเวลาออกไปอีกไมเกินหนึ่งรอยแปดสิบวันก็ไดแตตองแจงใหรัฐสภาทราบ ในกรณีที่ยังไม
สามารถเสนอรายงานดังกลาวตอรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีไดภายในกำหนดเวลาที่ขยายโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร ให คณะกรรมการพนจากตำแหนงทั ้งคณะ ซึ ่งต างจากกฎหมายเดิม ไดแก  พระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ไมไดกำหนดระยะเวลาแลวเสร็จในการจัดทำรายงาน
ดังกลาว 

เนื่องดวย กสม. ชุดที่ 3 เขารับตำแหนงตั้งแตวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เปนตนมา ดังนั้น 
การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศ จึงมีชวงเวลาคาบเกี่ยวระหวาง
กฎหมาย 2 ฉบับ ไดแก 1) ภายใตพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ  
2) ภายใตพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560  

1) การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนการจัดทำรายงานผลการประเมิน
สถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศกอนวันท่ีพระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 จะมีผลบังคับใช โดยไดจัดทำรายงานดังกลาวภายใตกฎหมายฉบับนี้ 
จำนวน 2 ฉบับ ไดแก 

1.1) การจัดทำรายงานการประเม ินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ประจำป 2558 เปนการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ในป 
2558 อาทิ สถานการณสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สถานการณสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม และสถานการณสิทธิมนุษยชนของกลุมเปราะบาง 

1.2) การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ป 2559 เปนการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ในป 2559 
อาทิ สถานการณสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สถานการณสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
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สถานการณสิทธิมนุษยชนในเหตุการณเฉพาะ เชน การคามนุษย สถานการณในจังหวัดชายแดนภาคใต เปน
ตน และสถานการณสิทธิมนุษยชนของกลุมเฉพาะ เชน กลุมชาติพันธุ ชนเผา ชนพื้นเมือง และคนไรรัฐ ไร
สัญชาติ กลุมผูสูงอายุ เปนตน 

2) การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศภายใต
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 ซึ่งได
กำหนดกรอบระยะเวลาในการจัดทำรายงานดังกลาวใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทินตามท่ี
กลาวไวขางตน เพื่อใหการจัดทำรายงานดังกลาวแลวเสร็จภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไดพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศ รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศกอนการเริ่มจัดทำรายงานเพ่ือใชเปนกรอบในการดำเนินการจัดทำรายงานดังกลาว 

2.1) การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ป 2560 เปนการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นตาง ๆ ในป 2560 
อาทิ สถานการณสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สถานการณสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และ
สถานการณสิทธิมนุษยชนของกลุมเปราะบาง รวมถึงการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนใน 5 ประเด็น
ปญหาหรือพื้นที่สำคัญในการปฏิบัติงานประจำป ไดแก 1) สถานการณการคามนุษย 2) สถานการณในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต 3) ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 4) สิทธิชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และ 5) นักปกปองสิทธิมนุษยชน 

2.2) การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ป 2561 เปนการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเก่ียวกับประเด็นตาง ๆ ในป 2561 โดย
การจัดทำรายงานดังกลาวในปนี้ไดจัดทำกรอบการประเมิน การกลั่นกรองขอเท็จจริง และประมวลขอเสนอแนะ
ในแตละประเด็นอยางเปนระบบ ผานการรวบรวม สืบคน และตรวจทานขอมูลจากแหลงตาง ๆ กลาวคือ ๑) 
แหลงขอมูลปฐมภูมิจากการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ครอบคลุมการตรวจสอบกรณี
รองเรียน และการจัดกระบวนการรับฟงความคิดเห็น หรือการดำเนินการอื่น ๆ  ๒) แหลงขอมูลภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่เกี่ยวของจากหนังสือนำสงขอมูล การประชุม และการสัมภาษณตาง ๆ และ ๓) แหลงขอมูลจาก
ภาควิชาการ สื ่อ และสาธารณชนทั่วไป โดยแบงเนื้อหาเปน 4 กลุม 14 ประเด็น ซึ่งในแตละประเด็นจะ
นำเสนอเปน 3 สวน คือ 1) ภาพรวม 2) การประเมินสถานการณและปญหาอุปสรรค และ 3) ขอเสนอแนะ 

2.3) การจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
ป 2562 เปนการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเก่ียวกับประเด็นตาง ๆ ในป 2562 โดย
ในการจัดทำรายงานดังกลาวในปนี้ไดประมวลขอมูลจากเหตุการณดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในป ๒๕๖๒ 
ขอมูลจากภาคเอกชน ภาคประชาชน การดำเนินการของหนวยงานของรัฐ และขอมูลจากการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมทั้งไดจัดการรับฟงความเห็นจากฝายตาง ๆ ที่เก่ียวของ การลงพ้ืนที่
สังเกตการณและเก็บขอมูลในบางกรณี แลวนำขอมูลที่ไดมาวิเคราะหและพิจารณาเปรียบเทียบกับสิทธิตาง ๆ 
ที่ไดรับการรับรองไวในรัฐธรรมนูญ กฎหมายภายในและหนังสือสัญญาที่ประเทศไทยเปนภาคีและมีพันธกรณีที่
จะตองปฏิบัติตาม เพื่อประเมินสถานการณสิทธิในแตละดานและจัดทำขอเสนอแนะ โดยไดแบงการประเมิน
สถานการณออกเปน 4 ดาน ตามขอบเขตของสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนและประเด็นสิทธิ
มนุษยชนที่สำคัญในบริบทของประเทศไทย ไดแก (๑) ดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (๒) ดานสิทธิ
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ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (๓) ดานสิทธิมนุษยชนของกลุมเฉพาะ และ (4) ดานสิทธิมนุษยชนใน
ประเด็นที่อยูในความหวงใย 

3.4.2 การชี ้แจงและรายงานขอเท็จจริงที ่ถูกตองโดยไมชักชาในกรณีที่มีการรายงาน
สถานการณเกี่ยวกบัสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไดกำหนดให กสม. มีหนาที่และอำนาจท่ี
สำคัญประการหนึ่งซึ่งแตกตางไปจากรัฐธรรมนูญฉบับที่ผานมา กลาวคือ ในมาตรา 247 (4) บัญญัติให กสม. 
มีหนาที่และอำนาจในการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชาในกรณทีี่มีการรายงานสถานการณ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ตอมาภารกิจดังกลาวไดถูกบัญญัติใน
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) 
และมาตรา 44 ซึ่งไดกำหนดวา กรณีที่มีรายงานสถานการณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม
ถูกตองหรือไมเปนธรรม ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดทำรายงาน
ขอเท็จจริงโดยไมชักชา เพ่ือเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป 

การกำหนดหนาที่และอำนาจในการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงท่ีถูกตองโดยไมชักชาในกรณีที่มี
รายงานสถานการณเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรมนั้น มีหลายฝายที่มีขอ
หวงกังวลวา การปฏิบัติหนาที่ของ กสม. เปนอิสระจริงหรือไม และ กสม. จะตองทำงานเปนกระบอกเสียง
ใหกับรัฐบาล ซึ่งประเด็นดังกลาวในคราวการพิจารณารางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 กสม. ไดทำหนังสือถึงคณะกรรมาธิการรางรัฐธรรมนูญ ขอใหตัดหนาที ่และอำนาจดังกลาวออก 
เนื่องจากเห็นวาการชี้แจงรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององคกรตาง ๆ จะมีความถูกตอง
หรือไมนั ้น เปนอำนาจและหนาที ่โดยตรงของรัฐบาล27 ประกอบกับในระหวางการตราพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 กสม. ไดทำความเห็นเกี่ยวกับ
กรณีดังกลาวไปยังประธานสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีความเห็นวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 215 วรรคหนึ่ง ไดบัญญัติใหองคกรอิสระเปนองคกรที่จัดตั้งขึ้นใหมีความอิสระใน
การปฏิบัติหนาที่ และมาตรา 247 (4) บัญญัติให กสม. มีหนาที่และอำนาจชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่
ถูกตองโดยไมชักชาในกรณีที่มีการรายงานสถานการณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรม การที่รางพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 
2560 มาตรา 44 กำหนดใหในกรณีที่เมื่อความปรากฏตอคณะกรรมการไมวาโดยทางใดวามีการรายงาน
สถานการณเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม คณะกรรมการตองตรวจสอบ
และชี้แจงหรือจัดทำรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองของสถานการณนั ้นโดยไมชักชา นั้น เปนการจำกัดการใช
ดุลพินิจของคณะกรรมการในการพิจารณาวาเรื่องใดสมควรตองตรวจสอบและชี้แจง เนื่องจากการบัญญัติ
กฎหมายในลักษณะดังกล าวเม ื ่อม ีหนวยงานหรือองคกรใดที ่ทำให ความปรากฏตอคณะกรรมการ 
คณะกรรมการจะตองดำเนนิการตรวจสอบและชี้แจงทุกกรณี ซึ่งเปนการบัญญัติกฎหมายเกินกวาที่รัฐธรรมนูญ
ฯ มาตรา 247 (4) กำหนดไว อีกทั้งยอมทำใหการปฏิบัติหนาที่ของ กสม. ตกอยูภายใตอำนาจของฝายบริหาร 

 
27 ขาวแจก, สำนักงานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแหงชาติ, กสม. แตงต้ังคณะทำงานพิจารณารายงานสถานการณสิทธมินุษยชนขององคกร 
Human Rights Watch, 31 มกราคม 2561 
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อันไมตรงกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 215 วรรคหนึ่ง ที่ตองการใหคณะกรรมการเปนองคกร
อิสระท่ีมีความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่28 

อยางไรก็ดี เมื ่อรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 บัญญัติใหเปนหนาที ่และ
อำนาจของ กสม. แลว กสม. จึงไดกำหนดกลไกในการตรวจสอบวา เมื่อมีรายงานสถานการณเกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยเกิดขึ้น จะเห็นสมควรใหชี้แจงรายงานดังกลาวหรือไม อยางไร เพื่อใหการปฏิบัติตาม
หนาที่และอำนาจดังกลาวเปนไปดวยความเปนอิสระของ กสม. ตามหลักการปารีส โดยการกำหนดกลไกในการ
ตรวจสอบประกอบดวย การปรับโครงสรางของสำนักงาน กสม. กลาวคือ กำหนดใหมีสำนักเฝาระวังและ
ประเมนิสถานการณสิทธิมนุษยชนเพ่ือรับผิดชอบในหนาท่ีและอำนาจดังกลาว และจัดตั้งคณะทำงานติดตามและ
เฝาระวังการรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เพื่อชวยตรวจสอบ กลั่นกรอง และใหความเห็น
เกี่ยวกับรายงานฉบับนั้น ๆ และการพิจารณารางคำชี้แจงดวย ในการนี้ ไดมีการกำหนดแนวทางการจัดทำคำ
ชี้แจงกรณีมีรายงานสถานการณเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ตาม
หนาที่และอำนาจของ กสม. เพื่อใชหลักในการพิจารณาวา เมื่อมีรายงานสถานการณเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนใน
ประเทศไทยเกิดขึ้นนั ้น มีประเด็นที่เห็นสมควรใหชี ้แจง หรือไม อยางไร ดังนั้น หากพิจารณาแลวพบวา 
ประเด็นรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนใดที่ถูกตองหรือเปนธรรมแลว จะไมมีการชี้แจงแตอยางใด แตหากมี
ประเด็นใดที่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม กสม. จะตองมีการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชา 
ทั้งนี้ นับตั้งแตประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 กสม. ไดเฝาระวังการรายงานเกี่ยวกับ
สถานการณสิทธิมนุษยชนที่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม และไดมกีารชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองและ
เผยแพรใหแกประชาชนทราบ จำแนกเปนรายปไดดังนี้ 

ป พ.ศ. 2561 

ในป พ.ศ. 2561 กสม. ไดเฝาระวังการรายงานเกี่ยวกับสถานการณสิทธิมนุษยชนที่ไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรม และไดมีการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองและเผยแพรใหแกประชาชนทราบ จำนวน 
2 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) คำชี ้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที ่ ๑/๒๕๖๑ กรณีการรายงานสรุป
สถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององคกรฮิวแมนไรทสวอทช เปนการชี้แจงรายงานขององคกร 
ฮิวแมนไรทสวอทช (Human Rights Watch - HRW) จำนวน 2 ฉบับ ไดแก รายงานสรุปสถานการณดานสิทธิ
มนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ ๒๘ ประจำป ค.ศ. ๒๐๑๘  (World Report 2018) และรายงาน “โซท่ีซอนไว : การ
ปฏิบัติมิชอบดานสิทธิและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมประมงไทย” (Hidden Chains : Forced Labor and 
Rights Abuses in Thailand’s Fishing Industry) โดยไดช้ีแจงในประเด็นดังตอไปนี้ 

1.๑) กรณีกลาวอางวาการแกไขกฎหมายเกี่ยวกับ กสม. ของสภานิติบัญญัติแหงชาติ 
(สนช.) จะทำให กสม. ออนแอลงอยางมาก ขาดความเปนอิสระ และเปลี่ยนใหหนวยงานนี้เปนเพียง
กระบอกเสียงของรัฐบาล โดยไดชี้แจงวา สถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) เปนองคกร
อิสระตามหมวด ๑๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และยึดโยงกับหลักการปารีส 

 
28 หนังสอืคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ ดวนที่สดุ ที ่สม 0007/84 ลงวันที่ 29 สงิหาคม 2560 เรื่อง ความเห็นตอรางพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... 
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(Paris Principles) ที่กำหนดรูปแบบของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตลอดจนอำนาจหนาที่ องคประกอบ 
และแนวทางการดำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ตองมีหลักประกันความเปนอิสระในการทำ
หนาที่สงเสริม คุมครอง และพิทักษสิทธิเสรีภาพของประชาชนใหมีผลปรากฏเปนจริง แมวามาตรา ๒๔๗ (๔) 
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งรัฐตราขึ้น จะบัญญัติให กสม. มีหนาที่และ
อำนาจในการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองโดยไมชักชาในกรณีที่มีการรายงานสถานการณเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไมถูกตองหรือไมเปนธรรม ซึ่งนาจะไมใชหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ แตอยางไรก็ดี มาตรา ๒๑๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไดบัญญัติ
รับรององคกรอิสระที่จัดตั้งขึ้นซึ่งรวมถึง กสม. มีความอิสระในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมาย โดยที่การปฏิบัติหนาที่และการใชอำนาจขององคกรอิสระตองเปนไปโดยสุจริต เที่ยงธรรม กลาหาญ 
และปราศจากอคติทั ้งปวงในการใชดุลพินิจ ประกอบกับในระหวางการตราพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ กสม. ไดเรียกรองใหแกไขปญหาดังกลาว จนมีการ
ตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๔ 
บัญญัติให กสม. ตองตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับรายงานสถานการณนั้นกอนการชี้แจงหรือจัดทำรายงาน
ขอเท็จจริงที่ถูกตองของสถานการณดังกลาวแลวจึงเผยแพรใหประชาชนทราบเปนการทั่วไป ดังนั้น กสม. ยอม
ตองชี้แจงหรือรายงานขอเท็จจริงที ่ถูกตองซึ่งเปนอยูหรือเคยเกิดขึ้นในประเทศไทย มิไดเปนการปกปอง
หนวยงานหรือองคกรใด หรือเปนกระบอกเสียงหรือกลไกประชาสัมพันธใหกับรัฐบาล รวมทั้งมิไดขาดความเปน
อิสระหรอืสูญเสียความเปนกลางในการปฏิบัติหนาที่แตอยางใด 

1.๒) กรณีกลาวอางวา สนช.ระงับการพิจารณารางพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการทรมานและกระทำใหบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... โดยรัฐบาลยังไมมีการชี้แจงวาจะบรรจุราง
พระราชบัญญัติฉบับนี้เขาสูการพิจารณาอีกหรือไม และประมวลกฎหมายอาญายังไมกำหนดฐานความผิด
สำหรับการบังคับบุคคลใหสูญหาย กสม. ตรวจสอบแลวปรากฏขอเท็จจริงวา กสม. ไดมีขอเสนอแนะนโยบาย
และขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตอรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ
บุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ไปยังรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเมื่อป ๒๕๕๘ (รายงานผลการพิจารณาที่ ๒๙๓/
๒๕๕๘) ในประเด็นตาง ๆ ไดแก การกำหนดโทษแกผูบังคับบัญชาที่ทราบและจงใจเพิกเฉยตอการกระทำผิด
ของผูใตบังคับบัญชา การกำหนดบทบาทของเจาหนาที่ของรัฐใหชัดเจนในการสืบสวนสอบสวนคดีทรมานและ
บังคับบุคคลใหสูญหาย การกำหนดหลักเกณฑและวิธีการชวยเหลือและเยียวยาผูเสียหาย การกำหนดนิยามท่ี
ชัดเจนของการกระทำหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี และการกำหนดบทลงโทษ 
อีกทั้งจากการตรวจสอบพบวา กรณีการดำเนินการเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการ
ทรมานและบังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... ของรัฐบาลเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีไดมีมติให
กระทรวงยุติธรรมไปดำเนินการพิจารณารวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของตอรางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวแลว 
ปจจุบันอยูระหวางการจัดทำประชาพิจารณและการประเมินผลกระทบของกฎหมาย ตามมาตรา ๗๗ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในระหวางการอนุวัติการกฎหมายภายในประเทศ
ใหสอดคลองกับอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ 
(ICPPED) และอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื ่นที่โหดราย ไร
มนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (CAT) แมยังไมมีกฎหมายเฉพาะที่จะใชบังคับแกกรณีการบังคับบุคคลใหสูญ
หายหรือการซอมทรมานโดยตรงซึ่งจะทำใหมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น แตร ัฐบาลไทยไดมีคำสั ่งสำนัก
นายกรัฐมนตรีที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ แตงตั้งคณะกรรมการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
กรณีถูกกระทำทรมานและถูกบังคับใหหายสาบสูญ โดยมีหนาที่รับเรื่องราวรองทุกข ตรวจสอบขอเท็จจริง 
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ติดตามชวยเหลือเยียวยา และคุมครองสิทธิใหแกประชาชนในกรณีถูกกระทำทรมานและบังคับใหหายสาบสูญ 
นอกจากนี ้หากปรากฏวาเจาหนาที ่ของรัฐมีการบังคับบุคคลใหสูญหายหรือกระทำการทรมาน ก็อาจใช
บทบ ัญญัต ิของประมวลกฎหมายอาญามาปร ับใช ก ับกรณีการกระทำท ี ่ครบองค ประกอบความผิด 
ที่เกี ่ยวของได เนื่องจากผูกระทำยอมมีความผิดที่อยูในขอบขายฐานกระทำความผิดตอเสรีภาพ การกระทำ
อันตรายตอรางกายหรือจิตใจ และหรือความผิดเกี่ยวกับการปกครองที่เจาพนักงานปฏิบัติหนาที่หรือละเวน
การปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบหรือโดยทุจริต รวมทั้งกรณีที่บุคคลอื่นกระทำโดยความรูเห็นของเจาพนักงานดวย 
แลวแตกรณี อยางไรก็ตาม กสม. หวังเปนอยางยิ่งวารัฐบาลไทยจะไดกำหนดใหการกระทำทรมานและการ
บังคับบุคคลใหสูญหายเปนความผิดอาญา โดยการตราพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและ
บังคับบุคคลใหสูญหาย พ.ศ. .... อันเปนกฎหมายเฉพาะออกมาใชบังคับโดยเร็ว และสอดคลองกับแผนสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ที่มีขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการใหกำหนดใหการกระทำ
ทรมานเปนความผิดอาญาภายในป ๒๕๖๑ 

1.๓) กรณีกลาวอางวายังไมมีการดำเนินคดีกับเจาหนาที่ทหารหรือเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของกับการสังหารและการทำใหพลเรือนบาดเจ็บในชวงการประทวงทางการเมืองในป ๒๕๕๓ และ
การดำเนินคดีกับผูกระทำความผิดตอเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองในชวงป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ ไมมี
ความคืบหนาอยางชัดเจน  กสม. ตรวจสอบแลวปรากฏขอเท็จจริงวา กสม. ไดมีรายงานผลการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงกรณีเหตุการณชุมนุมประทวงทางการเมืองเมื่อป ๒๕๕๓ (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๔๗๑/๒๕๕๖) 
โดยมีขอเสนอแนะนโยบายไปยังคณะรัฐมนตรีในประเด็นเก่ียวกับการใชกฎหมายพิเศษ แนวปฏิบัตเิก่ียวกับการ
สงเสริมและคุมครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การสืบสวนสอบสวนหาผูกระทำ
ความผิดไมวาจะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ผูชุมนุม หรือบุคคลอื่นใด มาดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม เปนตน 
และกรณีเหตุการณชุมนุมประทวงทางการเมืองเมื่อป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ (รายงานผลการพิจารณาที่ ๖๓๓- 
๖๕๒/๒๕๕๘) โดยมีขอเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเชนเดียวกันกับกรณีเหตุการณชุมนุมประทวงทาง
การเมืองเม่ือป ๒๕๕๓ และตอมาปรากฏขอเท็จจริงวา มีการดำเนินคดีกับเจาหนาที่ทหารหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ที่เกี ่ยวของกับการสังหารและการทำใหพลเรือนบาดเจ็บในชวงการประทวงทางการเมืองเมื่อป ๒๕๕๓ โดย
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) และโดยกรมสอบสวนคดี
พิเศษ รวมทั้งมีการดำเนินคดีกับแกนนำกลุมผูชุมนุมประทวงทางการเมืองเมื่อป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ โดยมีการ
ฟองคดีตอศาลอาญาแลว สวนผลของคดีจะเปนอยางไรน้ัน ยอมขึ้นอยูกับพยานหลักฐานและดุลพินิจของศาล 

1.๔) กรณีกลาวอางวารัฐบาลไมดำเนินคดีกับเจาหนาที่ซึ ่งมีสวนรับผิดชอบตอการ
สังหารและการทรมานอยางผิดกฎหมายโดยมีเหยื่อเปนมุสลิมเชื ้อสายมลายูซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ
ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในหลายกรณี ทางการไทยไดจายคาตอบแทนใหกับเหย่ือหรือ
ครอบครัวของเหยื่อ โดยแลกกับขอตกลงที่จะไมดำเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ โดย กสม. ไดให
ความสำคัญและตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับการซอมทรมาน และการบังคับบุคคลใหสูญหายในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตในหลายกรณี โดยไดมีมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังสวนราชการที่
เกี ่ยวของ เชน ใหพิจารณาตรวจสอบเจาหนาที่ผู ใชอำนาจในการเชิญตัวและควบคุมตัวจนทำใหเกิดการ
บาดเจ็บ ใหเปนไปตามหลักการแหงอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษ
อื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรี (รายงานผลการตรวจสอบที่ ๑๒๕/๒๕๖๐ และที่ ๑๐๓๐/
๒๕๖๐) ใหพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงและดำเนินการทางวินัยตามอำนาจหนาที่กับเจาหนาที่และหนวย
บังคับบัญชาที่มิไดควบคุมกำกับการปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายและระเบียบกำหนด (รายงานผลการ
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ตรวจสอบที่ ๑๐๘๘/๒๕๖๐) เปนตน สำหรับกรณีการกลาวอางวาทางการไทยไดจายคาตอบแทนใหกับเหยื่อ
หรือครอบครัวของเหยื่อ โดยแลกกับขอตกลงที่จะไมดำเนินคดีอาญากับเจาหนาที่ที่เกี ่ยวของ ขอเท็จจริง
ปรากฏวา เปนการจายเงินใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบและผูเสียหายจากเหตุการณความไม
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดหลักเกณฑการชวยเหลือ วงเงินการชวยเหลือ 
และหนวยงานรับผิดชอบไวแลว ทั้งนี้ การจายเงินใหความชวยเหลือเยียวยาดังกลาวไมตัดสิทธิของผูเสียหายที่
จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตอไปแตอยางใด 

1.๕) กรณีกลาวอางวาร ัฐบาลไมไดสอบสวนทางอาญาตอกรณีการสังหารนอก
กระบวนการกฎหมายระหวางปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร  กสม. ตรวจสอบ
แลวปรากฏขอเท็จจริงวา กสม. ไดมีรายงานผลการตรวจสอบขอเท็จจริงกรณีเหตุการณการสังหารนอก
กระบวนการกฎหมายระหวางปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดสมัยรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร (รายงานผลการ
ตรวจสอบที่ ๔๑/๒๕๔๙) โดยมีมาตรการการแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังรัฐบาล ใหแตงตั้งเจาหนาท่ี
ขึ้นมาสอบสวนเพื่อเอาผิดเจาหนาที่ตำรวจที่เกี ่ยวของ ซึ่งรายงานผลการตรวจสอบฉบับนี ้ไดถูกนำไปใช
ดำเนินคดีในชั้นศาลกับเจาหนาที่ตำรวจที่เกี่ยวของ และตอมาปรากฏวาศาลยุติธรรมไดพิพากษาลงโทษจำเลย
ซึ่งเปนเจาหนาที่ตำรวจ นอกจากนี้ กสม. ไดเคยตรวจสอบเรื่องรองเรียนในทำนองเดียวกันอีกหลายคำรอง 
(รายงานผลการพิจารณาท่ี ๑๐๕๘/๒๕๕๘) และมีขอเสนอแนะไปยังรัฐบาลในประเด็นคืนความเปนธรรมใหแก
ผูเสียหายและครอบครัวหรือญาติของผูเสียหาย โดยใหนำตัวผูกระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งรัฐบาลไดแจงวา
การดำเนินคดีอาญาทั่วไปกับผูเก่ียวของ หรือความผิดเก่ียวกับการปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
หรือโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ สามารถดำเนินการไดหากมีพยานหลักฐานเพียงพอ 
สำหรับการพิจารณาใหรื้อฟนการสอบสวนคดีที่เกิดขึ้นในคดีที่พนักงานสอบสวนไดสรุปสำนวนคดีเสนอใหงด
การสอบสวน หากมีพยานหลักฐานใหมก็สามารถรื้อฟ นคดีขึ้นพิจารณาใหมไดตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
กำหนดเชนกัน 

1.๖) กรณีกลาวอางวาหนวยงานของรัฐยังใชวิธีการบังคับใหผูใชยาเสพติดเขารับการ
บำบัดแบบทหาร  กสม. ตรวจสอบแลวปรากฏขอเท็จจริงวา พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
และพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดสารเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดวิธีการบำบัดรักษาผูติดยาเสพติด
ของประเทศไทย ไว ๓ รูปแบบ ไดแก (๑) ระบบสมัครใจ (Voluntary System) คือระบบที่ผูติดยาเสพติดขอ
เขารับการบำบัดรักษาในสถานพยาบาลที่กำหนดดวยความสมัครใจ (๒) ระบบบังคับบำบัด (Compulsory 
System) คือ ระบบที่ผู ติดยาเสพติดถูกจับกุมและพิสูจนแลววาเปนผูปวยที่ตองไดรับการบำบัดในสถานที่
สำหรับฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด และ (๓) ระบบตองโทษ (Correction System) คือ ระบบที่ผู ติดยา
เสพติดไดกระทำความผิดเกี ่ยวกับคดียาเสพติดและถูกคุมขัง ซึ ่งตองไดร ับการรักษาพยาบาลในสถาน
บำบัดรักษายาเสพติดในระบบตองโทษ ทั้งนี ้ สถานที่สำหรับฟ นฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดบางแหงอาจ
กำหนดไวในเขตทหาร โดยที่ใชวิธีการบำบัดในหลายรูปแบบ เชน ชุมชนบำบัด แบบเขมขนทางสายใหม แบบ
จิตสังคมบำบัด แบบวิถีเชิงพุทธ เปนตน กรณีไมใชเปนการใชวิธีการบำบัดแบบทหารแตอยางใด 

1.๗) กรณีกลาวอางวารัฐบาลประกาศใหการแกไขปญหาการคามนุษยเปนเรื่องเรงดวน
ระดับชาติ แตความคืบหนาในการแกไขปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะในภาคประมงเปนไปอยางจำกัด  
กสม. ตรวจสอบแลวปรากฏขอเท็จจริงวา ประเทศไทยมีความคืบหนาในการแกไขปญหาการคามนุษยและการ
ใชแรงงานบังคับมาอยางตอเนื่องทั้งในสวนแนวนโยบายและกฎหมาย เมื ่อป ๒๕๕๘ รัฐบาลไดประกาศ
เจตนารมณและนโยบายเรื่องการปองกันและแกไขปญหาการคามนุษยของประเทศไทยใหเปนวาระแหงชาติ 
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ในปเดียวกัน กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนประเด็น
แรงงานในอุตสาหกรรมประมงโดยมีขอเสนอแนะนโยบายหรือขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตอรัฐบาล 
(รายงานผลการพิจารณาท่ี ๕๘๑ - ๕๘๓/๒๕๕๘) ซึ่งรัฐบาลไดมอบหมายใหกระทรวงแรงงานรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของเพื่อดำเนินการแกไขปญหาทั้งในเรื่องแรงงานบังคับและการคามนุษยในอุตสาหกรรมประมงอยาง
ตอเนื่อง ตอมาเมื่อป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ มีการตรากฎหมายเพื่อคุมครองและปองกันการคามนุษยที่สำคัญ ไดแก 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามการคามนุษย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคน
ตางดาว พ.ศ. ๒๕๖๐ นอกจากนี้ รัฐบาลยังไดออกกฎหมายลำดับรองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
เพื ่อแกไขปญหาการคามนุษยโดยเฉพาะในภาคประมงทะเลมาอยางตอเนื ่องจนกระทั ่งปจจุบัน ลาสุด 
กระทรวงแรงงานไดออกกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันท่ี ๓๑ 
มีนาคม ๒๕๖๑ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑) เพื่อแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑและ
วิธีการจายคาจางเพ่ือคุมครองแรงงาน ใหไดรับคาจางที่เปนธรรม และกำหนดใหนายจางซึ่งทำการประมงนอก
นานน้ำไทยจัดใหมีอุปกรณหรือระบบการสื่อสารรับสงขอความผานดาวเทียมเพื่อใหลูกจางสามารถติดตอกับ
เจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐ สามี ภริยา หรือญาติไดตลอดเวลา เปนตน อยางไรก็ตาม การบังคับใชแรงงาน
เปนเรื่องที่ยังอาจเกิดขึ้นเปนรายกรณี โดยหากปรากฏขอเท็จจริงวามีการกระทำดังกลาว กสม.จะพิจารณา
ตรวจสอบเพ่ือเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการปองกันและแกไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอไป 

2) คำชี ้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที ่ ๒/๒๕๖๑ กรณีการรายงานการ
ดำเนินการดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา เปนการชี ้แจงรายงานการ
ดำเนินการดานสิทธิมนุษยชนของประเทศตาง ๆ ประจำป ค.ศ. ๒๐๑๗ (Country Reports on Human 
Rights Practices for 2017) เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึ่งมีเน้ือหาเกี่ยวกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย โดยไดชี้แจงในประเด็นดังตอไปนี้  

2.1) กรณีที่มีการกลาวอางวา กลุมสิทธิมนุษยชนรายงานวาไมมีการตรวจสอบเรือนจำในเชิง
ระบบ ซึ่งรวมถึงเรือนจำในมณฑลทหารบกท่ี ๑๑ กสม. ชี้แจงวา เมื่อ กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูตองขังที่
อยูในเรือนจำหรือญาติของผูตองขัง กสม. ไดเขาไปตรวจสอบขอเท็จจริงในเรือนจำหลายกรณี รวมไปถึงกรณี
การรองเรียนกลาวอางวาเจาหนาที่ทหารคุกคามทนายความในระหวางการใหคำปรึกษาแกลูกความที่ถูก
ควบคุมตัวอยูในเรือนจำชั่วคราว แขวงถนนนครไชยศรี ตั้งอยูในมณฑลทหารบกที่ ๑๑ แขวงถนนนครไชยศรี 
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งกรณีดังกลาวคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับหนังสือชี้แจงขอมูลจาก
กองทัพบกและกรมราชทัณฑวา เรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนครไชยศรีเปนหนวยงานที่ข้ึนตรงกับกรมราชทัณฑ 
สังกัดเรือนจำพิเศษกรุงเทพ ตั้งขึ้นเพื่อควบคุมผูตองขังในคดีความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงและคดีที่เกี ่ยวเนื่อง 
ญาติของผูตองขังสามารถเย่ียมไดตามปกติ และผูตองขังมีสิทธิอื่น ๆ ตามระเบียบของกรมราชทัณฑ โดย กสม. 
สามารถประสานงานกับกรมราชทัณฑเพื่อเขาตรวจสอบขอเท็จจริงไดตามปกติ ทั้งนี้ สำหรับการตรวจสอบ
เรือนจำในเชิงระบบในป ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ กสม. ไดดำเนินโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงตอการละเมิดสทิธิ
มนุษยชนทั้งหองขังของสถานีตำรวจและเรือนจำของกรมราชทัณฑ ซึ่งรวมถึงเรือนจำชั่วคราวแขวงถนนนคร
ไชยศรีดวย โดยขอมูลจากการตรวจเยี่ยมทั้งหมดจะถูกนำไปวิเคราะหเพื่อจัดทำขอเสนอแนะนโยบายและหรือ
ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนจากสถานที่เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนตอไป 
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2.๒) กรณีที ่ม ีการกลาวอางว า ตั ้งแตเด ือนมกราคมถึงเดือนก ันยายน ๒๕๖๐ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับคำรองจำนวน ๔๐๔ เรื่อง ในจำนวนนี้ปรากฏวามี ๙๔ เรื่อง ที่
เจาหนาที่ตำรวจถูกกลาวหาวาเปนผูกระทำละเมิด ซึ่งมีจำนวนเพิ ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับชวงเวลา
เดียวกันของป ๒๕๕๙ กสม. ชี้แจงวา เนื่องจากรายงานการดำเนินการดานสิทธิมนุษยชนของกระทรวงการ
ตางประเทศสหรัฐอเมริกาในหัวขอนี้ไมไดระบุแหลงที่มาของขอมูลและชวงเวลาเริ่มตนของการจัดเก็บสถิติเรื่อง
รองเรียนที่มีการรองไปยัง กสม. จึงไมอาจตรวจสอบขอมูลเพื่อยืนยันขอเท็จจริงได อยางไรก็ตาม จากการ
ตรวจสอบในฐานขอมูลเรื่องรองเรียนของสำนักงาน กสม. พบวา ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน 
๒๕๖๐ กสม. ไดรับคำรองจำนวน ๔๖๙ เรื่อง ในจำนวนนี้ปรากฏวามี ๗๐ เรื่อง ท่ีเจาหนาที่ตำรวจถูกกลาวหา
วาเปนผูกระทำละเมิด โดยเม่ือเปรียบเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๙ พบวา กสม. ไดรับคำรองจำนวน 
๖๔๕ เรื่อง ในจำนวนนี้ปรากฏวามี ๙๔ เรื่อง ที่เจาหนาที่ตำรวจถูกกลาวหาวาเปนผูกระทำละเมิด จากขอมูล
ดังกลาวแสดงใหเห็นวา ตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๐ จำนวนเรื่องรองเรียนทั้งหมด
และเรื่องรองเรียนที่เจาหนาที่ตำรวจถูกกลาวหาวาเปนผูกระทำละเมิดนั้นมีจำนวนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ชวงเวลาเดียวกันของป ๒๕๕๙ 

2.๓) กรณีที่มีการกลาวอางวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติถูกวิพากษวิจารณ
วาไมสามารถฟองคดีเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น กสม. ชี้แจงวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ ไดกำหนดใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีอำนาจในการเสนอ
เรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวาบทบัญญัติแหงกฎหมายใด
กระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาล
ปกครอง ในกรณทีี่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรยีนวากฎ คำสั่ง หรือการกระทำอ่ืนใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิ
มนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย และฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทน
ผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเปนสวนรวม แตตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแต
วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ ไมปรากฏวามีบทบัญญัติที่ใหอำนาจคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการเสนอ
เรื่องและฟองคดีตอศาล ดังนั้น การที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไมฟองคดีตอศาลเมื่อมีการละเมิด
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น จึงเปนผลมาจากกฎหมายปจจุบันที่ไมไดใหอำนาจไว อยางไรก็ตาม มาตรา ๓๗ แหง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไดบัญญัติให
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถรองทุกขหรือกลาวโทษแทนผูเสียหายได ในกรณีที่การละเมิด
สิทธิมนุษยชนเรื่องใดเปนความผิดอาญา และผูเสียหายไมอยูในฐานะที่จะรองทุกขหรือกลาวโทษดวยตนเองได 

2.๔) กรณีที่มีการกลาวอางวา องคกรพัฒนาเอกชนระบุวาการกำหนดนิยามของการ
คุกคามทางเพศท่ีคลุมเครือ สงผลใหการฟองรองเปนไปไดยากและนำไปสูการใชบังคับกฎหมายที่ไมมี
ประสิทธิภาพ กสม. ชี้แจงวา ประเทศไทยไดใหความคุมครองผูถูกกระทำสอไปในเรื่องเพศกวางขวางและ
ครอบคลุมมากขึ้น โดยแบงเปน ๒ ระดับ คือ (๑) การละเมิดตอจริยธรรม และการกระทำที่เปนความผิดตอ
กฎหมายอาญา ในสวนของการละเมิดตอจริยธรรมเปนกฎเกณฑท่ีกำหนดไวสำหรบัผูท่ีมีสถานะเปนขาราชการ 
หรือพนักงานของรัฐ อาทิ กฎ ก.พ. วาดวยการกระทำอันเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
หามมิใหขาราชการพลเรือนสามัญกระทำการตอขาราชการหรือผูรวมปฏิบัติราชการอันถือวาเปนการละเมิด
หรือคุกคามทางเพศ ไมวาจะเกิดในหรือนอกสถานที่ราชการโดยผูถูกกระทำมิไดยินยอมตอการกระทำนั้น หรือ
ทำใหเดือดรอนรำคาญ ถือวาขาราชการผูนั้นกระทำผิดทางวินัย รวมถึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๖ 
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มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบและใหหนวยงานภาครัฐถือปฏิบัติตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการ
ลวงละเมดิหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน นอกจากนี้ ศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระยังไดรวมกันกำหนด
มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผูดำรงตำแหนงในองคกรอิสระ รวมทั้งผูวาการตรวจ
เงินแผนดินและหัวหนาหนวยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองคกรอิสระ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดใหผู
ดำรงตำแหนงดังกลาว รวมทั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะรัฐมนตรี ตองไมกระทำการ
อันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศจนเปนเหตุทำใหผูถูกกระทำไดรับความเดือดรอนเสียหาย
หรือกระทบตอการปฏิบัติหนาที่โดยผูถูกกระทำอยูในภาวะจำตองยอมรับในการกระทำนั้น และ (๒) ระดับการ
กระทำที่เปนความผิดตอกฎหมายอาญา โดยในประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติวา หากเปนการกระทำที่มี
ลักษณะที่สอไปในทางลวงละเมิดทางเพศ ซึ่งเปนนิยามที่ชัดเจนเก่ียวกับการคุกคามทางเพศจะเปนความผิดลหุ
โทษ แตหากการกระทำที่มีลักษณะเปนการอนาจารหรือขมขืนกระทำชำเรา ประมวลกฎหมายอาญา
ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ไดบัญญัติโทษสำหรับความผิดหนักขึ้นตามระดับความรายแรงของความผิด
ที่ไดกระทำ 

ป พ.ศ. 2562 

ในป พ.ศ. 2562 กสม. ไดเฝาระวังการรายงานเกี่ยวกับสถานการณสิทธิมนุษยชนที่ไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรม และไดมีการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองและเผยแพรใหแกประชาชนทราบ จำนวน 
2 เรื่อง โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) คำชี ้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที ่ ๑/๒๕๖2 กรณีการรายงานสรุป
สถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององคกรฮิวแมนไรทสวอทช ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เปน
การชี้แจงรายงานสถานการณดานสิทธิมนุษยชนทั่วโลกขององคกรฮิวแมนไรทสวอทช (Human Rights 
Watch - HRW) ซึ่ง กสม. เห็นวามีขอมูลในสวนของประเทศไทยบางประการที่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม     
จึงไดชี้แจงในประเด็นดังตอไปนี้ 

เสรีภาพในการแสดงออก 

1.1) กรณีที ่รายงานวา รัฐบาลชะลอการยกเลิกมาตรการจำกัดเสร ีภาพในการ
แสดงออก การสมาคม และการชุมนุมอยางเขมงวด ทั้งที่มีการประกาศใหมีการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ 
๒๕๖๒ แลว  กสม. ชี้แจงวา จากการตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไดมีคำสั่ง
หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่อง การใหประชาชนและพรรคการเมืองดำเนิน
กิจกรรมทางการเมือง ซึ่งมีผลใหยกเลิกคำสั่งหัวหนา คสช. จำนวนหลายฉบับ รวมทั้งการยกเลิกความผิดฐาน
มั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกินกวา ๕ คนขึ้นไปตามขอ ๑๒ ของคำสั่งหัวหนา คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ทำให
ประชาชนและพรรคการเมืองสามารถดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไดตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป 
และปจจุบันไดมีการเลือกตั้งแลว 

1.2) กรณีที่รายงานวานักเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองประชาธิปไตยอยางนอย ๑๓๐ คน  
ในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดถูกดำเนินคดีในขอหาชุมนุมอยางผิดกฎหมาย และบางคนถูกดำเนินคดีใน
ขอหายุยงปลุกปนจากการเรียกรองอยางสงบ ใหรัฐบาลทหารจัดการเลือกตั้งโดยไมใหมีการชะลอออกไป 
และใหยกเลิกมาตรการจำกัดเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยทันที กสม. ชี้แจงวา จากการตรวจสอบขอเท็จจริง
ปรากฏวา คำสั่งหัวหนา คสช. ที่ ๒๒/๒๕๖๑ ดังกลาวขางตน ไดยกเลิกคำสั่งหัวหนา คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ขอ 
๑๒  ทำใหศาลจำหนายคดีในขอหาชุมนุมทางการเมืองตั ้งแต ๕ คนขึ้นไป นอกจากนี้ จากการตรวจสอบ
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ขอเท็จจริงกรณีการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกรองประชาธิปไตย พบวาในบางกรณีที่รัฐสกัดกั้นการชุมนุม ผูจัดการ
ชุมนุมไดขอใหศาลปกครองมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวกอนการพิพากษาคดีเพื่อคุมครองเสรีภาพในการ
ชุมนุมโดยสงบ เชน การจัดกิจกรรม “We Walk…เดินมิตรภาพ” ของเครือขายประชาชน People Go 
Network เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งศาลไดมีคำสั่งมิใหเจาหนาที่ของรัฐกระทำการใด ๆ ที่มีลักษณะเปน
การปดกั้น ขัดขวางการใชเสรีภาพในการชุมนุมภายใตขอบเขตของกฎหมาย รวมทั้งใหดำเนินการใชอำนาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ในการอำนวยความสะดวกแกประชาชน ดูแลการ
ชุมนุมสาธารณะและรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนโดยเครงครัด เปนผลใหกิจกรรม
ดังกลาวสามารถดำเนินการไดจนแลวเสร็จ เปนตน 

ลี้ภัย ผูแสวงหาที่ลี้ภัย และแรงงานขามชาติ 

1.3) กรณีท่ีรายงานวามีการจับและควบคุมตัวผูลี้ภัยและผูแสวงหาท่ีลี้ภัยกวา ๒๐๐ คน  
จากเวียดนาม กัมพูชา และปากีสถานในหองกักของสำนักงานตรวจคนเขาเมืองที่มีสภาพเลวราย มีการ
แยกเด็กกวา ๕๐ คน ออกจากพอแม  กสม. ชี้แจงวา จากการตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวา ในประเด็นแยก
เด็กออกจากบิดามารดาวา หนวยงานที่เกี่ยวของไดรวมกันลงนามในบันทึกความเขาใจ (Memorandum of 
Understanding : MoU) เรื่องการกำหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไวในสถานกักตัวคนตาง
ดาวเพ่ือรอการสงกลับเมื่อวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เพ่ือไมใหมีการคุมขังเด็กในหองกักของสำนักงานตรวจคน 
เขาเมืองตามนโยบายของรัฐบาล การจัดทำ MoU มีวัตถุประสงคเพื่อกำหนดหนาที่ความรับผิดชอบและ
แนวทางปฏิบัติงานของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของในการไมกักตัวเด็กอายุต่ำกวา ๑๘ ป ไวในสถานกักตัวฯ โดยจะ
จัดใหเด็กและมารดาอยูในบานพักเด็กและครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย 
หรืออยูภายใตการดูแลขององคกรภาคเอกชน หรือองคกรภาคประชาสังคม และหามาตรการในการชวยเหลือ
ในระยะยาว และจากการตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบในหลักการใหมีระบบคัดกรองคนเขาเมืองผิดกฎหมาย โดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของอยูระหวางการจัดทำ
รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการคัดกรองและคุมครองคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรและไม
สามารถเดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลำเนาได พ.ศ. .... 

1.4) กรณีที่รายงานวาสมาคมการประมงแหงประเทศไทย (NFAT) ซึ่งมีอิทธิพล ได
รณรงคตอตานการใหสัตยาบันและการดำเนินงานตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 
๑๘๘ วาดวยการทำงานในภาคประมง ซึ่งจะใหความคุมครองอยางเพียงพอกับคนงานประมงที่เสี่ยงภัย 
กสม. ชี้แจงวา จากการตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวา ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ ฉบับที่ ๑๘๘ วาดวยการทำงานในภาคประมงแลวเมื่อวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ และจะมีผล
บังคับใชในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ การใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาวสงผลใหประเทศไทยมีพันธกรณีตอง
ดำเนินการตาง ๆ เพื่อปองกันการละเมิดสิทธิแรงงานในภาคประมงตามที่กำหนดในอนุสัญญาฯ และตอมาไดมี
การประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเปนกฎหมายที่อนุวัติการให
เปนไปตามอนุสัญญาดังกลาว 

1.5) กรณีท่ีรายงานวากระทรวงการตางประเทศสหรัฐจัดใหประเทศไทยอยูใน Tier 2  
ในรายงานประจำปวาดวยการคามนุษย และคณะมนตรียุโรปไดแสดงขอกังวลเกี่ยวกับการคามนุษยและ
แรงงานบังคับในเรือประมงไทย โดยไดใหใบเหลืองกับประเทศไทย ซึ่งเปนสัญญาณเตือนวาอาจมีการคว่ำ
บาตรทางการคาเนื่องจากการทำประมงที ่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และขาดการควบคุม (IUU 
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fishing) กสม.ชี้แจงวา จากการตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ สหภาพยุโรปได
ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย เพื่อแสดงการยอมรับตอความกาวหนาของการแกไขปญหา
การทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU fishing) ของไทย 

2) คำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ ๒/๒๕๖๒ กรณีการรายงานการปฏิบัติ 
ดานสิทธิมนุษยชนประจำป ๒๕๖๑ ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา ลงวันที ่ ๑๙ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ เปนการชี้แจงเอกสารรายงานการปฏิบัติดานสิทธิมนุษยชน ประจำป ๒๕๖๑ (Country Reports on 
Human Rights Practices for 2018) ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติเห็นวา มีขอมูลในสวนของประเทศไทยบางประการที่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม จึงไดชี้แจง
ในประเด็นดังตอไปนี้ 

2.1) หมวด ๒ การเคารพสิทธิเสรีภาพของพลเมือง   

กรณีที่รายงานวารัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ใหเสรีภาพใน
การชุมนุมอยางสงบ ซึ่งตองเปนไปตามขอจำกัดของบทบัญญัติแหงกฎหมายที่บังคับใชเพื่อ “คุมครอง
ประโยชนสวนรวมของประชาชน เพื่อรักษาความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น” อยางไรก็ดี คำสั่ง คสช. ที่ประกาศใชภายใตมาตรา ๔๔ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั ่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ และยังมีผลบังคับใชภายใต
รัฐธรรมนูญฉบับนี้ ยังคงหามการชุมนุมทางการเมืองของบุคคลต้ังแตหาคนขึ้นไปและกำหนดบทลงโทษผูท่ี
สนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองใด ๆ ก็ตาม กสม. ชี้แจงวา จากการตรวจสอบขอเท็จจริงปรากฏวา เมื่อ
วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ซึ่งดำรงตำแหนงนายกรัฐมนตรีดวย 
ไดมีคำสั่งหัวหนา คสช. ที่ ๒๒/๒๕๖๑ เรื่องการใหประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง 
ยกเลิกคำสั่งหัวหนา คสช. จำนวนหลายฉบับรวมทั้งการยกเลิกความผิดฐานมั่วสุมหรือชุมนุมทางการเมืองเกิน
กวาหาคนขึ้นไปตามขอ ๑๒ ของคำสั่งหัวหนา คสช. ที่ ๓/๒๕๕๘ ทำใหประชาชนและพรรคการเมืองสามารถ
ดำเนินกิจกรรมทางการเมืองไดตั้งแตวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เปนตนไป และหลังจากการยกเลิกคำสั่งฉบับนี้
มีขอมูลวาศาลยุติธรรมและศาลทหารมีคำพิพากษายกฟองและจำหนายคดีความผิดฐานชุมนุมทางการเมือง
เกินกวาหาคนแลวจำนวนหนึ่ง    

2.2) หมวด ๕ ทาทีของรัฐบาลตอการสืบสวนโดยองคกรระหวางประเทศและองคกร
เอกชนในประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีที่รายงานวาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับคำ
รอง ๒๒๕ เรื่อง นับตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ จนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ในจำนวนนี้มี ๓๖ เรื่อง
เก ี ่ยวของกับขอกลาวหาการกระทำมิชอบโดยตำรวจ กลุ มส ิทธ ิมนุษยชนยังคงว ิพากษว ิจารณ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ไมยื่นฟองรองผูกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนดวยตนเองหรือใน
นามของผูรองเรียน กสม. ชี้แจงวา ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มีเร่ืองรองเรียน
ที่ กสม. รับเปนคำรอง จำนวน ๒๓๒ เรื่อง ในจำนวนนี้มีกรณีขอกลาวหาวาเปนการกระทำมิชอบโดยตำรวจ 
จำนวน ๙ เรื่อง ซึ ่ง กสม. ไดดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและจัดทำเปนรายงานผลการตรวจสอบฯ 
เรียบรอยแลว จำนวน ๕ เรื่อง และอยูระหวางการตรวจสอบขอเท็จจริง จำนวน ๔ เรื่อง 

ในประเด็นที่มีการวิพากษวิจารณวา กสม. ไมยื่นฟองรองผูกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ดวยตนเองหรือในนามของผู ร องเรียนนั ้น ขอชี ้แจงวา พระราชบัญญัต ิประกอบร ัฐธรรมนูญวาดวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไมไดกำหนดให กสม. มีหนาที่และอำนาจในการฟองคดี
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แทนผูรองเรียน แตใหรองทุกขกลาวโทษแทนผูเสียหายซึ่งเปนไปมาตรา ๓๗ ของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติวา ในกรณีที่การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเรื่องใดเปนความผิดอาญาและผูเสียหายไมอยูในฐานะที่จะรองทุกขหรือกลาวโทษดวยตนเองได  
ใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติหรือผูซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมอบหมายมีอำนาจรอง
ทุกขหรือกลาวโทษไดโดยใหถือวาเปนผูเสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ทั้งนี้ กสม. ได
ออกแนวปฏิบัติในการรองทุกขหรือกลาวโทษแทนผูเสียหายในคดีอาญาแลวเมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

ป พ.ศ. 2563 

ในป พ.ศ. 2563 กสม. ไดเฝาระวังการรายงานเกี่ยวกับสถานการณสิทธิมนุษยชนที่ไมถูกตอง
หรือไมเปนธรรม และไดมีการชี้แจงและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองและเผยแพรใหแกประชาชนทราบ จำนวน 
3 เรื่อง (ขอมูล ณ วันท่ี 8 มิถุนายน 2563) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1) คำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ ๑/๒๕๖๓ กรณีรายงานสถานการณสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ประจำป ๒๕๖๒ ของแอมเนสตี ้ อินเตอรเนชั่นแนล ลงวันที ่ 21 
เมษายน 2563 เปนการชี้แจงเอกสารรายงานสถานการณสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ประจำป 
๒๕๖๒ (Human Rights in Asia – Pacific : Review of 2019) ของแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ันแนล ซึ่ง กสม. 
เห็นวา มีขอมูลในสวนของประเทศไทยบางประการที ่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม จึงไดชี้แจงในประเด็น
ดังตอไปนี้ 

1.1) กรณีที ่รายงานวาสมาชิกพรรคอนาคตใหมซึ่งเปนพรรคฝายคานถูกดำเนินคดี
หลายขอหา ขณะที่หัวหนาพรรคถกูเพิกถอนสิทธิการดำรงตำแหนงเปนสมาชิกรัฐสภา ซ่ึงหลายฝายมองวา
เปนการกระทำที่มีแรงจูงใจทางการเมือง ทางการยังมองหาแนวทางที่จะยุบพรรคดังกลาว หลังจากเคยยุบ
พรรคไทยรักษาชาติมาแลวเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กสม. ชี้แจงวา ศาลรัฐธรรมนูญเปนองคกรตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ หมวด ๑๑ การเพิกถอนสิทธิของบุคคลดังกลาวเปนไป
ตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที ่ ๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที ่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ วาสมาชิกภาพของ
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรของนายธนาธร จึงรุงเรืองกิจ หัวหนาพรรคอนาคตใหม สิ ้นสุดลง เนื่องจากเปน
เจาของหรือผูถือหุ นในกิจการหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนใด ๆ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๓) โดยการวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเปนการใช
อำนาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่งและวรรคสี่ ประกอบ
พระราชบัญญัติประกอบรฐัธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรฐัธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗ (๕) 

1.๒) กรณีที่รายงานวาทางการคุกคามบุคคลซึ่งวิจารณสถาบันพระมหากษัตริยหรือ
หนวยงานของกองทัพ ในหลายกรณีไดบังคับใหพวกเขาลบหรือถอนคําพูดหรือใหเซ็นเซอรตัวเอง รัฐบาล
ยังกดดันบรรดาผู ใหบริการโซเชียลมีเดียใหจํากัดการเขาถึงเนื้อหาดังกลาวจากภายในประเทศไทย 
นักการเมืองและนักกิจกรรมทางการเมืองระบุวา ตนตกเปนเหยื่อการติดตามตัวและการคุกคามโดย
เจาหนาที่ทหาร รวมทั้งระหวางที่มีการเลือกตั้งและกอนพิธีพระบรมราชาภิเษก  กสม. ชี้แจงวา ประเทศ
ไทยมีกฎหมายท่ีคุมครองสถาบันพระมหากษัตริยทั้งในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
และประมวลกฎหมายอาญา โดยการพิจารณาผูที่ถูกกลาวหาวากระทำความผิดตามกฎหมายดังกลาวเปน
อำนาจของศาลยุติธรรมซึ่งจะตองคำนึงถึงขอเท็จจริงแตละกรณีและบทบัญญัติของกฎหมายประกอบกัน การ
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ปฏิบัติหนาที่ของศาลตองเปนไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม โดยบุคคลที่ถูกกลาวหาจะไดรับการ
คุมครองสิทธิในกระบวนการพิจารณาคดตีามที่บัญญัติไวทั้งในรัฐธรรมนญูและกฎหมายที่เก่ียวของ 

1.3) ประเด็นนักปกปองสิทธิมนุษยชนกรณีที่รายงานวาระหวางเดือนพฤษภาคมถึง
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ศาลอุทธรณพิพากษายืนคำสั่งศาลช้ันตนจำคุกเกษตรกรหญิง ๑๔ คนเปนเวลาสูงสุดถึง 
๑๐ ป ในคดีที่อุทยานแหงชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ฟองรองขอหาบุกรุกพื้นที่ปา  กสม. ชี้แจงวา กรณี
ราษฎรในเขตอุทยานแหงชาติไทรทอง จังหวัดชัยภูมิ ถูกดำเนินคดีในขอหาบุกรุกเขตอุทยานแหงชาตินั้น ศาล
อุทธรณไดมีคำพิพากษาวาราษฎรซึ่งมีทั้งชายและหญิงรวม ๑๔ ราย มีความผิดตอพระราชบัญญัติปาสงวน
แหงชาติ ความผิดตอพระราชบัญญัติปาไม ความผิดตอพระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ ซึ่งโทษจำคุกที่แตละ
รายไดรับนั้นพบวารายที่ไดรับโทษจำคุกต่ำสุด คือ จำคุก ๔ เดือน ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๓ คดี
หมายเลขแดงที่ ๑๐๔๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ และรายที่ไดรับโทษจำคุกสูงสุด คือ จำคุก ๔ ป 
ตามคำพิพากษาศาลอุทธรณภาค ๓ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๙๗/๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยไมมี
กรณีใดที่จำเลยไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาศาลอุทธรณสูงสุดถึง ๑๐ ป  

1.4) ประเด็นผูลี้ภัยและผูขอลี้ภัย กรณีที่รายงานวาผูลี้ภัยและผูขอลี้ภัยยังคงเสี่ยงที่จะ
ถูกจับกุม ควบคุมตัวและสงกลับ เนื่องจากไมมีสถานภาพตามกฎหมายไทย กระบวนการขั้นตอนในการ
พิจารณากำหนดสถานะบุคคลเขาเมืองที่ทางราชการประกาศในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ ไดประกาศใช
ในชวงปลายป ๒๕๖๒ กสม. ชี้แจงวา ปจจุบันรัฐบาลไทยไดมีการประกาศใชระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการคัดกรองคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรและไมสามารถเดินทางกลับประเทศอันเปนภูมิลำเนาได 
พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกำหนด ๑๘๐ วันนับแตวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (คือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) เปนตนไป ระเบียบดังกลาวกำหนดใหมีคณะกรรมการ
พิจารณาคดักรองผูไดรับการคุมครอง ซึ่งมีหนาที่และอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑและพิจารณาคัดกรองคน
ตางดาวที่เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรและไมสามารถหรือไมสมัครใจที่จะเดินทางกลับไปยังประเทศอันเปน
ภูมิลำเนาของตนเน่ืองจากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะไดรับอันตรายจากการถูกประหัตประหาร ใหมีสถานะเปนผู
ไดรับการคุมครองตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยบุคคลดังกลาวจะไมถูกสงตัวกลับประเทศและไดรับอนุญาตให
อยูในประเทศไทยไดเปนการชั่วคราว รวมทั้งไดรับการดูแลดานการสาธารณสุขและการศึกษา (กรณีที่ผูไดรับ
การคุมครองเปนเดก็) ตามสมควรดวย 

2) คำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ท่ี ๒/๒๕๖๓ กรณีรายงานสรุปสถานการณ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยขององคกรฮิวแมนไรทส วอทช ประจำป ๒๕๖๓ ลงวันที ่ 8 พฤษภาคม 
2563 เปนการชี้แจงรายงานสรุปสถานการณดานสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ ๓๐ ประจำป ๒๕๖๓ (World 
Report 2020) เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ขององคกรฮิวแมนไรทสวอทช (Human Rights Watch - 
HRW) ซึ่ง กสม. เห็นวา มีขอมูลในสวนของประเทศไทยบางประการที่ไมถูกตองหรือไมเปนธรรม จึงไดชี้แจงใน
ประเด็นดังตอไปนี้ 

2.๑) กรณีท่ีรายงานวาการเลือกตั้งท่ัวไปเม่ือวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ถูกจัดขึ้นภายใต
ขอจำกัดดานสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา) เริ่มดำรง
ตำแหนงนายกรัฐมนตรีสมัยท่ีสองซึ่งแสดงใหเห็นถึงการเพกิเฉยตอเรื่องสิทธิมนุษยชนเชนเดียวกันกับสมัย
ที่ปกครองโดยรัฐบาลทหาร  กสม. ชี้แจงวา การเลือกตั้งทั่วไปและการจัดตั้งรัฐบาลหลังการเลือกตั้งทั่วไป
ดังกลาวเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี ่ยวของ เชน 
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พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตน ซึ่งกอนที่จะมีการประกาศพระ
ราชกฤษฎีกาใหมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเปนการทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม 
๒๕๖๒ หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคำสั่งที่ ๒๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
เรื่อง การใหประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมือง ซึ่งเปนการยกเลิกคำสั่งหัวหนา คสช. 
หลายฉบับ ทำใหประชาชนและพรรคการเมืองสามารถดำเนนิกิจกรรมทางการเมืองไดตั้งแตวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 
๒๕๖๑ เปนตนไป และหลังจากการเลือกตั้ง หัวหนา คสช. ไดมีคำสั่งที่ ๙/๒๕๖๒ เมื่อวันที ่ ๙ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ยกเลิกประกาศ คสช. และคำสั่งหัวหนา คสช. หลายฉบับที่หมดความจำเปน 

2.๒) กรณีที่รายงานวา การทรมานเปนปญหาที่เกิดขึ้นอยางยาวนานในประเทศไทย  
แตประมวลกฎหมายอาญายังไมยอมรับวาการทรมานเปนความผิดทางอาญา และประเทศไทยไดลงนาม 
ในอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเมื่อเดือน
มกราคม ๒๕๕๕ แตยังไมไดใหสัตยาบัน ในสวนของประมวลกฎหมายอาญาของไทยยังไมมีบทบัญญัติ 
ในความผิดเกี่ยวกับการบังคบับุคคลใหสูญหายไวเปนการเฉพาะ  กสม. ชี้แจงวา แมประมวลกฎหมายอาญา
ของประเทศไทยจะยังไมมีการบัญญัติใหความผิดฐานทรมานตามอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมาน และ
การประติบัติหรือการลงโทษที่โหดราย ไรมนุษยชน หรือที่ย่ำยีศักดิ์ศร ีและความผิดฐานบังคับบุคคลใหสูญหาย 
ตามอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคุมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเปนความผิด 
ทางอาญา แตประมวลกฎหมายอาญาของไทยบางมาตราไดกำหนดฐานความผิดที่ทำใหสามารถดำเนินคดีกับ
ผูกระทำความผิดท่ีเก่ียวกับการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหายได ไดแก มาตรา ๒๘๙ (๕) ความผิดตอ
ชีวิต (การฆาผูอื ่นโดยทรมานหรือโดยกระทำทารุณโหดราย) มาตรา ๒๙๕ และมาตรา ๒๙๖ ความผิดตอ
รางกาย (การทำรายผูอื ่นจนเปนเหตุใหเกิดอันตรายแกรางกายและจิตใจโดยมีลักษณะเปนการทรมานหรือ
กระทำทารุณโหดราย) มาตรา ๓๑๐ ความผิดตอเสรีภาพ (การหนวงเหนี่ยวหรือกักขังหรือกระทำดวยประการ
ใดใหผูอ่ืนปราศจากเสรีภาพในรางกาย) และมาตรา ๑๕๗ ความผิดของเจาพนักงานกรณปีฏิบัติหรือละเวนการ
ปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ สำหรับในสวนของการปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีตามอนุสัญญา
ดังกลาว รัฐบาลไดจัดทำรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำใหบุคคลสูญ
หาย พ.ศ. .... ซึ่งกำหนดใหการทรมานและการบังคับบุคคลใหสูญหายตามอนุสัญญาทั้งสองฉบับขางตนเปน
ความผิดอาญา เสนอไปยังสภานิติบัญญัติแหงชาติ แตรางกฎหมายดังกลาวยังไมผานความเห็นชอบเนื่องจาก
สภานิติบัญญัติแหงชาติหมดวาระลงกอน คณะรัฐมนตรีจึงไดนำรางกฎหมายฉบับนี้กลับมาจัดการรับฟง
ความเห็นเพื ่อใหเปนไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ
พระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำรางกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 
ปจจุบันการรับฟงความเห็นดังกลาวเสร็จสิ้นแลว และหนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางการดำเนินการตาม
ขั้นตอนกอนเสนอรางกฎหมายตอคณะรัฐมนตรีตอไป 

2.3) กรณีที่รายงานระบุวา แมจะมีเสียงเรียกรองจากภาคประชาสังคม แตทางรัฐบาล
ยังไมไดดำเนินการอยางเปนรูปธรรมในการยุติการดำเนินคดีเพื่อปดปากเพื่อตอตานการมีสวนรวมของ
ประชาชน (SLAPP) ซึ่งกระทำโดยหนวยงานของรัฐและบริษัทเอกชนเพื่อขมขูคุกคามนักกิจกรรมและนัก
รณรงคดานสิทธิกสม. ชี้แจงวา สำนักงานศาลยุติธรรมไดมีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือปองกันการดำเนินคดีเชิง
ยุทธศาสตรเพื่อระงับการมีสวนรวมของสาธารณชน (Strategic Lawsuit Against Public Participation : 
SLAPP) โดยเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ๒ มาตรา ไดแก  มาตรา ๑๖๑/๑ เพื่อใหศาล
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สามารถใชดุลพินิจสั่งไมรับฟองคดีที่ราษฎรเปนโจทก หากศาลพิจารณาวาผูฟองคดีมีเจตนาไมสุจริตหรือ
บิดเบือนขอเท็จจริงเพื่อกลั่นแกลงจำเลย และมาตรา ๑๖๕/๒ เพื่อใหจำเลยสามารถนำพยานมาสืบในชั้นไต
สวนมูลฟอง โดยแถลงใหศาลทราบถึงขอเท็จจริงหรือขอกฎหมายอันสำคัญประกอบการพิจารณาของศาลใน
การสั่งวาคดีไมมีมูล รวมทั้งสามารถระบุถึงบุคคล เอกสารหรือวัตถุมาเปนพยานศาลเพื่อประกอบการวินิจฉัย
สั่งคดีได ซึ่งทั้งสองมาตราไดมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ และวันที่ 
๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ตามลำดับ นอกจากนี ้ สำนักงานอัยการสูงส ุดมีการปรับใช มาตรา ๒๑ ของ
พระราชบัญญัติองคกรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ที่ใหอำนาจพนักงานอัยการเสนอตออัยการ
สูงสุดในการไมสั่งฟองคดีหากเห็นวาการฟองคดีอาญาดังกลาวไมเปนประโยชนแกสาธารณชน ทั้งนี้ ใหใชบังคับ
กับกรณีที่พนักงานอัยการไมยื่นคำรอง ไมอุทธรณ ไมฎีกา ถอนฟอง ถอนคำรอง ถอนอุทธรณ และถอนฎีกา
ดวยโดยอนุโลม 

2.4) กรณีที ่รายงานวารัฐบาลยังไมไดดำเนินการปรับปรุงกรณีคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ แมวาการลาออกของสองนักสิทธิมนุษยชนชื่อดังจะสงผลใหคณะกรรมการมีองคประชุม
ไมครบตามกฎหมายตั้งแตเดือนกรกฎาคมก็ตาม  กสม. ชี้แจงวา ปญหาดังกลาวไดรบัการแกไขแลว โดยตั้งแต
วันที ่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เปนตนมา ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีหนังสือดวนที ่สุดถึง
ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดหลายฉบับเพื่อใหรวมกันดำเนินการตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๐ วรรคสาม ประกอบ
มาตรา ๒๒ จนกระทั่งเมื่อถึงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประธานศาลฎีกาและประธานศาลปกครองสูงสุดได
รวมกันแตงตั้งผูทำหนาที่เปนกรรมการชั่วคราวจำนวน ๔ คน ทำใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
สามารถเปดประชุมเพื่อปฏิบัติหนาที่ทั้งดานสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอไปได ในสวนการพิจารณา
รางรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่คางการพิจารณานั้น ระหวางวันที่ ๑ พฤศจิกายน 
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กสม. ไดพิจารณาเสร็จสิ้นไปทั้งหมดแลว (รวม ๒๔๘ เรื่อง)   

2.5) กรณีที ่รายงานวาเครือขายพันธมิตรระดับโลกวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (GANHRI) ประเมินสถานะของคณะกรรมการอยูในระดับต่ำกวามาตรฐาน เนื่องจากกระบวนการ
สรรหาคณะกรรมการ และการขาดความเปนอิสระทางการเมือง กสม. ชี้แจงวา ในการลดสถานะของ กสม. 
ในป ๒๕๕๘ GANHRI ไดใหเหตุผล ๓ ประการ คือ ๑) บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการสรรหากรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ขาดการมีสวนรวมของภาคประชาสังคม  ๒) การที่กฎหมายไมมีบทบัญญัติใหความคุม
กันแกกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจากการถูกฟองในกรณีปฏิบัติหนาที่โดยสุจริต และ ๓) ความลาชาใน
การจัดทำรายงานการชุมนุมทางการเมืองในป ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๖ โดยมิไดมีเหตุผลเรื่องการขาดความเปน
อิสระทางการเมืองแตอยางใด อยางไรก็ตาม กสม. ชุดปจจุบันไดดำเนินการเพื่อใหมีการแกไขกฎหมายใน ๒ 
ประเด็นแรกโดยมีการชี้แจงทำความเขาใจกับทุกฝายที่เก่ียวของ ทำใหบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในสวนที่เกี่ยวกับกระบวนการสรรหา
และความคุมกันในการปฏิบัติหนาที่ของ กสม. สอดคลองกับขอเสนอแนะของ GANHRI  สำหรับปญหาความ
ลาชาในการจัดทำรายงานการชุมนุมทางการเมืองในประเด็นที่ ๓ นั ้น กสม. ไดมีการกำหนดแนวทางการ
ทำงานใหสามารถตอบสนองตอสถานการณสิทธิมนุษยชนที่สำคัญในประเทศไดอยางทันเหตุการณแลว และ 
กสม. จึงขอให GANHRI ทำการประเมินสถานะของ กสม. คืนสูสถานะเดิม และปจจุบันอยู ในระหวางการ
ประเมนิสถานะ  
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2.6) กรณีที่รายงานระบุวา ประเทศไทยไมไดเปนภาคีของอนสุัญญาผูลี้ภัย พ.ศ. ๒๔๙๔  
(ค.ศ. ๑๙๕๑) หรือพิธีสารผูลี้ภัย พ.ศ. ๒๕๑๐ (ค.ศ. ๑๙๖๗) ทางการไทยยังคงปฏิบัติตอผูแสวงหาท่ีพักพิง 
รวมถึงผูที่ไดรับการยอมรับวาเปนผูลี้ภัยจากขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) เสมือนผู
อพยพที่ผดิกฎหมายซึ่งสามารถจับกุมและใหออกนอกประเทศได  และทางการไทยปฏิเสธท่ีจะให UNHCR 
ดำเนินการกำหนดสถานะผูลี้ภัยใหแกชาวลาวมง กลุมชาติพันธุโรฮีนจาและชาวอุยกูร รวมทั้งคนกลุมอื่น 
ๆ จากเมียนมาและเกาหลีเหนือซึ ่งถูกกักตัวในสถานกักกันผูลี ้ภัยอยางไมมีกำหนด กสม. ชี ้แจงวาในป 
๒๕๖๒ ไมมีการสงผูแสวงหาที่พักพิงและผูท่ีไดรับการยอมรับวาเปนผูลี้ภัยจาก UNHCR ออกนอกประเทศผาน
ชองทางที ่เปนทางการ สวนการกำหนดสถานะผู ลี ้ภัยนั ้นเปนหนาที ่เบื้องตนของรัฐ UNHCR อาจเขาไป
ดำเนินการดังกลาวภายใตอำนาจหนาที่ไดในกรณีที่รัฐไมไดเปนภาคีอนุสัญญาผูลี้ภัยและ/หรือไมมีกระบวนการ
คุมครองผูแสวงหาที่พักพิงที่เปนธรรมและมีประสิทธิภาพ อีกท้ังปจจุบันรฐับาลไทยไดมีการประกาศใชระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการคัดกรองคนตางดาวที่เขามาในราชอาณาจักรและไมสามารถเดินทางกลับ
ประเทศอันเปนภูมิลำเนาได พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ซึ่งจะมีผลใชบังคับเมื่อพนกำหนด 
๑๘๐ วันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (คือ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓) เปนตนไป ระเบียบดังกลาว
กำหนดใหมีคณะกรรมการพิจารณาคัดกรองผู ไดรับการคุมครอง ซึ ่งมีหนาที ่และอำนาจในการกำหนด
หลักเกณฑและพิจารณาคัดกรองคนตางดาวที่เขามาหรืออยูในราชอาณาจักรและไมสามารถหรือไมสมัครใจท่ี
จะเดินทางกลับไปยังประเทศอันเปนภูมิลำเนาของตนเนื่องจากมีเหตุอันควรเชื่อไดวาจะไดรับอันตรายจากการ
ถูกประหัตประหาร ใหมีสถานะเปนผูไดรับการคุมครอง โดยบุคคลดังกลาวจะไมถูกสงตัวกลับประเทศและ
ไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศไทยไดเปนการชั่วคราว รวมทั้งไดรับการดูแลดานการสาธารณสุขและการศึกษา 
(กรณีท่ีผูไดรับการคุมครองเปนเดก็) ตามสมควรดวย   

3) คำชี้แจงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ที่ ๓/๒๕๖๓ กรณีรายงานเรื่อง “มีคนจับ
ตาดูอยูจริง ๆ : ขอจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกออนไลนในประเทศไทย” ของแอมเนสตี้ อินเตอรเนช่ัน
แนล ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563 เปนการชี้แจงรายงานเรื่อง “มีคนจับตาดูอยูจริง ๆ : ขอจำกัดเสรีภาพใน
การแสดงออกออนไลน ในประเทศไทย” (They are always watching : Restrictions on freedom of 
expression online in Thailand) เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ในประเด็น “กรณีรายงานระบุวา พระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งประกาศใชครั้งแรกในป ๒๕๔๘ และ
ประกาศใชตั้งแตวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อตอบสนองตอการระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ใหอำนาจ
หนวยงานของรัฐจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกและสิทธิมนุษยชนอื่น หากผู ใดละเมิดขอกำหนดที่
คลุมเครือของกฎหมาย” โดย กสม. ชี้แจงวา พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ สวนประกาศสถานการณฉุกเฉินในทุกเขตทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักรมีผลใชบังคับตั้งแตวันที ่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓  มาตรการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกตาม
ขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 
๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) เปนการหามเสนอขาวเกี่ยวกับสถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙) ที่ไมเปน
ความจริงหรือมีเจตนาบิดเบือนขอมูลขาวสาร ซึ ่งอาจทำใหประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเขาใจผิด 
เปาหมายของมาตรการนี ้สอดคลองกับแนวทางปฏิบัติขององคการอนามัยโลกเกี ่ยวกับการสื ่อสารใน
สถานการณแพรระบาดของโรคโควิด-๑๙ ที่ระบุวา การใหขอมูลที่ถูกตองในสถานการณแพรระบาดของโรคมี
ความสำคัญตอการปองกันความสับสน ขาวลือ และความเขาใจผิดที่อาจสงผลกระทบตอการควบคุมโรคและ
อาจทำใหเกิดการแพรระบาดมากขึ้น โดยที่โรคโควิด-๑๙ สามารถแพรระบาดในวงกวางไดอยางรวดเร็ว การใช
กฎหมายปกติ เชน พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๕๘ อาจไมเพียงพอตอการจัดการขอมูลขาวสารที่ทันตอ



-83- 
 

สถานการณและจำเปนตองออกขอกำหนดหามการนำเสนอขาวเท็จเกี่ยวกับโรคโควิด-๑๙ ภายใตสถานการณ
ฉุกเฉิน มาตรการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกดังกลาวจึงเปนไปเพื่อประโยชนในการคุมครองสุขภาพของ
ประชาชนโดยรวมตามเงื่อนไขในขอ ๔ และขอ ๑๒ ของกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมืองที่ประเทศไทยเปนภาคี 

 

๓.๕ การทำงานรวมกับผูมีสวนไดเสียและองคกรอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ  
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 

มาตรา 27 (3) ไดบัญญัติให กสม. มีหนาที่และอำนาจในการสงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวาง
หนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน และองคกรระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งคณะกรรมการสิทธิ
มนษุยชนแหงชาติ ชุดที่ 3 ไดดำเนินการสงเสริม สนับสนุน ประสานความรวมมือ และสรางการมีสวนรวมของ
เครือขายทั้งในและระหวางประเทศ ดังนี้ 

3.5.1 งานประสานความรวมมือกับเคร ือขาย หนวยงานของรัฐ และองคกรเอกชน 
ดานสิทธิมนุษยชน 

สำนักงาน กสม. มีหนาที่ในการสราง ประสาน และพัฒนาความรวมมือกับองคกรและภาคสวน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาสังคม โดยมุงเนนการประสานการทำงานกับสถาบันอุดมศึกษาเปนหลัก 
และขยายการทำงานทั้งในระดับนโยบายกับผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งขยายเครือขายการทำงานไปยัง
กลุมตาง ๆ ดังนี้ 

1) โครงการ กสม. พบประชาชน จัดขึ้นเพื่อสงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวาง
หนวยราชการ  องคการเอกชน  และองคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน เพื่อใหเกิดความตระหนักในการเคารพ
และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนยุทธศาสตรหลักที่สำคัญในการดำเนินงานเชิงรุก เพ่ือแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม ประกอบกับเปนชวงแรกที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดที่ ๓  เขา
มาปฏิบัติหนาที่ การไดทำความรูจักและพบปะกับเครือขายในภาคสวนตาง ๆ และประชาชนในพื้นที่จะชวยให
การประสานความรวมมือในการทำงานดานการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ตอไป ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเห็นควรจัดเวทีสาธารณะ “กสม.  พบประชาชน” ในภูมิภาคตาง ๆ เพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและสำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมทั้งเปนการแนะนำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ ๓  
ตอสาธารณชน โดยมีการจัดกิจกรรม ๔ ครั้ง ดังน้ี 

ครั้งที่ ๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวางวันที่ ๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ  โรงแรม
โฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีผูเขารวมประมาณ ๔๐๐ คน โดยมีการประชุมหารือรวมกับเครือขายใน
การประสานการทำงานทั้งกับสถาบันอุดมศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน สวนราชการจากจังหวัดตาง ๆ ตลอดจนมี
การติดตามสถานการณในพ้ืนที่ มีประเด็นประกอบดวย ๑) ประเด็นทรัพยากรปาไมและที่ดิน ๒) ประเด็น
ทรัพยากรน้ำ การสรางเขื่อน และการทำประมง ๓) ประเด็นเรื่องพลังงานและเหมืองแร ๔) ประเด็นสิทธิ
พลเมือง/สิทธิทางการเมือง/สิทธิตามกลุมเปาหมาย (เด็ก ผูหญิง แรงงาน กรณีการคามนุษย) ๕) ประเด็นสิทธิ
เกษตรกร และ ๖) ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โครงการพัฒนาขนาดใหญ อุตสาหกรรม และผังเมือง 
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ครั้งที่ ๒ ภาคเหนือ ระหวางวันที่ ๒๕ – ๒๗  พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดวงตะวัน อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม  มีผูเขารวมประมาณ ๕๐๐ คน โดยมีการประชุมหารือรวมกับเครือขาย ในการประสาน
การทำงานทั้งกับสถาบันอุดมศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน และสวนราชการจากจังหวัดตาง ๆ ตลอดจนมีการ
ติดตามสถานการณในพื้นที่ ซึ่งประกอบดวย ๑) ประเด็นสิทธิพลเมือง ๒) ประเด็นสิทธิเด็กและการศึกษา ๓) 
ประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (แรงงาน สวัสดิการสังคม บำนาญประชาชน เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ และการคามนุษย) ๔) ประเด็นสิทธิผูสูงอายุ คนพิการ อนามัยเจริญพันธุและสาธารณสุข ๕) ประเด็นสิทธิ
ชุมชน (เครือขายเกษตรกรภาคเหนือ เครือขายทรัพยากรน้ำ เหมืองแร เขตเศรษฐกิจพิเศษ) ๖) ประเด็นสิทธิ
ของกลุ มสถานะบุคคล กลุ มชาติพันธุ  และชนเผาพื ้นเมือง ๗) ประเด็นความหลากหลายทางเพศ และ  
๘) ประเด็นสิทธิดานกระบวนการยุติธรรม  

ครั ้งที ่ ๓ ภาคกลาง (รวมภาคตะวันตก และภาคตะวันออก) ระหวางวันที ่ ๒๗ – ๒๙ 
กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผูเขารวมประมาณ ๔๐๐ คน 
โดยมีการประชุมหารือรวมกับเครือขายในการประสานการทำงานทั้งกับสถาบันอุดมศึกษา องคกรพัฒนา
เอกชน สวนราชการจากจังหวัดตาง ๆ ตลอดจนมีการติดตามสถานการณประเด็นสถานการณในพื ้นที่ 
ประกอบดวย  ๑) ประเด็นแรงงาน แรงงานขามชาติ แรงงานในระบบและนอกระบบ ๒) ประเด็นสวัสดิการ
สังคม สาธารณสุข ผูสูงวัย สิทธิผูบริโภค ๓) ประเด็นสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ๔) ประเด็นสิทธิและสถานะ
ของบุคคล ๕) ประเด็นสิทธิสตร ีและ ๖) ประเด็นความเปนธรรมทางเพศ  

ครั้งที่ ๔ ภาคใต ระหวางวันที่ ๒๔ – ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๙ ณ  โรงแรมบุรีศรีภูบูติก โฮเต็ล 
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มีผูเขารวมประมาณ ๓๘๐ คน โดยมีการประชุมหารือรวมกับเครือขายในการ
ประสานการทำงานทั้งกับสถาบันอุดมศึกษา องคกรพัฒนาเอกชน สวนราชการจากจังหวัดตาง ๆ และมีการ
ประชุมหารือสถานการณในพื้นที่ภาคใต ประกอบดวย ๑) ประเด็นสถานการณสิทธิมนุษยชนในจังหวัด
ชายแดนภาคใต (กรณีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิเด็ก สตรีและบุคคลหลากหลายทางเพศ) ๒) 
สถานการณของกลุมชาติพันธุ ๓) ประเด็นสถานการณที่ดิน ปาไม ๔) ประเด็นสถานการณประมงพ้ืนบาน และ 
๕) ประเด็นสถานการณโครงการพัฒนาในพ้ืนท่ีภาคใต 

2) การรับรององคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชน เปนไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๘ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและวิธีการรับรององคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๘ ทั้งน้ี 
เพื่อใหเกิดการประสานการทำงานระหวางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และองคการเอกชนที่ทำงาน
ดานสิทธิมนุษยชน ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับรององคการเอกชนดานสิทธิ
มนุษยชนแลว จำนวน ๒๔ องคการ ประกอบดวย๑) ดานเด็กและครอบครัว ๖ องคการ ๒) ดานสุขภาพและ
อาชีวอนามัย ๖ องคการ ๓) ดานสิทธิและเสรีภาพ ๓ องคการ ๔) ดานสิทธิสตรี ๔ องคการ ๕) ดานกฎหมาย 
๑ องคการ ๖) ดานสิทธิชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ๑ องคการ และ ๗) ดานสิทธิคนพิการ ๓ 
องคการ 

3) โครงการฝกอบรมวิทยากรกระบวนการดานสิทธิมนุษยชน เปนกิจกรรมตอเนื่องจากการ
จัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดทำบันทึกขอตกลง
ความรวมมือดานสิทธิมนุษยชนกับสถาบันอุดมศึกษาภาคกลาง ๑๐ แหง และภาคเหนือ ๙ แหง และมีการ
ฝกอบรมวิทยากรกระบวนการฯ ใหแกอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ในปงบประมาณ ๒๕๕๙ เพื่อให
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อาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีความรู ความเขาใจดานสิทธิมนุษยชน สามารถนำความรูไปประยุกตใชใน
การจัดการเรียนการสอน และขยายเครือขายการทำงานดานสิทธิมนุษยชนเขาไปในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งไดมี
การดำเนินการ ๒ ครั้งในปงบประมาณ ๒๕๕๙ ดังน้ี  

ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ  เมื่อวันที่ ๑๘ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมคุมภูคำ อำเภอเมือง จังหวัด
เช ียงใหม  โดยม ีผ ู แทนมหาว ิทยาล ัยในพ ื ้นท ี ่  ๑๓ แห ง ประกอบดวย ๑) มหาว ิทยาล ัยเช ียงใหม  
๒) มหาวิทยาลัยพายัพ ๓) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ๖) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๗) มหาวิทยาลัยพะเยา ๘) มหาวิทยาลัยแมโจ ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำแพงเพชร ๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ๑๒) มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏลำปาง และ ๑3) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 

ครั ้งที ่ 2 ภาคกลาง เมื ่อว ันที ่ ๑๔ – ๑๘  มีนาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมการเดนคลิฟ  
รีสอรท แอนด สปา พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  โดยมีผูแทนมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 
๑๐ แหงเขารวม ประกอบดวย ๑) มหาวิทยาลัยบูรพา ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และ ๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

4) โครงการคายเยาวชนสงเสริมสิทธิมนุษยชน เปนกิจกรรมที่ตอเนื่องจากการจัดทำบันทึก
ขอตกลงความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดขยายเครือขาย
การทำงานไปยังนิสิต นักศึกษาที่จะเปนแกนหลักในการดำเนินกิจกรรมดานการสงเสริมและคุมครอง 
สิทธิมนุษยชนในสถาบันอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนมีความรู ความเขาใจดานสิทธิมนุษยชน 
และนำความรูไปจัดทำกิจกรรมรณรงค สงเสริม และคุมครองสิทธิมนุษยชนในสถาบันและขยายไปในพื้นที่และ
ชุมชน โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการจัดกิจกรรม ๒ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งท่ี 1 ภาคเหนือ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม – ๒ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมฮอไรซัน วิลเลจ 
แอนด รีสอรท อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม โดยมีผูแทนนิสติ/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคเหนือ 
๑๒ แห ง เข  าร วมก ิจกรรม ประกอบด วย ๑) มหาว ิทยาล ัยเช ี ยงใหม   ๒) มหาว ิทยาล ัยพายัพ  
๓) มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ๕) มหาวิทยาลัยนเรศวร ๖) มหาวิทยาลัยพะเยา 
๗) มหาว ิทยาล ัยแมโจ  ๘) มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏกำแพงเพชร ๙) มหาว ิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   
๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  และ ๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 

ครั้งที่ 2 ภาคกลาง เมื่อวันที่ ๘ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมรอยัล พลา คลิฟ บีช รี
สอรท อำเภอบานฉาง จังหวัดระยอง โดยมีผูแทนนิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคกลาง ๑๐ แหง เขา
รวมกิจกรรม ประกอบดวย ๑) มหาวิทยาลัยบูรพา ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ๓) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ๖) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๙) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ และ ๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 

5) โครงการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อปฏิบัติการตามขอตกลงวาดวยความรวมมือดานการ
พิสูจน และรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ สำนักงาน กสม. ไดรวมลงนามใน
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บันทึกขอตกลงวาดวยความรวมมือดานการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ มูลนิธิชุมชนไท เมื่อวันท่ี 
๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ผลจากการจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ คือ ๑) การสงเสริมสรางความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิสถานะบุคคลแกคนไทยพลัดถิ่น ๒) การติดตามประเมินผลการดำเนินการแกไขปญหาสิทธิสถานะ
บุคคล การตรวจ การติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนโดยรวมของกลุมบุคคลที ่มีปญหาสิทธิและสถานะ
โดยเฉพาะกลุมคนไทยพลัดถิ่น รวมถึงประสานการแกไขปญหากรณีรองเรียนของคนไทยพลัดถิ่น ๓) การจัดทำ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย และขอเสนอแนะทางกฎหมายที่พบวามีความจำเปน หรือเปนปญหาอุปสรรคในการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิสถานะบุคคลแกคนไทยพลัดถิ่นเพื่อเสนอตอสภานิติบัญญัติ รัฐบาล และหนวยงานตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของหลังจากที่ กสม. ไดพิจารณาเห็นชอบแลว ซึ่งสำนักงาน กสม. ไดสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการ
เก็บขอมูลของคนไทยพลัดถ่ิน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ เม่ือวันที่ ๒๒ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  

6) การจดแจงองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ และการเลือกกันเอง 
เพื่อเปนกรรมการสรรหาผูสมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 วรรคสาม บัญญัติ
ใหองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชน สภาวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข และสภาวิชาชีพสื่อมวลชน ตอง
เปนองคกรหรือสภาวิชาชีพที่ไดจดแจงไวกับสำนักงาน กสม. ซึ่ง กสม. ไดออกระเบียบคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจง การรับจดแจง และการเลือกกันเองของ
องคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สำนักงาน กสม. ไดรับจดแจงองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการจดแจง การรับจดแจง และการ
เลือกกันเองขององคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้  

- องคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชน จำนวน ๖๗ องคกร 

- สภาวิชาชีพทางการแพทยและสาธารณสุข จำนวน ๘ องคกร 

- สภาวิชาชีพสื่อมวลชน  จำนวน ๓ องคกร  

ในการนี้ สำนักงาน กสม. ไดจัดประชุมผูแทนองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชน และสภาวิชาชีพ 
เพื่อเลือกกันเองเปนกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ และได
เสนอชื่อผูแทนองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนและสภาวิชาชีพที่ไดรับการเลือกกันเองเปนกรรมการสรรหาผู
สมควรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้  

๑) ศาสตราจารยอมรา  พงศาพิชญ มูลนิธิธีรนาถกาญจนอักษร 
๒) นางสุนี  ไชยรส   มูลนธิิ ๑๔ ตุลา 
๓) นายสมชาย  หอมลออ  มูลนิธิเพื่อสทิธิมนุษยชนและการพัฒนา 
๔) นายแพทยสุกิจ ทัศสุนทรวงศ แพทยสภา 
๕) นายชวรงค ลิมปปทมปาณี สมาคมสภาวิชาชีพกิจการการแพรภาพและการกระจาย

เสยีง (ประเทศไทย) 

7) โครงการขับเคลื ่อนกิจกรรมภายใตศ ูนยศ ึกษาและประสานงานดานสิทธ ิมนุษยชน 
ในพื้นที่ กสม. ไดจัดตั้งศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาค เพื่อใหประชาชนไดรับความ
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คุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึงยิ ่งขึ้น สอดคลองกับความเห็นของ
คณะกรรมการประสานงานระหวางประเทศวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (International Coordinating 
Committee of National Human Rights Institution -ICC) วาสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติควรมีสาขาใน
สวนภูมิภาคเพื่อใหประชาชนเขาถึงไดสะดวก โดยไดจัดตั้งขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาที ่ไดมีการจัดทำบันทึก
ขอตกลงความรวมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ซึ ่งปจจุบันไดมีการจัดตั ้งศูนยศึกษาและ
ประสานงานดานสิทธิมนุษยชน จำนวน 6 แหง ไดแก  

1. ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ คณะนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน  

2. ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก ณ คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

3. ศ ูนย ศ ึกษาและประสานงานด  านส ิทธ ิมน ุษยชน ภาคเหน ือ ณ คณะน ิต ิศาสตร
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม จังหวัดเชียงใหม 

4. ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคใต ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี 

5. ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายแดนภาคใต ณ คณะรัฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี 

6. ศูนยศ ึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาค มีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมดาน
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยมีเปาหมายหลัก 3 ประการ ไดแก 1) เพื่อใหศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิ
มนุษยชนเปนหนวยงานในการประสานการดำเนินการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนใหแกประชาชนใน
พื้นที่สามารถเขาถึงไดงาย 2) เพื่อใหศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนมีกิจกรรมเสริมสรางความรู
ความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนแกประชาชน และขยายความรวมมือกับภาคสวนตาง ๆ 3) เพื่อใหศูนยศึกษาและ
ประสานงานดานสิทธิมนุษยชน เปนศูนยประสานงานเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณทำงานดานสิทธิมนุษยชนใน
พ้ืนที่ของภาคีเครือขายตาง ๆ ทั้งการสงเสริมปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน ท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค ซึ่งจะ
สงผลใหกลุมเปาหมายในพื้นที่มีความรู ความเขาใจ เกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเปนการ
ระดมภาคเครือขายของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการขับเคลื่อนงานดานสิทธิมนุษยชน 
โดยแตละศูนยศึกษาฯ ไดมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังน้ี 

7.1) การดำเน ินงานของศ ูนย ศ ึกษาและประสานงานด านส ิทธ ิมน ุษยชน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

การจัดกิจกรรมเครือขาย “โครงการนักศึกษาเรียนรูสิทธิมนุษยชน” (Student’s Network 
for Human Rights @KKU) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยนายวัส ติงสมิตร ประธาน กสม. ไดบรรยายพิเศษในหัวขอ “นโยบายสงเสริมสิทธิมนุษยชนและวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชน” และนางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดบรรยายเรื่อง “Next 
Generation : Human Rights”  
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การจัดกิจกรรม “หองเรียนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสัญจร ครั้งที่ ๑” เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม 
๒๕๖๑ โดยศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกับสถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “หองเรียนสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาสัญจรครั้งที่ 
1” เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูดานสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษากับนักศึกษา ซึ่งถือเปนกลุมคนรุนใหมท่ี
เปนพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม โดยกิจกรรมประกอบดวย การบรรยายเรื่อง องคความรูสิทธิมนุษยชน
และสันติศึกษา สถานการณสิทธิมนุษยชนสากล โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
รวมถึงการเสวนาพูดคุยเก่ียวกับกรณีปญหาสิทธิมนุษยชนในภาตะวันออกเฉียงเหนือ โดย นายเดชา เปรมฤดีเลิศ 
ผูทรงคุณวุฒิเทศบาลนครขอนแกน และนายสุวิทย กุหลาบวงษ นายกสมาคมสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดลอมและ
เลขาธิการคณะกรรมการประสานงานองคกรพัฒนาเอกชนภาคอีสาน (กป.อพช.) และปดทายดวยการสรุป
กิจกรรมองคความรูดานสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาและขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาแกไขปญหาสิทธิ
มนุษยชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

กิจกรรม “เรียนรูสิทธิ เรียนรูชุมชน การจัดการทรัพยากรชุมชนอยางมีสวนรวม” เมื่อวันที่ 
๒๔ – ๒๕  กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ บานซำผักหนาม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยไดมีเครือขายนักศึกษา
เรียนรู ส ิทธิมนุษยชน (Student’s Network for Human Rights @KKU) และนักศึกษาจากวิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น เขารวมกิจกรรมทั้งหมด จำนวน ๔๐ คน และไดรับเกียรติจากอาจารยสุรสีห โกศลนาวิน 
ประธานกรรมการอำนวยการศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชนฯ เขารวมสังเกตการณและพูดคุย
แลกเปลี่ยนกับนักศึกษา การลงพื้นที่ในครั้งนี้นักศึกษาไดรับฟงและแลกเปลี่ยน เรื่องการจัดการทรัพยากร
รวมกับภาครัฐและชุมชน ภายใตโครงการจอมปา โดยเจาหนาที่อุทยานภูผามาน การสำรวจพื้นที่ทำเกษตรของ
ชุมชน การทำเกษตรอินทรยี เกษตรผสมผสาน/การลงพ้ืนท่ีศึกษาในเขตปาชุมชน และซำตางๆ ที่มีการบริหาร
จัดการรวมกัน กิจกรรมอาสา “ทำแนวกันไฟ” การฟงเทศนเรื่อง “การจัดการทรัพยากรในเขตพุทธอุทยาน” 
โดยเจาอาวาสวัดปาซำผักหนาม และการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผูนำชุมชนในการอยูรวมกันกับปา วิถีชีวิตชุมชน 
และการจัดการทรัพยากรชุมชน ๓ ฤดู ในกิจกรรมครั้งนี้ทำใหนักศึกษาไดศึกษาเรียนรูสิทธิในพื้นที่จริง และ
มองปญหาชุมชนในหลากหลายมิติ สงผลใหนักศึกษามีกระบวนทัศนที่เขาใจชุมชน ภาครัฐ และการอยูรวมกัน
อยางสันติ อันเปนการปลูกฝงใหนักศึกษาที่จะเปนนักกฎหมายและนักปกครองที่เขาใจสังคม ชุมชน คำนึงถึง
ความยุติธรรมทางสังคม การมีนิติทัศนะที่รับใชสังคม และการเคารพสิทธิมนุษยชน 

กิจกรรมการสงเสริมสิทธิมนุษยชนรวมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยการจัดอบรม/สัมมนา/ลงพื้นที่ กรณีศึกษา : โครงการศึกษาแมน้ำโขงกับการพัฒนานิเวศวัฒนธรรม
ชุมชนริมโขง เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ จังหวัดขอนแกน จังหวัดหนองคาย และ
จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความรู ความเขาใจ ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนและการ
เชื่อมโยงประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ตลอดจนใหขอเสนอแนะ แนวทางแกไข และ
แนวทางพัฒนาพื้นที ่ดังกลาว โดยมีกลุมเปาหมายประกอบดวย นักศึกษา คณาจารย และคณะกรรมการ
อำนวยการศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน จำนวน ๕๘ คน โดยมีกิจกรรม ประกอบดวย 1) 
การอบรม/สัมมนา/ลงพื้นที่กรณีศึกษา : โครงการศึกษาแมน้ำโขงกับการพัฒนา : นิเวศวัฒนธรรมชุมชนริมโขง 
โดยผู เข ารวมกิจกรรมไดรับฟงบรรยายภาพรวม เรื ่อง “แมน ้ำโขงกับการพัฒนา บนเสนทางของการ
เปลี่ยนแปลงและความรวมมือทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง (GMS)” โดย คุณเปรมฤดี 
ดาวเรือง ผู อำนวยการโครงการเสวนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Project SEVANA South-East Asia) และ
ผูอำนวยการสถาบันความรวมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุมน้ำโขง (MI) 2) การลงพื้นที่สำรวจและรับฟงการ
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บรรยายจากวิทยากรตามแนวแมน้ำโขงเพ่ือศึกษาประวัติศาสตร นิเวศวัฒนธรรม วิถีชุมชน และผลกระทบจาก
โครงการสรางเขื่อนในสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 3) การ
แบงกลุมสัมภาษณคนในชุมชนบานกลาง ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ในเรื่องประวัติความ
เป นมาของช ุมชน การร ับร ู  และผลกระทบจากกรณีโครงการก อสร างเข ื ่ อนศร ีสองร ักก ับช ุมชน 
บานกลาง และนำไปหารือรวมกัน และนำไปสูการถอดบทเรียนและสรุปผลการเรียนรูตลอดกิจกรรม รวมทั้ง
ขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของ 

7.2) การดำเนินงานของศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก 

การประชุมหารือแนวทางการบูรณาการความรวมมือจดัทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา เพื่อ
สงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนกับหนวยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะประธานอนุกรรมการดานสงเสริมการ
เคารพสิทธิมนุษยชน ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อหารือถึงแนวทางการบูรณาการความรวมมือ
จ ัดทำหล ักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื ่อส งเสร ิมการเคารพสิทธ ิมนุษยชนกับหนวยงานภาครัฐและ
สถาบันการศึกษา โดยมีผูแทนจากหนวยงานที ่เกี่ยวของ ไดแก ผูแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู แทนปลัดกรุงเทพมหานคร ผู แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ผูแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย และผู แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พรอมทั้ง
คณะอนุกรรมการด านสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและผูทรงคุณว ุฒิด านสิทธิมนุษยชนศึกษา 
ในคณะกรรมการส ิทธิมนุษยชนแหงชาติเขารวมการประชุม ณ หองประชุม ๗๐๙ ชั ้น ๗ สำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

กิจกรรม “สัมมนาวิชาการประเด็นสถานการณสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออก” เมื่อ
วันที่ ๒๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีผูเขารวม
โครงการ จำนวน ๙๕ คน 

กิจกรรมการสงเสริมสิทธิมนุษยชนรวมกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยการ
จัดคายเยาวชนสงเสริมสิทธิมนุษยชน เม่ือวันที่ ๒๖ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด พัทยา
ใต จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรู ความเขาใจ ความตระหนักดานสิทธิมนุษยชนใหแก
เยาวชน รวมทั้งการสรางเครือขายเยาวชน เพื่อสรางความตระหนักเกี ่ยวกับสถานการณการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ความรวมมือในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และการเคารพสิทธิมนุษยชนของบุคคลอื่น มี
ผูเขารวมกิจกรรม จำนวน ๖๖ คน ประกอบดวย นักเรียน นักศึกษา ครู และเจาหนาที ่ของสำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยมีกิจกรรมประกอบดวย การอภิปรายหัวขอ “วิถีชีวิตประมงพ้ืนบาน
กับผลกระทบจากการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง” โดย นายอมรศักดิ์ ปญญาเจริญศรี นายกสมาคมประมง
พื ้นบานจังหวัดชลบุรี และนายรังสรรค สมบูรณ ประธานกลุ มประมงบานบางละมุง การอภิปรายหัวขอ 
“สถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที ่ภาคตะวันออก กรณีการสรางทาเรือแหลมฉบัง” โดย ผู ชวย
ศาสตราจารย ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว อาจารยประจำคณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา และ
คณะ และการนำเสนอผลงานกลุมยอย หัวขอ “การแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการปฏิบัติใน
พื้นที่จริง” โดย ผูแทนกลุมยอย เปนกิจกรรมนำเสนอขอเท็จจริงที่ผูเขารวมกิจกรรมทุกกลุมไดรวบรวมปญหา
และแนวทางการแกไขปญหาจากการลงพื้นที่จริง 
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กิจกรรมสัมมนาวิชาการประเด็นสถานการณสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันออก : โครงการ
พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) เมื ่อว ันศุกร ที ่  ๒๖ 
กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมไอยรา แกรนด พัทยา จังหวัดชลบุร ีเพ่ือสงเสริมความรู และสรางความตระหนัก
เกี ่ยวกับสิทธิในการพัฒนาและการมีสวนรวมของประชาชน รวมถึงแลกเปลี ่ยนและใหขอเสนอแนะแนว
ทางการแกไขปญหาสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ กรณีโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor : EEC) มีกลุมเปาหมายประกอบดวย ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี 
และจังหวัดระยอง ที่ไดร ับผลกระทบจากโครงการ EEC นักศึกษาและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยบูรพา 
กรรมการศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก และผูแทนหนวยงานภาครัฐเขารวม 
ซึ่งผูเขารวมไดรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับการอภิปราย เรื่อง “ผลกระทบจากโครงการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” และสรุปแยกประเด็นที่โดดเดนและตองการ
รับการแกไข รวมถึงไดจัดกิจกรรมกลุมยอย เรื่อง “ผลกระทบจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)” มีการสรุปแยกประเด็นที่โดดเดนและตองการรับการแกไข 
และการเฝาระวังผลกระทบ EEC ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง 

7.3) การดำเนินงานของศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการประเด็นสถานการณสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ หัวขอ “วิถีชนเผา
พื้นเมือง ๔.๐ สูสังคมที่เปนธรรมและยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จังหวัดเชียงราย มีผูเขารวมโครงการจำนวน ๑,๕๖๑ คน 

7.4) การดำเนินงานของศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคใต 

การสัมมนาระหวางสำนักงาน กสม. กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรภาคเอกชน และ
ภาคประชาชน สงเสริมและประสานความรวมมือตามโครงการทูติยุติธรรม เพื่ออำนวยความยุติธรรมแก
ประชาชนทางดานกฎหมาย การชวยเหลือทางดานการเงินแกผู เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และให
คำปรึกษาทางดานกฎหมายแกผูเขารวมโครงการ เมื ่อวันที ่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ที่ชุมชนยางงาม ตำบล
มะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี  

โครงการคายอาสา ณ โรงเรียนบานสี่แยกสามัคคี เมื่อวันที่ ๙ - 12 กุมภาพันธ 2561 ศูนย
ศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคใต รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี ในการจัดโครงการ
คายอาสา ณ โรงเรียนบานสี่แยกสามัคคี หมูที ่ ๓ ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งได
รวมกันสรางศาลาเอนกประสงค ปรับภูมิทัศนและมอบอุปกรณกีฬาใหแกโรงเรียน ตลอดจนใหความรูดานสิทธิ
มนุษยชนแกชุมชน 

การจัดสัมมนาโครงการพัฒนาความรวมมือกับเครือขาย ในกิจกรรม หัวขอ “การสัมมนา
รวมกับภาคีเครือขายเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและปญหากฎหมายในชุมชน” เมื่อวันที่ 13 
กุมภาพันธ 2561 ณ จังหวัดชุมพร โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาที่มีผลกระทบหรือเกิดปญหาการ
แยงชิงทรพัยากรระหวางรัฐกับประชาชน จากการสัมมนาดังกลาว มีขอเสนอใหประชาชนตองมีสวนรวมในการ
จัดการทรัพยากร รวมถึงใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสรางชองทางการเขาถึงการใชสิทธิของ
ประชาชนใหมากขึ้น โดยเฉพาะชองทางศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะตองเปนศูนย
ขอมูลสถานการณและเครือขายในพื้นที่ และเครือขายตาง ๆ  ไมวาจะเปนองคกรระดับโลก ระดับชาติ และ
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ระดับทองถิ่น ไดพบปะแลกเปลี่ยนกัน และประเมินสถานการณรวมกัน โดยจะตองเปดพื้นที่ใหประชาชน
เขาถึงมากขึ้น   

โครงการ ปลูกฝงสำนึกรักสามัคคี ศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคใต 
รวมกับคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎรธานี สำนักงานปลัดจังหวัดสุราษฎรธานี จัดกิจกรรมใน
เรื่องการจัดทำโครงการปลูกฝงสำนึกรักสามัคคี ใหความรู แกประชาชนในเรื่องสิทธิมนุษยชนและปญหา
กฎหมายในชุมชน ตามโครงการพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดชุมพร 

กิจกรรมสัมมนาวิชาการดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต : สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดินทำกิน 
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี เพื่อใหความรู
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับประชาชนและนิสิตนักศึกษา ใหมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิชุมชนและสิทธิใน
ที่ดินทำกิน โดยไดมีการการบรรยาย เรื่อง “สิทธิในที่ดินทำกินของประชาชน” จากผูชวยศาสตราจารย ดร.
อัคคกร  ไชยพงษ อาจารยประจำคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี และการบรรยายหัวขอ
สิทธิชุมชน โดย ดร.สุพัฒพงศ  แยมอ่ิม อาจารยประจำหลักสูตรการเมืองการปกครอง คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  

7.5) การดำเนินงานของศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก  

กิจกรรมสัมมนาวิชาการดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันตก : บทบาทครูในโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษากับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรม
เมธาวลัย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โครงการดังกลาวมีกลุมเปาหมาย ประกอบดวยครู คณาจารย โรงเรียน
ระดับมัธยมศกึษาในพ้ืนท่ีภาคตะวันตก โดยมีกิจกรรมประกอบดวย การบรรยายหัวขอ “วินัยเชิงบวก ลดความ
รุนแรงในสังคม” โดย ดร. สมบัติ ตาปญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
การบรรยายบทบาทครูในโรงเรียนระดับมัธยม กับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรูเรื ่องสิทธิมนุษยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู เรียน แลกเปลี ่ยน และตอบขอซักถามเกี่ยวกับการจัด
กิจกรรมการเรยีนรู โดยอาจารยณัฐเมธร ดุลคนิต ศึกษานิเทศก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และแบงกลุมยอยเพื่อระดมความเห็นในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนรูเรื่องสิทธิมนุษยชน สำหรับครูและ
คณาจารย ระดับมัธยมศกึษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  

กิจกรรมสัมมนาวิชาการประเด็นสถานการณสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคตะวันตกเรื่อง “สิทธิ
เด็ก สิทธิอนามัยเจริญพันธุ กับการปองกันและการแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุ น” เมื่อวันศุกรที่ 9 
สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมเสนาะ กลิ่นงาม อาคารคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูและสรางความตระหนักเกี ่ยวกับสิทธิเด็ก สิทธิอนามัยเจริญพันธุ  รวมถึง
แลกเปลี่ยนใหขอเสนอแนะแนวทางการปองกันและการแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนในพื้นที่ กิจกรรม
ดังกลาวมีผูเขารวม ไดแก เครือขายโรงเรียนที่เปนอาจารยผูสอนวิชาแนะแนว นักเรียน และตัวแทนสมาคม
ผูปกครอง นักศึกษาและคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (นาง
ฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง) และเจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จำนวน 120 คน โดยมี
กิจกรรมการอภิปราย หัวขอ “การปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุนที่คำนึงถึงสิทธิเด็กและสิทธิ
อนามัยเจริญพันธุ” และการอภิปรายประเด็น “สภาพปญหาในการตั้งครรภในวัยรุนที่คำนึงถึงสิทธิเด็กและ
สิทธิอนามัยเจริญพันธุ” นอกจากนี้ มีกิจกรรมการแบงกลุมยอย “การสรางความตระหนักรูดานสิทธิเด็กและ
สิทธิอนามัยการเจริญพันธุ และเสริมสรางความเขาใจระหวางวัยรุน ผูปกครอง ครู บุคลากรทางการแพทยท่ี



-92- 
 

เก่ียวของกับการดูแลสุขภาวะทางเพศ และภาคประชาสังคมในการปองกันและการแกไขปญหาการตั้งครรภใน
วัยรุน”  

7.6) กิจกรรมการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนความรวมมือระหวางศูนยศึกษาและประสานงาน
ดานสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวม 2 วัน ณ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง
ขอนแกน จ ังหว ัดขอนแกน มีว ัตถ ุประสงค เพ ื ่อให ศ ูนยศ ึกษาและประสานงานด านสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภาคของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวยศูนยศึกษาและประสานงานดาน
สิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันตก และจังหวัดชายแดน
ภาคใต รวม 6 ศูนย ไดมารวมแลกเปลี่ยนประสบการณการทำงานของศูนยศึกษาฯ กระบวนการสงเสริมและ
ขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน การทำงานรวมกับเครือขายในพื้นที่ การบริหารจัดการภายในศูนยศึกษาฯ รวมทั้ง
กระบวนการทำงานรวมกันระหวางศูนยศึกษาฯ ทั้ง 6 ศูนย และนำไปสูการขับเคลื่อนภารกิจในปงบประมาณ
ตอไป โดยกิจกรรมดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) การนำเสนอผลงาน และแผนการดำเนินงานดานการสงเสริมสิทธิมนุษยชนโดยศูนยศึกษาและ
ประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนักศึกษาเครือขายเรียนรูสิทธิมนุษยชน 

2) การอภิปรายหัวขอ “การแลกเปลี่ยนเพ่ือเรียนรูกระบวนการและทิศทางการทำงานของศูนย
ศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ระดับภาค” และหัวขอ “ความคาดหวังแนวทางการทำงานการ
ขับเคลื่อนความรวมมือระหวางศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิมนุษยชน” โดยผูแทนจากศูนยศึกษาและ
ประสานงานดานสิทธิมนุษยชน ท้ัง 6 ศูนย  

3) กิจกรรมการลงพ้ืนที่ 2 กรณ ีดังนี้ 

กรณีที่ 1 : ณ โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแกน เพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดกระบวนการสงเสรมิสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

กรณีที่ 2 : ณ ชุมชนรอบโรงงานบริษัท ฟนิค พัลพ แอนด เพเพอร จำกัด (มหาชน) อำเภอน้ำ
พอง จังหวัดขอนแกน เพื่อศึกษาดูงานการปลอยน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรมและการมีสวนรวมของชุมชน
ในการแกไขปญหาน้ำเสียที่มีผลกระทบตอประชาชนในพื้นที่  

4) การสรุปผลแนวทางการขับเคลื่อนความรวมมือระหวางศูนยศึกษาและประสานงานดานสิทธิ
มนุษยชนระดับภูมิภาค ทั้ง 6 ศูนย ที่จะดำเนินการขับเคลื่อนรวมกันตอไป 

8) การพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหเครือขาย 

กสม. ไดดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาและสรางความเขมแข็งใหกับเครือขาย โดยการสนับสนุนการ
แสดงความคิดเห็น และการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับภาคประชาสังคม ตลอดจนการดำเนินการจัด
กิจกรรมดานสิทธิมนุษยชนรวมกับสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานของรฐั และองคกรภาคประชาสังคม ดังนี้  

8.1) โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ มนุษย-สังคม ภาคประชาสังคม ครั ้งที่ 5 
“ทิศทางความรวมมือในการสรางงานวิชาการเพื่อรับใชชุมชน และเศรษฐกิจอีสานกับความเปนธรรม 
ในสังคม” เมื ่อวันที ่ 11 – 13 กันยายน 2559 ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม เปนโครงการรวมจัดกับสมัชชาองคกรเอกชนดานการคุ มครองสิ ่งแวดลอมและอนุร ักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ศูนยวนศาสตรชุมชนเพื่อคนกับปา-ประเทศไทย เครือขายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมภาคอีสาน สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มี
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ผูเขารวมโครงการ จำนวน 400 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ องคกรและภาคีเครือขายดานสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชนและการพัฒนา 
เพื่อเสริมสรางบรรยากาศทางวิชาการ รวมทั้งบูรณาการงานวิชาการ งานพัฒนาและการสงเสริมดานสิทธิ
มนุษยชน ตลอดจนรวบรวมและเผยแพรขอมูลและทิศทาง การพัฒนาของรัฐในพื ้นที่ภาคอีสานจากอดีต 
ปจจุบัน สูอนาคต และเกิดการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ ผลจากการสัมมนามีขอเสนอใหมีการ
จัดการประชุมหารือเครือขายนักวิชาการทางสังคมเพื่อสรางเครือขายและประสานการทำงานระหวางสถาบัน
ทางวิชาการกับเครือขายสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่  

8.2) โครงการสงเสริมสิทธิกลุมชาติพันธุ : รวมญาติชาติพันธุชาวเล ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ 
๑๘ – ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ชุมชนชาวเลบานทับตะวัน อำเภอตะก่ัวปา จังหวัดพังงา โดยรวมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงวัฒนธรรม ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 
สถาบันวิจัยสังคมจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)  มูลนิธิชุมชนไท 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัดระนอง และจังหวัดกระบี่ มีผูเขารวมโครงการประมาณ ๕๐๐ 
คน จากชุมชนชาวเล ๑๖ ชุมชน และมีการรวมหารือระหวางเครือขายชาติพันธุ ชาวเล และกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ (นางเตือนใจ ดีเทศน) มีขอเสนอวา ตองมีการดำเนินการแกไขปญหาของกลุมชาติพันธุทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยเนนการแกไขปญหาที่ดิน ที่ทำกิน และที่อยูอาศยัอยางเรงดวน อีกท้ังสนับสนุนใหมี
เขตคุมครองทางวัฒนธรรมกลุมชาติพันธุซึ่งเปนสิ่งสำคัญที่ทำใหเกิดการแกไขปญหา นอกจากนั้น ควรขยาย
ขอบเขตหรือสรางความชัดเจนหรือการตีความเร่ือง “ชนพ้ืนเมือง” เพ่ือใหเกิดแนวทางการสงเสริมและคุมครองท่ี
เปนจริง สอดคลองกับบริบทปจจุบัน และนำมาตรการที่ชัดเจน อาทิ การกำหนดพระราชบัญญัติสงเสริมและ
อนุรักษวิถีชีวิตกลุมชาติพันธุ และไดนำเสนอแนวทางในการแกไขปญหา คือ ๑) การทบทวนขอเสนอ หรือ
ความคืบหนาในการดำเนินงานที่เกี่ยวของกับมติคณะรัฐมนตรี รวมถึงการขับเคลื่อนขอเสนอทางกฎหมายที่
เกี่ยวของ ทั้งในสวนการกำหนดเขตพื้นที่คุมครองทางวัฒนธรรม และการจัดตั้งสภาเครือขายชนเผาพื้นเมือง
แหงประเทศไทย ๒) การพัฒนาอยางยั่งยืนที่มีความเหมาะสมตอวิถีชีวิต และวัฒนธรรม และ (๓) การติดตาม 
ประเมนิสถานการณของกลุมชาติพันธุ และชนพื้นเมืองตามมาตรฐานสากล 

8 .3) โครงการส งเสร ิมส ิทธ ิมน ุษยชนของกล ุ มชาต ิพ ันธ ุ   และคนไทยพล ัดถิ่น  
เปนโครงการภายใตความรวมมือดานการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น กับกรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และ
มูลนิธิชุมชนไท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคนไทยพลัดถิ่นและบุตรของคนไทยพลัดถิ่นที่ยังไมไดรับสัญชาติ 
โดยการเกิด ใหไดรับการแกไขปญหาเรื่องสถานะบุคคลและสัญชาติอยางถูกตองรวดเร็ว เปนธรรมและทั่วถึง
ภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ประกอบดวยกิจกรรม ดังน้ี  

กิจกรรมรวมญาติชาติพันธุชาวเล ภายใตหัวขอ “เหลียวหลังแลหนา ๙ ป มติ ครม. 
ชาวเล” ระหวางวันที่ ๑ – ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ สวนอนุสรณสึนามิบานน้ำเค็ม บานน้ำเค็ม ตำบลบางมวง 
อำเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา เพื่อสงเสริมการพัฒนาสิทธิตาง ๆ ของกลุมชาวเลอยางยั่งยืน และติดตามการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ เรื่อง การฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล โดยมีกิจกรรมการ
แสดงออกทางวัฒนธรรมเพ่ือแสดงอัตลักษณของแตละกลุมชาติพันธุชาวเล เชน การแสดงประกอบเพลง “ตัวก็
ไทยใจก็ไทย” ของกลุมเยาวชนมอแกลนบานน้ำเค็ม และการแสดงรองแง็ง เปนตน มีการจัดเสวนาเพื่อสะทอน
ปญหาของกลุมชาวเล สรุปสาระสำคัญ คือ การดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีผานมา ทำใหเกิดความเขาใจ
ระหวางชาวเลและหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของมากขึ้น นำไปสูการแกไขปญหาหลายประการ เชน การพัฒนาท่ี



-94- 
 

อยูอาศัยแบบแปลงรวมในพื้นที่ปาชายเลน การทำขอตกลงรวมกับกรมอุทยานฯ การผอนปรนการทำประมงใน
เขตอุทยานฯ เปนตน อยางไรก็ดี การดำเนินงานไมอาจบรรลุเปาหมายได เนื่องจากยังมีขอติดขัดดานนโยบาย 
สงผลใหหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของขาดความมั่นใจ ในการดำเนินงานแกปญหาจึงมีขอเสนอเพ่ือทำใหประเด็น
ปญหาของชาวเลตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ ไดรับการแกไขอยางเปนระบบ มีสวนรวมและ
ความเขาใจที่ดีตอกันจากทุกภาคสวน จึงมีขอเสนอจากเวทีการเสวนาวา แมวาจะมีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ แลว แตยังพบวา เจาหนาที่รัฐยังไมไดรับรูและเขาใจเรื่องนี้เทาที่ควร สงผลใหเกิดขอจำกัด
ในการทำงาน จึงควรที่จะมีการเผยแพรประชาสัมพันธเรื่องความสำคัญและหลักปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ และมีหนังสือสั่งการไปยังหนวยราชการที่เกี่ยวของในพื้นที่เพื่อเปนแนวทางใน
การปฏิบัตติอไป 

กิจกรรมรวมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย สำนัก
การประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท เพื่อจัดเก็บขอมูลของกลุมคนไทยพลัดถิ่น ใน
พื ้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ตราด และระนอง โดยการพิสูจนและรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นตาม
กฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร ภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไขตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนบุคคลใหสามารถเขาถึงสิทธิและบริการสาธารณะตาง ๆ ที่ประเทศไทยไดรับรองไวใหประชาชนชาว
ไทยในฐานะพลเมือง โดยลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการเก็บขอมูลของคนไทยพลัดถิ่น เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ – 3 
มีนาคม 2562 ณ วัดตโปทาราม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งกลุมคนไทยพลัดถิ่นเขารับการสำรวจทั้งสิ้น 
จำนวน ๗๒ ราย ทำใหกลุมคนไทยพลัดถิ่นสามารถเขาใจเรื่องสิทธิความเปนพลเมือง สามารถมาแสดงตัวเพ่ือ
รับการสำรวจและจัดทำขอมูลเบื้องตนเขาสูกระบวนการแกไขปญหาสิทธิและสถานะบุคคล สอดคลองกับ
เปาหมายประเด็นจุดเนนยุทธศาสตรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นอกจากนี้ ไดลงพื้นที่อีกครั้ง
เมื่อวันที่ ๒ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 
เพื่อสำรวจขอมูลเพ่ิมเติมและย่ืนตอเจาหนาท่ีระดับอำเภอเพ่ือบันทึกขอมูลกลุมคนไทยพลัดถิ่นเขาสูระบบการ
พิจารณาป ๒๕๖๒ และสามารถบันทึกขอมูลของคนไทยพลัดถิ่น ในแบบฟอรม ป.ค.๑๔ จำนวนประมาณ 40 
ราย  

กิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยรังสิต กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย สำนักงาน
ประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธ ิช ุมชนไท เพื ่อจัดเก็บขอมูลของกลุ มคนไทยพลัดถิ่น  
ครั้งที่ ๒ เปนการจัดเก็บขอมูลของกลุมคนไทยพลัดถิ่น ครั้งที่ ๒ ในระหวางวันที่ ๒ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  
โดยนำรองในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ปรากฏผลการดำเนินการ คือ ๑) มีคนไทยพลัดถิ่นที่ไดผาน
กระบวนการสำรวจขอมูลและไดรับใบยื่นคำขอทั้งสิ้นจำนวน ๑๓ ราย  ๒) คนไทยพลัดถ่ินซึ่งตองแกไขเอกสาร
บางรายการ เชน การลงนามของพยาน และการลงนามกำกับเอกสาร เปนตน และพรอมจะไดรับใบยื่นคำขอ 
ซึ่งเปนกระบวนการของอำเภอในการประสานงาน จำนวน ๑๒ ราย  ๓) คนไทยพลัดถิ่นซึ่งอำเภอจะขอเรียก
สอบเพิ่มเติม จำนวน ๑๐ ราย และ ๔) คนไทยพลัดถิ่นที่มีเอกสารครบถวน ผานการสำรวจ แตอำเภอไมออก
ใบรับคำขอ เนื่องจากไมไดอยูในรายชื่อที่อำเภอไดจัดลำดับไว จำนวน ๖ ราย 

กิจกรรมวันชนเผาพื้นเมือง ประจำป ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒  ณ อาคาร
แผพืชน มหาวิทยาลัยแมโจ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ภายใตชื่องาน “ภาษาแม ภาษาเรา ภาษาโลก” 
โดยรวมจัดกับสภาชนเผาพื้นเมืองและองคกรภาคีเครือขาย มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรูและความเขาใจ
แกกลุมชาติพันธุเกี่ยวกับสิทธิและการคุมครองวิถีชีวิตตามประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นใหกลุมชาติพันธุเขาถึง
สิทธิของตน และมีพื้นที่ในการแสดงออกถึงอัตลักษณทางวัฒนธรรมของตน เพื่อใหประชาชนทั่วไปเขาใจถึง
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วัฒนธรรมทองถิ่นและวิถีชีว ิตของกลุมชาติพันธุ และเพื่อใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนการทำงานดานสิทธิ
มนุษยชนรวมกับเครือขายดานสิทธิของกลุมชาติพันธุในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนเพื่อให
ไดขอเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของกลุมชาติพันธุ มีกิจกรรม
ประกอบดวยพิธีเปดโดยมีการจัดทำขบวนรณรงคของชนเผาตาง ๆ เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหประชาชน
ทั่วไปทราบถึงกิจกรรมและวัฒนธรรมชนเผา การประกวดชุดประจำเผา เพื ่อสรางความภาคภูมิใจ และการ
แสดงอัตลักษณในการแตงตัวของแตละเผา การแสดงละครสั้นของกลุมเยาวชนตนกลาชนเผาพื้นเมืองที่แสดง
ใหเห็นถึงความสำคัญของภาษาทองถ่ิน การจัดเวทีวิชาการในประเด็นที่สนใจรวมกัน เชน ภาษาชนเผาพ้ืนเมือง
ที่เชื่อมโยงกับการเรียนรูประวัติศาสตรชุมชน การจัดการที่ดินบรรพบุรุษและพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ การจัดการระบบ
ไรหมุนเวียนและความมั่นคงทางอาหาร ผากับผูหญิงชนเผาพื้นเมือง เปนตน การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ชนเผา
พื้นเมือง : การยกระดับมติ ครม. แนวนโยบายฟนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงและชาวเลสูการพัฒนากฎหมายวาดวย
การสงเสรมิและอนรุักษวิถีชีวิตชาติพันธุ” โดย นายโสพล จริงจิตร เลขาธิการ กสม. และการจัดนิทรรศการของ
ชนเผาและหนวยงานตาง ๆ 

8.4) โครงการงานประกาศผลรางวัลอรรธนารีศวร เปนงานประกาศผลรางวัลและประกาศ
เกียรติคุณตอบุคคลและหนวยงานที่ใหการสนับสนุนการทำงานของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศโดย
ปราศจากอคติและไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งสำนักงาน กสม. ไดรวมกับสมาคมฟาสีรุงแหงประเทศไทยจัดงานประกาศ
ผลรางวัลอรรธนารีศวร ตั ้งแตป พ.ศ. 2560 เปนตนมา โดยครั้งลาสุดจัดขึ้นเปนครั ้งที ่ 3 เมื่อวันที่ ๒๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองออดิทอเรียม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมราชกุมารี ๖๐ พรรษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

8.5) งานรำลึก วนิดา ตันติวิทยาพิทักษ : ๑๐ ปที่จากไป เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดย
รวมจัดกับสมัชชาคนจน มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการสงเสริมและสืบสานเจตนารมณในการตอสู เพื ่อสิทธิ
มนุษยชน การตอสู รักษาสิทธิของคนจนในสถานการณปจจุบัน และรับฟงสถานการณดานสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งเพื่อเผยแพรและวิเคราะหสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตลอดจนปญหาความทุกขของคน
ยากจน อีกทั้งเพื่อสรางความรวมมือกับภาคีเครือขายดานสิทธิมนุษยชนทั้งภาคประชาสังคม นักวิชาการ และ
ภาคีเครือขายตาง ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ และสืบสานเจตนารมณของวนิดา ตันติวิทยา
พิทักษ ซึ่งเปนนักตอสูเพื่อสิทธิของคนยากจน ตลอดจนแสวงหาความรวมมือเพื่อแกไขปญหาดานสิทธิ
มนุษยชน โดยในสวนของสำนักงาน กสม. ไดรับผิดชอบ ดังน้ี  

1) นางเตือนใจ ดีเทศน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนกลาวคำอาลัย 

2) การจัดนิทรรศการในสวนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

3) คาอาหารกลางวัน อาหารวาง และเครื่องดื่ม 

กิจกรรมดังกลาวทำใหไดร ับทราบปญหาสถานการณจากกล ุ มภาคีเคร ือขายตาง ๆ  
และเปนการเขารวมกิจกรรมกับภาคีเครือขาย ซึ่งเปนภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ
ประสานการทำงานรวมกับเครือขายทั ้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  นักปกปองสิทธิมนุษยชน  
และชุมชน ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

8.6) การเขารวมกิจกรรมของมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ในพิธีมอบรางวัล “ดาวจรัสแสง”เมื่อวัน
อาทิตยที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สำนักงานมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
เพื่อเชิดชูเกียรติและเปนขวัญกำลังใจใหแกนักพัฒนารุนใหมที่ทำงานสงเสริมคุมครองสิทธิชุมชนและสิทธิ
มนุษยชน โดยมีนางเตอืนใจ  ดีเทศน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนประธานในพิธีมอบรางวัล และเปน
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องคปาฐกและบรรยายพิเศษ ในหัวขอ “บทบาทของภาคประชาสังคมกับการคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย”  

8.7) การเขารวมกิจกรรมกับสโมสรพื้นท่ีนี้ ... ดีจัง กลุมดินสอสี รวมกับเยาวชนกลุมรักษ
ลาหู และภาคีเครือขาย ในการจัดกิจกรรม “กลับบานกองผักปง ... ดีจัง” เมื่อวันอาทิตยที่ ๒๒ เมษายน 
๒๕๖๑ ณ ลานหนาโบสถหมูบานกองผักปง ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม โดยมีนางอังคณา 
นีละไพจิตร กรรมการสิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิ เป นว ิทยากรในหัวขอ “สถานการณส ิทธ ิมน ุษยชน 
ที่เก่ียวของในกรณีการตายหรือสูญหายจากอำนาจรฐั” 

8.8) การประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อน เรื่อง “การประกอบธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” 
ระหวาง กสม. และผูบริหารสำนักงาน กสม. กับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการ
คุมครองผูบริโภค วุฒิสภา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม ๒๕๖3 ณ หองประชุม ๗๐9 ชั้น ๗ สำนักงาน กสม. 
โดยมีนายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผูบริโภค 
วุฒิสภา และคณะ เขารวมหารือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อหารือรวมกับ กสม. ในการขับเคลื่อน “การประกอบ
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่ง
เปนประเด็นหนึ ่งที ่คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุมครองผู บริโภค วุฒิสภา ให
ความสำคัญ โดยมุงหวังใหเปนสวนหนึ่งของเปาหมายในการมุงเสริมสรางสังคมใหเกิดความสันติสุข ความสามัคคี 
และความปรองดองใหเกิดขึ้นในประเทศไทยรวมถึงการขจัดการเลือกปฏิบัติตอบุคคล อันจะชวยยกระดับการ
คุมครองสิทธิเสรีภาพตามที่ไดรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ใหเกิดขึ้น
อยางแทจริงตอไป  

ในการนี้ ประธาน กสม. ไดกลาวตอนรับคณะกรรมาธิการฯ และกลาวถึงการดำเนินการโดย
สรุปวา กสม. ไดใหความสำคัญกับการดำเนินงานตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) มาตั้งแตป 2558 โดยที่
ผานมา โดยไดมีการดำเนินงานมาอยางตอเนื่อง เชน การผลักดนัใหเกิดการลงนามในปฏิญญาความรวมมือเพื่อ
ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย กับหนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน การจัดทำขอเสนอแนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไปยังรัฐบาล จนกระทั่งมีการจัดทำ
แผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human 
Rights - NAP) ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ในการประชุมคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UNHRC) ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2563 ที่ผานมา ขาหลวง
ใหญเพื ่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติไดแสดงความชื่นชมประเทศไทยที่เปนประเทศแรกในเอเชียที่
ประกาศใชแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดนำเสนอผลการดำเนินการ
ของ กสม. ในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ซึ่งได
ดำเนินการในรูปแบบตาง ๆ เชน การสัมมนาวิชาการ โดยมีการสัมมนาที่สำคัญ ไดแก การสัมมนาวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง “การเผยแพรและขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื ่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ตามกรอบ
สหประชาชาติในการค ุ มครอง เคารพ และเย ียวยา (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights – UNGPs) ในประเทศไทย” ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก เมื่อวันที่ 
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งนับเปนจุดเริ่มตนสำคัญของการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs ในประเทศไทย ซึ่งไดมี
การลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกันในการขับเคลื่อนหลักการชี ้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
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สหประชาชาติ (UNGPs) ในประเทศไทย ระหวาง กสม. รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการต างประเทศ The Global Compact Network Thailand (UNGC)  โครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติ (UNDP) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ผูแทนรัฐบาลไทยในคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาล
อาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และผูแทนจากภาคสวนตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ การเผยแพรเอกสารและสื่อ
ประชาสัมพันธเกี่ยวกับหลักการชี้แนะสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ไดแก การ
แปลและเผยแพรเอกสาร Guiding Principles on Business and Human Rights for Implementing the 
United Nations “Protect , Respect and Remedy” Framework การเผยแพรคู มือการตรวจสอบดาน
สิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (Human Rights Due  Diligence – HRDD) และคู มือประเมินผลดานสิทธิ
มนุษยชนอยางรอบดานของธุรกิจโรงแรม เปนตน การดำเนินการขับเคลื่อนหลักการ UNGPs โดยนำรองใน
กลุมธุรกิจการโรงแรม ซึ่งในระยะแรกไดมีโรงแรมจำนวน 5 แหง เขารวมโครงการนำรองและดำเนินการใน
ธุรกิจของตนจนประสบความสำเร็จ ซึ่ง กสม. ไดมอบประกาศนียบัตรในฐานะโรงแรมตนแบบดวย การสัมมนา
วิชาการระดับชาติ “การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสูการ
พัฒนาอยางยั่งยืน” เมื่อวันท่ี ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี ซึ่งเปนการเสนอผลการดำเนินการตาม
ปฏิญญาเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ หลังจากครบรอบ 1 ปของการลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกัน
ในการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) ในประเทศไทย ซึ่งไดจัด
พิธีลงนามเมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ การสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “สิทธิมนุษยชน : ปจจัย
ขับเคลื่อนความสามารถในการแขงขันของบริษัทจดทะเบียนไทยสูความยั่งยืนตามหลักการชี้แนะเรื่อง
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UNGPs)” เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรม
แกรนดไฮแอทเอราวัณ กรุงเทพฯ โดยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
(สำนักงาน ก.ล.ต.) ซึ่งไดมีพิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและสิทธิ
มนุษยชนดวยการนำหลักการชี้แนะฯ ไปปฏิบัติระหวางสำนักงาน กสม. และสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดแสดงเจตจำนงวา
พรอมจะนำหลักการ UNGPs ไปใช ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. ไดเผยแพรหลักการดังกลาวไปยังบริษัทที่จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยดวย และการจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาที่เกี่ยวของกับประเด็นธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนสำหรับฝกอบรมแกกลุมเปาหมายตาง ๆ โดยไดรวมมือกับหนวยงานอื่น ๆ ไดแก การฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ” ณ หองจามจุรี บอลรูมเอ บี โรงแรมปทุมวัน 
ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 (กลุมเปาหมาย รัฐวิสาหกิจ) โดยรวมมือกับ
สถาบันระหวางประเทศเพ่ือการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) หรือ ITD และสถาบันบัณฑติพัฒนบริหาร
ศาสตร (NIDA) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การคา การ
ลงทุนท่ีเกี่ยวของ” รุนที่ 1 เม่ือวันที่ 31 มกราคม – 1 กุมภาพันธ 2562 (กลุมเปาหมาย เจาหนาที่สำนักงาน 
กสม. เขารวมการอบรม) ซึ่งไดรวมมือกับสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) 
หรือ ITD นอกจากนี ้ ยังไดเสนอสิ ่งที่ กสม. จะดำเนินการตอไป โดยจะเนนบทบาทในการติดตามการนำ
หลักการ UNGPs ไปปฏิบัติ การสนับสนุนและการใหคำปรึกษาตอหนวยงานตาง ๆ ในการนำหลักการ UNGPs 
และการนำคูมือที ่กสม. ไดจัดทำขึ้นไปประยุกตใชกับธุรกิจหรือหนวยงานของตน รวมถึงการตอยอดโครงการเดิม 
โดยขยายกลุมเปาหมายไปยังกลุมอ่ืน ๆ โดยเนนความรวมมือกับสถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่น ๆ ตอไป  

ในการนี้ คณะอนุกรรมาธิการฯ ไดมีความเห็นวา เปนเรื่องนายินดีที่ กสม. ไดดำเนินโครงการ
นำรองในกลุมธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม และเห็นควรใหขยายการดำเนินการไปยังธุรกิจอื่นๆ ในทุก
ระดับของประเทศไทย และประสานความรวมมือกับหนวยงานหลักที่กำกับดูแลองคกรธุรกิจ เชน สำนักงาน
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คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สำนักงาน ก.ล.ต.) กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสภาวิชาชีพบัญชี และ
เสนอแนะเรื่องการสรางแรงจูงใจทางบวกในการดำเนินธุรกิจ โดยอาจจัดทำตราสัญลักษณหรือเครื่องหมาย
รับรองการดำเนินการตามหลักการชี้แนะฯ ใหแกองคกรธุรกิจ และเนนย้ำวาคณะกรรมาธิการฯ พรอมใหการ
ชวยเหลือและใหการสนับสนุนการดำเนินงานของ กสม. ตอไปในอนาคต ซึ่ง กสม. จะนำขอเสนอแนะและ
ความเห็นในการหารือครั้งนี้ไปขับเคลื่อนงานตอไป โดยจะนำขอเสนอแนะจากการประชุมไปรวมหารือกับ
หนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือที่จะกำหนดแนวทางดำเนินการท่ีเปนรูปธรรมตอไปในอนาคต  

3.5.2 งานประสานความรวมมือกับสถาบันและองคการระหวางประเทศในดานสิทธิ
มนุษยชน 

กสม. ชุดที่ ๓  เขารับตำแหนงตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โดยไดดำเนินการตามอำนาจ
หนาที่ที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ซึ่งได
บัญญัติอำนาจหนาที่ในการสงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและ
ระหวางประเทศ การตรวจสอบและรายงานการกระทำหรือการละเลยการกระทำอันเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนหรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี การ
เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน และการสงเสริมความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ในและตางประเทศ ไดแก การสรางความรวมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศตาง ๆ ในระดับ
โลกและภูมิภาค เชื ่อมโยงกับกลไกดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ และองคกรภาคประชาสังคมใน
ตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความเขมแข็งของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการ
ทำหนาที่สงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการปารีสวาดวยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และเพื่อสงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ ตอมาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไดมีผลใชบังคับ ซึ่งมาตรา ๒๗ ไดบัญญัติให กสม. มีหนาที่และอำนาจในการสงเสริมความรวมมือและการ
ประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ องคกรเอกชน และองคการระหวางประเทศ ในดานสิทธิมนุษยชน 
รวมทั้งเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการที่ประเทศไทยจะเขาเปนภาคีหรือการปฏิบัติตามหนังสือ
สัญญาเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนดวย 

การดำเนินงานในดานความสัมพันธและความรวมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของ
ประเทศตาง ๆ และองคการระหวางประเทศในดานสิทธิมนุษยชน มีลักษณะเปนการเขารวมกิจกรรมเพื่อ
สงเสริมความรวมมือกับพันธมิตรในเวทีระหวางประเทศ ทั้งในกรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในระดับตาง ๆ กลไกดานสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และหนวยงานของสหประชาชาติ เพ่ือติดตาม
พัฒนาการที่สำคัญดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ ตลอดจนตัวอยางที่ดี 
ในการดำเนินงานเพ่ือสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นสำคัญที่อยูในความสนใจรวมกัน ท้ังนี้ โดยผล
การดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตั้งแตวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ ในดานความสัมพันธและความรวมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศตาง ๆ 
หนวยงานของสหประชาชาติ หนวยงานภาครัฐของตางประเทศ และองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศ 
รวมถึงการเสนอรายงานคูขนานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ ดังนี้ 

1) การสรางความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ 
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1.1) ความรวมมือในระดับสากลภายใตกรอบพันธมิตรระดับโลกวาดวยสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ (GANHRI) หรือชื ่อเด ิม คือ คณะกรรมการประสานงานระหวางสถาบันแหงชาติ 
เพื ่อการสงเสร ิมและคุ มครองส ิทธ ิมนุษยชน (International Coordinating Committee of National 
Institutions for the Promotion and protection of Human Rights - ICC) 

การประชุมประจำปของ ICC ครั้งที่ ๒๙ ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ นครเจนี
วา สมาพันธรัฐสวิส เปนการเขารวมในภารกิจระหวางประเทศเปนครั้งแรกของ กสม. ชุดที่ ๓  นับตั้งแตเขารับ
ตำแหนง29 โดยการประชุมแบงออกเปน ๒ ชวง ไดแก 

๑) การประชุมกลไกบริหาร (Bureau) ของ ICC ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ประกอบดวย
สมาชิก ๑๖ ประเทศ จาก ๔ ภูมิภาค ไดแก แอฟริกา เอเชีย-แปซิฟก อเมริกา และยุโรป ภูมิภาคละ ๔ ประเทศ 
แม กสม. จะมิไดเปนสมาชิก Bureau ของ ICC แตยังสามารถเขารวมประชุมไดในฐานะผู สังเกตการณ 
(Observer) สำหรับประเด็นการหารือในที่ประชุม ไดแก ประเด็นในเรื่องการบริหาร อาทิ ความรวมมือกับ
หนวยงานของสหประชาชาติ ซึ่งทำหนาที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ICC การรับทราบความคืบหนา
ในกิจกรรมตางๆ ของเครือขายในระดับภูมิภาค การปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรของ ICC สถานะทางการเงิน
และการชำระคาบำรุงประจำปของสมาชิก การรับรอง TOR ของคณะทำงานของ ICC ซึ่งมีการจัดตั้งขึ้นใหม 
ไดแก ICC Working Group on Ageing รวมทั ้งการแกไขธรรมนูญของ ICC (ICC Statute) โดยเฉพาะใน
ประเด็นเรื่องความชัดเจนของกระบวนการประเมินและทบทวนสถานะ (Accreditation Process) ของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติใน ICC ไดแก การกำหนดขั ้นตอนและระยะเวลาในการชี้แจงเพิ่มเติมหรือปฏิเสธ 
(Challenge) ขอเสนอแนะ (recommendations) ของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub–Committee 
on Accreditation) ของ ICC การทบทวนสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในลักษณะ Special 
Review และสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่อยูภายใตสถานการณพิเศษ (exceptional circumstances) 
เปนตน 

2) การประชุม General Meeting ระหวางวันท่ี ๒๒ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติไมวาจะมีสถานะ ‘A’ หรือ ‘B’ สามารถเขารวมประชุมได โดยระเบียบวาระสำคัญของการ
ประชุมในชวงนี้ ไดแก  

2.1) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการติดตาม (follow-up) 
โดยเฉพาะการติดตามการดำเนินงานของรัฐโดยอาศัยขอบเขตอำนาจหนาที่ที่กวางขวางของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติทั้งในดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนที่สอดคลองกับมาตรฐานระหวางประเทศ 
โดยเนนการใหคำแนะนำหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวนโยบาย กฎหมาย การอบรมใหความรู การสรางความ
ตระหนักรู การวิเคราะหและประเมินผลกระทบ ตลอดจนการรับเรื่องรองเรียน  

2.2) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในสถานการณความขัดแยงและหลัง
เหตุการณความขัดแยง (The role of NHRIs in conflict and post conflict situations) โดยยึดสาระสำคัญ
ของปฏิญญากรุงเคยีฟ (Kyiv Declaration) ซึ่งกำหนดใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติดำเนินมาตรการตาง ๆ 
ที่สำคัญ เพื่อแกไขผลกระทบของสถานการณที่มีตอสังคม การจัดการกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
การนำผูกระทำผิดมาลงโทษโดยผานกระบวนการสอบสวน การสรางสันติภาพ การสงเสริมความปรองดองและ

 
29 ประธานกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาตเิดินทางไปเขารวมประชุมประจำปของ GANHRI หรือ
ICC เดิม ต้ังแตการประชุมประจำป 2559 จนถึงการประชุมประจำป 2562 
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การเยียวยาผูไดรับผลกระทบ นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีการหารือในประเด็นอื่น ๆ ไดแก สถานการณผูอพยพ
โดยเฉพาะในทวีปยุโรปซึ่งอยูในขั้นวิกฤติ และการตอสูกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีสาเหตุมาจากการแบงแยก
ทางเชื้อชาติ การสรางความเกลียดชัง และการใชความรุนแรง ทั้งนี้ ที่ประชุมไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
นำแนวทางสิทธิมนุษยชน (human rights approach) มาใชในการแกไขปญหา โดยเฉพาะการผลักดันให
ประเด็นสิทธิมนุษยชนไดรับการรับรองอยูในนโยบายของรัฐ การสรางความตระหนักรูใหกับรัฐบาลและรัฐสภา
ซึ่งตองมีความรับผิดชอบในเรื่องดังกลาว โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติสามารถทำหนาที่เปนกลไก
เชื่อมโยงระหวางรัฐและเครือขายตาง ๆ ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ในการทำงาน
เพื่อบรรลุพันธกรณตีามที่ปรากฏในสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 

ในชวงสุดทายของการประชุมในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ท่ีประชุมไดรับรองการเปลี่ยนชื่อ
อยางเปนทางการของคณะกรรมการประสานงานระหวางประเทศวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติจาก 
International Coordinating Committee on the National Human Rights Institutions หรือ ICC เปน 
Global Alliance of National Human Rights Institutions หร ือ GANHRI พร อมกับร ับรองการเข ารับ
ตำแหนงประธาน GANHRI ของศาสตราจารย Beate Rudolf ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของ
ประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ นายวัส  ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ยังไดมีโอกาสหารือ
กับเจาหนาที่ฝายกฎหมายของ Asia Pacific Forum (APF) เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการและการชี้แจงตอ
ขอสังเกตของ Sub-Committee on Accreditation (SCA) ในประเด็นตาง ๆ ที ่ทำใหคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติถูกปรับลดสถานะจาก 'A' เปน 'B' เพื่อเปนการเตรียมการขอให SCA ทบทวนการจัดสถานะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในอนาคต 

1.2) การประชุมประจำปของ GANHRI ครั้งที่ ๓๐ ระหวางวันที่ ๖ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประกอบดวย 

1) การประชุม GANHRI General Meeting เปนการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของ GANHRI ซึ่งมีสาระสำคัญ ไดแก การรับรองการแกไขธรรมนูญของ GANHRI โดยเฉพาะกระบวนการ
ประเมนิสถานะ (accreditation) ของสถาบันสมาชิก ซึ่งไดแก การโตแยงผลการพิจารณาขอคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะ (Sub-committee on accreditation หรือ SCA) ทั้งในกระบวนการประเมินตามรอบปกติ 
และในชวงสถานการณพิเศษ (exceptional circumstances) การเลื่อนการพิจารณาประเมินสถานะ (deferral) 
และการทบทวนสถานะในกรณีพิเศษ (special review) นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดใหการรับรองรายงานดาน
การเงิน (financial report) รายงานผลการดำเนินงานในรอบป ๒๕๕๙ และการพิจารณาแผนยุทธศาสตรของ 
GANHRI สำหรับป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ โดยมีเปาหมายที่สำคัญ คือ การเพิ ่มการรับรู เกี ่ยวกับบทบาทของ 
GANHRI และการดำเนินงานที่สำคัญของสถาบันสมาชิกในระดับระหวางประเทศและระดับภูมิภาค การจัดการ
ความรูที่มุงเนนการพัฒนาพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสมาชิกตลอดจนการพัฒนาความเขมแข็ง
ของ GANHRI 

2) การประชุม GANHRI Annual Conference ซึ ่งมีหัวขอหลักของการประชุม 
ไดแก สถาบันสิทธิมนุษยชนในชวงวิกฤติ ความขัดแยง และสถานการณภายหลังความขัดแยง (NHRIs in crisis, 
conflict and post-conflict situations) วัตถุประสงคของการประชุมภายใตหัวขอดังกลาว สืบเนื่องมาจาก
การประชุมระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคยุโรป GANHRI และ UNDP เมื่อเดอืนตุลาคม ๒๕๕๘ 
ที่กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน ซึ่งที่ประชุมไดรับรอง Kiev Declaration เพื่อกำหนดบทบาทและการทำหนาท่ี
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในชวงที่เกิดวิกฤติความรุนแรงภายในประเทศที่สำคัญ ไดแก การสอบสวน
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ถึงสาเหตุของการใชความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชน การรับเรื่องรองเรียน การติดตามและรายงาน
สถานการณ การทำหนาที่กลไกแจงเตือนลวงหนา (early warning mechanisms) เพื่อปองกันความขัดแยง
และความรุนแรงที่อาจทำใหสถานการณเลวรายขึ้น นอกจากนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติยังตองปฏิบัติ
หนาที่เปนกลไกในการคุมครองบุคคลในกลุ มที่เสี ่ยงตอการถูกละเมิด อาทิ สตรี ชนกลุ มนอย ผูอพยพ และชน
พ้ืนเมืองดั้งเดิม ขณะเดียวกันตองทำหนาที่ใหคำแนะนำแกรัฐบาลและรัฐสภาเก่ียวกับสาระสำคัญและการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ ซึ ่งสามารถนำไปสู การสรางสังคมที ่สันติ รวมทั ้งการทำหนาที่ 
เปนเวทีสำหรับการหารือระหวางรัฐและกลไกตาง ๆ ที่มิใชรัฐ 

๓) การประชุมภายใตระเบียบวาระพิเศษ เรื่อง บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติและการคุมครองสิทธิเด็กเปนการจัดรวมกันระหวาง UNICEF  กับสำนักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Office of High Commissioner for Human Rights - OHCHR) เพื่อเปนเวทีใน
การแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่เขารวมการประชุมประจำปของ GANHRI 
เกี่ยวกับบทบาทและการดำเนินการเพื่อสงเสริม คุมครอง และติดตามสิทธิเด็ก โดยเปดโอกาสใหใชเวทีการ
ประชุมครั้งนี้สำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศตาง ๆ ไดถายทอดประสบการณ บทเรียนและ
ปญหาในการดำเนนิงานในเรื่องดังกลาว นอกจากนี้ ยังไดรวบรวมขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชน
สำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทำแผนการเพื่อสงเสริมสิทธิเด็กภายใตกรอบการอนุวัติตามเปาหมายวา
ดวยการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ จะไดนำบทเรียนและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนไปจัดทำแผนที่จะ
สงเสริมความรวมมือระหวาง OHCHR UNICEF และสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ดำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนในการสงเสรมิและคุมครองสิทธิเด็กในอนาคต 

1.3) การประชุมในระดับสากลภายใตกรอบความรวมมือเครือขายพันธมิตรระดับโลกวา
ดวยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (GANHRI) ครั้งที ่ ๓๑ ระหวางวันที ่ ๒๑ – ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
ณ สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประกอบดวย 

๑) การประชุม GANHRI General Meeting เปนการประชุมเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของ GANHRI ซึ่งมีสาระสำคัญไดแก การรับรองการแกไขธรรมนูญ (Statute) ของ GANHRI โดยเฉพาะมาตรา 
๑๒.๑ วาดวยขอโตแยงของสถาบันสมาชิกที่มีตอขอเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินสถานะ (Accreditation 
recommendation and challenge) ของ SCA ที่เปดโอกาสใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีเวลา ๒๘ วัน 
ในการแสดงความเห็นตอผลการพิจารณาประเมินสถานะ รวมท้ังข้ันตอนและระยะเวลาในการโตแยงกอนที่ SCA 
จะสงผลการพิจารณาใหแก GANHRI Bureau ใหการรับรองผลเปนครั้งสุดทาย นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดให
การรับรองรายงานดานการเงิน (financial report) รายงานผลการดำเนินงานในรอบป ๒๕๖๐ และ
งบประมาณของ GANHRI สำหรับป ๒๕๖๑ การนำเสนอเอกสาร The Implementation Plan 2018 
รายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภายใต GANHRI รายงานผลการประเมินสถานะของ SCA ในรอบป 
๒๕๖๐ และการรับรองกำหนดการจัดประชุม International Conference ของ GANHRI ซึ่งมีกำหนดจะจัด
ขึ้นระหวางวันที่ ๑๐ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่ประเทศโมร็อกโก ภายใตหัวขอเรื่อง “Expanding the civic 
space and promoting and protecting the human rights defenders, with a specific focus on 
women  - The role of national human rights institutions” เปนตน 

ขณะเดียวกัน ในชวง GANHRI General Meeting ท่ีประชุมยังไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็น และตัวอยางผลการปฏิบัติที่ดีในเรื่องสิทธิของผูสูงอายุกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
เพื ่อรวบรวมเปนทาทีของ GANHRI ที ่จะนำเสนอตอที ่ประชุม UN Open – ended Working Group on 
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Ageing (OEWGA) สมัยที ่ ๙ ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ที ่นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ในประเด็นดาน 
Autonomy and Independence และ Long – Term and Palliative Care ในบริบทของผูสูงอายุ 

2) การประชุม GANHRI Annual Conference หัวขอหลักของการประชุม ไดแก 
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติก ับสิทธิของคนพิการ รวมทั ้งความรวมมือระหวางสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติกับคณะกรรมการภายใตอนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (CRPD Committee)  
โดยการเลือกหัวขอหลักในครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือใหที่ประชุมไดรับทราบถึงบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในฐานะเปนกลไกอิสระในการตดิตาม (monitoring) การปฏิบัติตามอนุสัญญา (ขอ ๓๓) การเก็บรวบรวม
และใชประโยชนจากขอมูลและสถิติตาง ๆ (ขอ ๓๑) รวมถึงการทำใหคนพิการสามารถใชชีวิตไดอยางอิสระ
และเปนสวนหน่ึงของสังคม (ขอ ๑๙) 

1.4) การประชุมประจำปของ GANHRI ระหวางวันที ่ ๔ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ 
สำนักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ประกอบดวย 

1) การประชุมเชิงปฏิบัตกิารวาดวยบทบาทหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในการปองกันสภาวการณอันจะนำไปสูการพลัดถิ่นภายในประเทศ (Workshop on the role of National 
Human Rights Institutions in preventing conditions leading to internal displacement) จัดขึ้นโดย
ความรวมมือของ GANHRI, UNHCR และ OHCHR ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการรวบรวมขอมูลแนวปฏิบัติในการ
จัดการปญหาการพลัดถิ่นภายในประเทศตาง ๆ ตลอดจนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเพื่อประกอบการ
จัดทำรายงานของผูเสนอรายงานพิเศษ (Special Rapporteur) ดานสิทธิมนุษยชนของผูพลัดถิ่น 

2) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับสิทธิสตรี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปดโอกาสใหมีการ
พิจารณาทบทวนบทบาทของสถาบันสทิธิมนุษยชนแหงชาติทั่วโลกที่ไดรวมกันลงนามรับรองในปฏิญญาอัมมาน 
(Amman Declaration) ในคราวการประชุมระหวางประเทศของ GANHRI ครั้งท่ี ๑๑ ที่เมืองอัมมาน ประเทศ
จอรแดน เมื่อป ๒๕๕๕ ซึ่งที่ประชุมตางยอมรับที่จะใหความสำคัญและบูรณาการประเด็นสิทธิมนุษยชน
ของสตรีในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ดวยมุมมองท่ีจะดำเนินการแทรกแซง
อยางยั่งยืนเพื่อใหเกิดความเทาเทียมทางเพศ โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อให
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติจากทุกภูมิภาคมารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ แนวทางการริเริ่มดำเนินการ 
ปญหาอุปสรรคหรือขอทาทายที่ยังเหลืออยู และบทเรียนท่ีตนไดรับ ตลอดจนการรวมกันรวบรวมแนวปฏิบัติท่ี
ดีในการสงเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กดวยการดำเนินการภายใตกรอบอำนาจหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตามหลักการปารีส ภายใต ๓ ประเด็นหลัก คือ 1) กลยุทธเพื่อการสงเสริมสิทธิสตรี 2) กลยุทธเพื่อ
การคุมครองสิทธิสตรี และ 3) การสรางความรวมมือกับภาคสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของวัฒนธรรมภายในสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเดก็  

๓) การประชุมสามัญประจำปของ GANHRI ซึ่งเปนการรายงานผลการดำเนินงานของ 
GANHRI  ในรอบปท่ีผานมา และเปนเวทีการพิจารณาวาระตาง ๆ ที่ตองไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ 

๔) การประชุมประจำปของ GANHRI ในหัวขอ "บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในการสงเสริมการนำขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการโยกยายถ่ินฐานที่ปลอดภัย เปนระเบียบและ
ปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration  - GCM) ไปปฏิบัติใชโดยคำนึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชนและมิติทางเพศของผูโยกยายถิ่นฐาน” ตลอดจนการติดตามประเมินผลและทบทวน GCM เนื่องจาก
ปจจุบันการโยกยายถิ่นฐานระหวางประเทศซึ่งมีจำนวนประชากรอพยพยายถิ่นขามประเทศขยายตัวเพิ่มสูงข้ึน 
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กอใหเกิดปญหาที่มีความซับซอน สงผลกระทบตอทุกประเทศทั่วโลกโดยที่ประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถ
จัดการไดโดยลำพัง การประชุมประจำปเปนการรวมกันพิจารณาบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามหลักการปารีสซึ่งเปนองคกรที่มีอำนาจหนาที่สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศดวย
การติดตามความกาวหนาของรัฐบาลในการดำเนินการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคทั้ง ๒๓ ขอของ GCM การ
สรางความรวมมือ การแลกเปลี่ยนขอมูล และการทำงานรวมกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในระดับ
ภูมิภาค ตลอดจนบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเวทีโลก เพื่อพิจารณาประเด็นการโยกยายถิ่น
ฐานระหวางประเทศ และที่ประชุมไดรวมกันจัดทำแถลงการณสุดทายเพ่ือแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นของ
สมาชิก GANHRI ตอการสนับสนุนใหเกิดการนำ GCM ไปปฏิบัติใชอยางเปนรูปธรรม 

5) การขอรับการทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใน ICC จาก
สถานะ “B” เปน “A” ในชวงเดือนพฤศจิกายน ป 2558 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดรับแจงจาก
หนวยงาน National Institutions and Regional Mechanisms Section (NIRMS) ของสำนกังานขาหลวงใหญ
เพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR) เกี่ยวกับผลการทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของ
คณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแห งชาติ  โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on 
Accreditation - SCA) ภายใตคณะกรรมการประสานงานระหวางประเทศวาดวยสถาบันแหงชาติในการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชน (International Coordinating Committee of National Institutions for the 
Promotion and Protection of Human Rights - ICC) หรือชื่อในปจจุบันวา GANHRI  โดย SCA ไดยืนยันมติ
ใหลดระดับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของไทยใหอยู ในสถานะ “B” พรอมกับมีขอหวงกังวล 
(concern) ในประเด็นตาง ๆ ไดแก กระบวนการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (Selection 
and appointment) ความคุ มกันและความเปนอิสระในการปฏิบัติหนาที่ (Functional immunity and 
independence) และการรายงานสถานการณการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ทันตอเหตุการณ โดยสำนักงาน 
OHCHR แจงวา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ มีเวลา ๒๘ วันนับตั้งแตวันที่ไดรับทราบขอมติของ SCA 
ในการคดัคาน (challenge) มติดังกลาวพรอมกับใหขอมูลเพ่ิมเติม  

ในชวงเดือนธันวาคม ป 2558 ประธาน กสม. ไดมีหนังสอืคัดคาน (challenge) มติ
ของ SCA โดยใหเหตุผลวา ที่ผานมา กสม. ไดพยายามดำเนินการอยางเต็มที่และตอเนื่องในการรณรงคใหมีการ
ปรับปรุงบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและกฎหมายจัดตั ้ง กสม. ใหสอดคลองกับหลักการปารีส อยางไรก็ดี 
กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหมในขณะนั้นยังไมเสร็จสิ้นกอปรกับไดมีการสรรหา กสม. ชุดใหม (ชุดท่ี 
3) ซึ่งเพิ่งเขารับหนาที่เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และไดเตรียมที่จะจัดทำขอเสนอตอคณะรักษาความ
สงบแหงชาติและคณะกรรมการรางรัฐธรรมนูญ เพ่ือใหมีการปรับปรุงกฎหมายในประเด็นที่เปนขอหวงกังวลของ 
SCA เก่ียวกับกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและการคุมครองการปฏิบัติหนาท่ีของ กสม. 
ที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล สวนในประเด็นเรื่องความลาชาในการจัดทำรายงานที่เกี่ยวกับสถานการณที่มี
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศนั ้น กสม. ชุดใหมจะนำขอคิดเห็นของ SCA มาพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการทำงานของ กสม. เพื่อใหสามารถสนองตอบตอสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป อยางไรก็ตาม การคดัคาน (challenge) มติของ SCA ไมเปนผล 
เนื่องจากไมมีสมาชิก ICC Bureau ประเทศใดคัดคาน จึงสงผลให กสม. ถูกลดสถานะใน ICC จาก “A” เปน 
“B” ตั้งแตปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เปนตนมา 

กสม. ไดตระหนักถึงความสำคัญของการเรงปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อขอทบทวน
สถานะ (re – accreditation) ของ กสม.  ในกรอบเครือขายพันธมิตรระดับโลกวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชน
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แหงชาติ (GANHRI) สืบเนื่องจากการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ซึ่ง กสม. เห็นวา พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญฯ ดังกลาวมีความสอดคลองกับขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA) ของ 
GANHRI โดยเฉพาะในมาตราที่วาดวยองคประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ความคุมกันในการปฏิบัติหนาที่ และกระบวนการจัดทำรายงานผลการประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ รวมทั้งเอกสาร Statement of Compliance ไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งมีสาระสำคัญ
ครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ที่ SCA ไดตั้งเปนโจทยเพื่อสอบถามสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ขอเขารับการ
ประเมิน/ทบทวนสถานะ ซึ่งไดแก การจัดตั้ง (establishment) ความเปนอิสระ (independence) องคประกอบ 
กระบวนการแตงตั้ง และระยะเวลาในการดำรงตำแหนงของ กสม. (Composition, Appointment Process, 
Tenure) โครงสรางพ้ืนฐานขององคกร (Organizational infrastructure) วิธีการทำงาน (Working method) 
อำนาจในการสงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชน (Mandate to promote and protect human rights) 
บทบาทหนาที่กึ่งตุลาการ (Quasi-judicial functions) และความสัมพันธกับผูมีสวนไดเสียดานสิทธิมนุษยชนและ
องคกรอื่นที่เกี่ยวของ (Relationship with relevant human rights stakeholders and other bodies)  

ในหวงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงาน กสม. ไดสงหนังสือเพื่อขอเขารับการ
ประเมินสถานะของ กสม.  (re-accreditation) พรอมเอกสาร Statement of Compliance รวมทั้งเอกสาร
ประกอบที่เกี่ยวของอื่น ๆ ที่มีการจัดทำคำแปลเปนภาษาอังกฤษ จำนวน ๔ รายการ ไดแก รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ บทสรุปผูบริหารของรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย ป ๒๕๖๐ และบทสรุปผูบริหารของรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไปยังสำนักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
(OHCHR) ในฐานะฝายเลขานุการของ SCA เพื่อขอใหเสนอคำขอทบทวนสถานะของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติเขาสูการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ SCA ในชวงการประชุมระหวางวันที่ ๑๕ - ๑๙ ตุลาคม 
๒๕๖๑ โดยตอมาเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางสาว Afarin Shahidzadeh ฝายเลขานุการของ SCA ไดมี
หนังสือถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แจงวา การประเมินสถานะของ กสม. ไดรับการบรรจุไวใน
รอบการประชุมของ SCA ระหวางวันที่ ๑๖ – ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (รอบของ กสม. คือวันที่ 19 มีนาคม 
2563) โดย กสม. จะตองจัดเตรียมเอกสารประกอบการพิจารณาของ SCA ตามที่กำหนดไวในมาตรา ๑๕ ของ
ธรรมนูญ GANHRI ไดแก 

(๑) สำเนากฎหมายที่มีบทบัญญัติเปนการจัดตั้งและใหอำนาจคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ในรูปแบบการเผยแพรอยางเปนทางการ  

(๒) เอกสารแสดงโครงสรางขององคกร รวมถึงองคประกอบดานบุคลากร และ
เอกสารแสดงงบประมาณประจำป 

(๓) สำเนารายงานประจำปที่มีการจัดพิมพเผยแพรฉบับลาสุด 

(๔) Statement of Compliance (SoC) หรือรายงานความสอดคลองกับหลักการ
ปารีสตามรปูแบบที่กำหนด 

(๕) เอกสารประกอบอื่น ๆ ที่เก่ียวของและจำเปน 
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ทั้งนี้ เอกสารประกอบดังกลาวสามารถจัดทำเปนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส หรือสเปน 
โดยจะตองจัดสงทั ้งรูปแบบฉบับพิมพ (hard copy) และสำเนาอิเล็กทรอนิกส (electronic form) ไปยัง
เลขาธิการ GANHRI ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ และเอกสารที ่สงลาชากวากำหนดจะไมไดรับการ
พิจารณา 

สำนักงาน กสม. ไดดำเนินการจัดสงหนังสือจากประธาน กสม. ถึงเลขานุการ SCA 
พรอมเอกสาร Statement of Compliance (SOC) และเอกสารแนบ (Supplementary Documents) เมื่อวันที่ 
๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ตอมาในวันที ่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ ฝายเลขานุการ SCA ไดประสานผานทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส กราบเรียนประธาน กสม. และสำนักงาน กสม. ไดแจงตอบรับเรื่องการสงเอกสารขอทบทวน
สถานะของ กสม. พรอมแจงวา SCA ไดรับเอกสารเก่ียวกับการขอทบทวนสถานะของ กสม. ในรอบการประชุม
ระหวางวันที่ ๑๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จากหนวยงานผูมีสวนไดเสียภาคประชาสังคม (Civil Society Joint 
Stakeholder Submission to the GANHRI- SCA for the Accreditation Review of the NHRCT)  ซึ่ ง
จัดทำโดย Asian NGO Network on National Human Rights Institutions (ANNI) และมูลนิธิศักยภาพ
ชุมชน (People’s Empowerment Foundation - PEF) SCA จึงขอให กสม. พิจารณาใหความเห็นตาม
ประเด็นในเอกสารดังกลาวแลวสงคืนให SCA ภายในหรือกอนวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง กสม. ไดดำเนินการ
ตอบผูมีสวนไดสวนเสียภาคประชาสังคมเพ่ือใชประกอบการขอทบทวนสถานะของ กสม. ใน GANHRI เมื่อวันท่ี 
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒  

ฝ ายเลขาน ุการของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (Sub-Committee on 
Accreditation - SCA) ใน GANHRI ไดประสานผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓  
แจ งว า ฝายเลขานุการได จ ัดทำรายงานสรุปจากเอกสาร Statement of Compliance และขอม ูลอ่ืน 
ที่ กสม. ไดจัดสงไป เพื่อเสนอให SCA ใชประกอบการพิจารณาประเมินสถานะของ กสม. เรียบรอยแลว และขอให
ตรวจสอบเอกสารดังกลาวพรอมแจงประเด็นที ่ผ ิดพลาดหรือคลาดเคลื ่อนไปจากขอเท็จจริง โดยขอให
ดำเนินการแกไขโดยใช track changes และจัดสงขอมูลกลับไปยังที่อยูอีเมลที่กำหนดภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ
๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ตามเวลาของนครเจนีวา (หรือ ๒๓.๐๐ น. ตามเวลาในประเทศไทย) ซึ่งสำนักงาน กสม. ได
ดำเนินการสงเอกสารฉบับปรับแกไขรายงานสรุปของฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ (SCA) ใน 
GANHRI เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ 

เม ื ่อว ันที ่  9 ม ีนาคม 2563 ประธาน กสม. ได หาร ือขอราชการกับผ ู แทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ประกอบดวยนายสุนทร ชัยยินดีภ ูมิ รองปลัดกระทรวงการ
ตางประเทศ นายณัฐวัฒน กฤษณามระ อธิบดีกรมองคการระหวางประเทศ และเจาหนาที่ เพื่อประสานความ
รวมมือเกี่ยวกับการประเมินสถานะฯ ณ กระทรวงการตางประเทศ อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 
ฝายเลขานุการของ SCA แจงวา การประชุมเพื่อพิจารณาประเมินสถานะในหวงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มีความ
จำเปนที่จะตองเลื่อนออกไปกอนอยางไมมีกำหนด เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ 

2) ความรวมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ภายใตกรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิ
มน ุษยชนแห  งชาต ิ ในภ ูม ิภาคเอเช ีย-แปซ ิฟ ก (Asia-Pacific Forum of National Human Rights 
Institutions -  APF) 
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2.1) การประชุมประจำปของ APF30 

2.1.1) การประชุมประจำปของ APF ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมนานาชาติวา
ดวยเรื ่องความเสมอภาคระหวางวันที ่  ๑๘ – ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ ณ เขตบริหารพิเศษฮองกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ประกอบดวย  

1) การประชุม APF Annual Meeting ครั้งที่ ๒๓ ระหวางวันที ่ ๑๘ – ๑๙ กันยายน 
๒๕๖๑ 

1.1) การประชุม APF Forum Councillors และ Annual General Meeting 
เปนการประชุมที่เปดโอกาสใหสมาชิก APF ไดทบทวนการปฏิบัติงานของ APF ในรอบปที่ผานมา 

1.2) การประชุม APF – NGO Dialogue เปนการหารือระหวางสมาชิก APF 
กับเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน (non-governmental organizations – NGOs) ในภูมิภาคเอเชียที่ติดตาม
การดำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาค ซึ ่งมีช ื ่อเรียกวา Asian NGO Network on 
National Human Rights Institutions หร ือ ANNI เพ ื ่อสะท อนมุมมองของเคร ือข าย NGOs ต อการ
ดำเนินงานของ APF รวมทั้งเพื่อแสวงหาแนวทางความรวมมือระหวางกันในการสงเสริมและคุ มครองสิทธิ
มนุษยชนในภูมิภาคตอไป สำหรับในปน้ี ประเด็นที่เครือขายฯ ใหความสนใจเปนพิเศษ คือ ประเด็นความทาทาย
ของการหดตัวในพื้นที่การแสดงออกของพลเมือง (shrinking of civil space) การคุมครองนักปกปองสิทธิ
มนุษยชน ประเด็นขามพรมแดน (cross border) ไดแก ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และผูอพยพ โดยเฉพาะผู
อพยพชาวโรฮีนจา โดยเรียกรองใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติท่ีเปนสมาชิกของ APF ในฐานะที่มีอำนาจและ
หนาที่ตามกฎหมายเรงดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว ในสวนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศ
ไทย เครือขายฯ ไดแสดงความกังวลถึงกระบวนการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดที่ ๔ โดย
ตองการให APF รับประกันถึงการเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการคัดเลือกของภาคประชาสังคม เพ่ือรับรองถึง
ความโปรงใสและความเปนอิสระตามหลักการปารีส 

2) การประชุมนานาชาติวาดวยเรื่องความเสมอภาค ระหวางวันท่ี ๒๐ – ๒๑ กันยายน 
๒๕๖๑ เปนการประชุมที่รวมกันจัดโดย Equal Opportunity Commission ของฮองกง และ APF โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความรวมมือและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณในประเด็นความเทาเทียมของภูมิภาค
จากทุกภาคสวนในฮองกงและภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยสารัตถะการประชุมจะเนนไปที่ประเด็นทาทาย 
พัฒนาการ และกรณีตัวอยางที่ดีของกลุมบุคคลที่มีความเปราะบางในภูมิภาคฯ เชน ผูหญิง ผูพิการ และชน
กลุมนอย เปนตน 

2.1.2) การประชุมประจำปของ APF ครั้งที่ ๒๔ จัดขึ้นระหวางวันที ่ ๓ – ๔ 
กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Westin Chosun Seoul กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีรายละเอียดการ
ประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 

๑) การประชุมวันแรก (วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒) ในชวงเชา ประธาน APF (ประธาน
สถาบ ันส ิทธ ิมน ุษยชนแห งชาต ิของออสเตรเล ีย)  และประธานสถาบ ันสิทธ ิมน ุษยชนแห งชาติ 
ของเกาหลีใต (ในฐานะเจาภาพจัดการประชุม) ไดกลาวตอนรับผูแทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติใน
ฐานะสมาชิก APF จากนั้นเปนการรายงานผลการดำเนินงานและนำเสนอรายงานประจำปของ APF ในรอบปท่ี

 
30 ประธานกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาตเิดินทางไปเขารวมประชุมและนำเสนอตอที่ประชุม
ประจำปของ APF ครั้งที่ 23 ประจำป 2561 และครั้งท่ี 24 ประจำป 2562 
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ผานมา ความรวมมือของสมาชิก APF ในการทำหนาที่ท ี ่สำคัญในเวทีระหวางประเทศ ไดแก การเปน
คณะทำงานของเครือขายพันธมิตรระดับโลกวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (GANHRI) วาดวยเรื่องผูสูงอายุ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกาหลีใต การเปนคณะทำงาน GANHRI วาดวยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติฟลิปปนส การเปนคณะทำงาน GANHRI วาดวยเรื่องเปาหมายการพัฒนาที่
ยั ่งยืนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติอินโดนีเซีย และรายงานคณะกรรมาธิการวาดวยสถานภาพของผูหญิงใน
การทำงาน ในสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติออสเตรเลีย นอกจากนี้ APF ไดนำเสนอเรื่องการบูรณาการประเด็นทาง
เพศสภาพเขาสู ประเด็นกระแสหลัก (gender mainstreaming) ใหที่ประชุมรับทราบดวยวา ในปจจุบันจำนวน
บุคลากรที่ทำงานในสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก มีจำนวนผูหญิงเพิ่มขึ้นอยางมากในทุก
ระดับทั้งในฐานะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูบริหาร และเจาหนาที่ สำหรับการประชุมในชวงบาย เปน
การพูดคุยรวมกันระหวาง APF กับเครือขายองคกรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (The Asian NGO network on National Human Rights Institution - ANNI) โดย ANNI ไดนำเสนอ
รายงานภาพรวมสถานการณสิทธิมนุษยชนและการทำงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก ในรอบปที่ผานมา รวมถึงไดนำเสนอขอเสนอแนะตาง ๆ ในเรื่องการทำงานของ APF และสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยเนนประเด็นเรื่องความรวมมือในการทำงานรวมกันระหวาง APF 
กับภาคประชาสังคม 

๒) การประชุมวันที ่สอง (ว ันที ่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒) เปนการนำเสนอผลการ
ดำเนินงานที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี (best practices - highlights for the period of July 2018 – June 2019) 
ประเด็นทาทายและการถอดบทเรียน (major challenge and lessons learnt) ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติท่ีเปนสมาชิก APF จำนวน ๒๕ ประเทศ ไดแก อัฟกานิสถาน บาหเรน บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย 
อิรัก จอรแดน คาซัคสถาน คีรกีซสถาน มาเลเซีย มัลดีฟส มองโกเลีย เมียนมา เนปาล นิวซีแลนด โอมาน 
ปาเลสไตน ฟลิปปนส กาตาร ซามัว ศรีลังกา ไทย ติมอร-เลสเต เกาหลีใต และออสเตรเลีย รวมถึงสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ที่เขารวมสังเกตการณ จำนวน ๒ ประเทศ ไดแก ฟจิ และ 
ตูวาลู ในสวนของการนำเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของไทยไดนำเสนอผลการดำเนินงาน 
ที ่เปนแนวปฏิบัติที ่ดี จำนวน ๒ เรื ่อง ไดแก เรื ่อง “การปฏิบัติตอผู ติดเชื ้อเอชไอวีในการสมัครงานกับ
บริษัทเอกชน และเรื่องสิทธิในชีวิตและรางกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผูบริโภคกรณคีัดคานการตออายุใบสำคัญ
การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต (paraquat)” รวมถึงประเด็นทาทายและการถอดบทเรียน จำนวน  
๑ เรื่อง คือ “เรื ่องสิทธิในเสรีภาพในชีวิตและรางกาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกลาวอางวา 
เจาหนาที่ทหารซอมทรมานบุคคลผูตองสงสัยในระหวางถูกควบคุมตัว” 

๓) การประชุมใหญทุกสองป ของ APF (2019 Biennial Conference of the Asia 
Pacific Forum of National Human Rights Institutions) จัดขึ้นในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม 
Westin Chosun Seoul กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี โดยการประชุมดังกลาวเปนการเสวนาภายใตหัวขอ 
“การตอตานการสรางความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ - ศักดิ์ศรีสำหรับทุกคน” (Combating Hate and 
Discrimination - Dignity for All) โดยผูเขารวมการประชุมประกอบดวยผูแทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก หนวยงานสหประชาชาติ สถานทูต หนวยงานภาครัฐของเกาหลีใต รวมถึง
องคกรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของในการทำงานเกี่ยวกับการตอตานการสรางความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ 
ในชวงแรกของการประชุม ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติออสเตรเลีย (ในฐานะประธาน APF) และ
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเกาหลีใต (ในฐานะเจาภาพ) ไดกลาวเปดและตอนรับผูเขารวมประชุม 
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นอกจากนี้ Ms. Michelle Bachelet ขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ไดรวมกลาวแสดง
ความยินดีผานระบบวิดีโอตอการจัดการประชุมในครั้งนี้ดวย หลังจากนั้นเปนการเสวนาโดยมีหัวขอการเสวนา
จำนวน ๓ หัวขอ ไดแก “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการตอตานการสรางความเกลียดชังและ
การเลือกปฏิบัติ” หัวขอ “ความรวมมือระหวางองคกรระหวางประเทศ หนวยงานภาครัฐ องคกรภาคประชาสังคม 
และสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการตอตานการสรางความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ” และหัวขอ 
“มาตรการในการปองกันการสรางกระแสความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติในทุกภาคสวนของสังคม” โดยมีผูแทน
จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติอินโดนีเซีย ศรีลังกา นิวซีแลนด กาตาร อินเดีย ปาเลสไตน มาเลเซีย เนปาล 
และติมอร-เลสเต ผูแทนจากหนวยงานระหวางประเทศ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวของ ไดรวมเสวนา 
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณใหแกผูเขารวมประชุม 

2.2) การประชุม สัมมนาและกิจกรรมอื่น ๆ ภายใตความรวมมือของ APF 

นอกจากการประชุมประจำปของ APF แลว ยังมีการประชุม สัมมนา และกิจกรรมอื ่น ๆ 
ภายใตกรอบความรวมมือของ APF ดังนี ้

2.2.1) การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเรียนรูแบบผสมผสานระดับภูมิภาค 
เรื่อง สิทธิมนุษยชนวาดวยความเสมอภาคทางเพศ และสิ่งแวดลอม ตามกรอบเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Regional Blended Learning Course on Human Rights, Gender Equality and Environment 
in the Framework of SDGs - Workshop for NHRIs)31 เมื่อวันจันทรที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ โรง
แรมฮอลิเดยอินน สีลม กรุงเทพฯ จัดขึ้นระหวางวันที่ ๒ - ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยความรวมมือระหวาง RWI 
และ APF มีผูเขารวมการอบรมประกอบดวยเจาหนาที่จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติฟลิปปนส อินโดนีเซีย 
ติมอรเลสเต และซามัว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมกันแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการทำงานในประเด็น
สิทธิมนุษยชนที่เก่ียวของกับความเทาเทียมทางเพศและสิ่งแวดลอม โดยเชื่อมโยงเขากับกรอบ SDGs  

2.2.2) การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ป ๒๕๖๓ (2020 National Human Rights Institutions Accreditation Workshop
)32 จัดโดยกรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก (Asia Pacific 
Forum of National Human Rights Institutions  - APF) ระหวางวันที่ ๒๐ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๓ ณ กรุงโด
ฮา รัฐกาตาร เพื ่อทำความเขาใจถึงหลักเกณฑสำหรับใชในการประเมินสถานะโดยคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะ (Sub-Committee on Accreditation - SCA) เชน ความเปนอิสระและความคุมกันในการ
ปฏิบัติหนาที่ โครงสรางองคกร การดำเนินการของสถาบันฯ ภายใตอำนาจหนาที่ของกฎหมายจัดตั้ง บทบาท
ของสถาบันฯ ในการใหคำปรึกษาแกรัฐบาลในการเขาเปนภาคีตราสารดานสิทธิมนุษยชน การใหคำปรึกษา
แนะนำแกรัฐบาลเพ่ือใหรัฐบาลไดบรรลุผลตามขอเสนอแนะของรายงานทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ (UPR) และรายงานคณะกรรมการประจำอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่เปนภาคี เปนตน โดยการประชุม
ครั้งนี้ มีสมาชิกสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติจากประเทศตาง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก จำนวน ๑๐ แหง 
ไดแก กาตาร มองโกเลีย เกาหลี ซามัวร นิวซีแลนด มาเลเซีย อิรัก อุซเบกิสถาน คูเวต และปาเลสไตน เขารวม
การสัมมนาดวย 

 
31 ประธานกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาติ เปนประธานกลาวเปดการอบรม 
32 ประธานกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
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3) ความรวมมือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตภายใตกรอบความรวมมือระหวาง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East Asia National 
Human Rights Institutions Forum - SEANF) 

3.1) การประชุมและกิจกรรมในป 2559  

ในป ๒๕๕๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเขารวมการประชุมในกรอบความ
รวมมือ SEANF ที่สำคัญ จำนวน ๔ ครั้ง ดังนี้  

การประชุมระดับเจาหนาที่ (Technical Working Group - TWG) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เปนการประชุมเพื่อ
หารือเกี่ยวกับสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิกและการดำเนินการของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติหลังจากการประชุมประจำป ครั้งที่ ๑๒ การจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF การจัดทำ
แผนยุทธศาสตรของ SEANF บทบาทของ SEANF ในการอนุวัติเปาหมายการพัฒนาที ่ยั ่งย ืน (Sustainable 
Development Goals - SDGs) และการหารือเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุ รวมทั้งการจัดทำหลักสูตรการอบรม
ดานสิทธิมนุษยชนสำหรับเจาหนาที่ตำรวจและทหาร และการหารือเกี่ยวกับอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการ
ตอตานการคามนุษยโดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก ตลอดจนการจัดทำแถลงการณของ SEANF เกี่ยวกับการตัดลด
งบประมาณของ SUHAKAM ของรัฐบาลมาเลเซีย ตามที ่สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของมาเลเซีย 
(SUHAKAM) เสนอ  

การประชุมระดับเจาหนาที่ (Technical Working Group - TWG) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา เปนการ
ประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF และการจัดทำแผนยุทธศาสตรของ 
SEANF รวมทั้ง การประชุมหารือ การรายงานความคืบหนา และการติดตามผลของการประชุม ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๙ ตลอดจนการเตรียมการประชุมประจำปของ SEANF ครั้งที่ ๑๓  

การประชุมสมัยพิเศษของ SEANF เมื ่อวันที ่ ๒๓ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ กรุง
จาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดขึ้นเพื่อใหผูแทน SEANF ไดรวมกันพิจารณาการจัดทำแผนยุทธศาสตร
ของ SEANF การจ ัดตั ้งสำนักงานเลขาธ ิการถาวรของ SEANF และการจัดสัมมนาทางวิชาการ เร ื ่อง 
“ความสัมพันธระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ” ในชวง
การประชุมประจำปของ SEANF ครั้งท่ี ๑๓ โดยเปนการหารือในรายละเอียดกอนที่จะเริ่มการประชุมประจำป
ครั้งที่ ๑๓ 

การประชุมประจำปของ SEANF ครั้งที่ ๑๓ เมื่อวันที ่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ 
กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา  เปนการประชุมหลักตามกรอบความรวมมือ SEANF โดยใน
การประชุมประจำปของ SEANF ครั้งที่ ๑๓ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเดินทางเขารวมการ
ประชุมและเปนวิทยากรในการสัมมนาทางวิชาการของ SEANF เรื ่อง “ความสัมพันธระหวางสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติกับฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และฝายตุลาการ” ดวย โดย มีระเบียบวาระการประชุมที่
สำคญัประกอบดวยการใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตรของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ การรับทราบและ
พิจารณารายงานความคืบหนาเกี่ยวกับการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF การหารือในประเด็นที่
เก่ียวกับสิทธิของผูสูงอายุ เปาหมายวาดวยการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) อนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตาน
การคามนุษย โดยเฉพาะผูหญิงและเด็ก รวมทั้งประเด็นความสัมพันธระหวาง SEANF กับ AICHR นอกจากน้ี 
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ในชวงทายของการประชุม ที ่ประชุมยังไดใหการรับรองแถลงการณของ SEANF วาดวยสิทธิผู ส ูงอายุ 
(Statement on the Rights of Older People) รวมกันดวย   

3.๒) การประชุมและกิจกรรมในป ๒๕๖๐  

ในป ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเขารวมการประชุมในกรอบความรวมมือ 
SEANF ที่สำคัญ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้  

การประชุมระดับเจาหนาที่ (Technical Working Group - TWG) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 
เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส เปนการประชุมเพ่ือหารือเกี่ยวกับ
ความคบืหนาของประเด็นวาดวยสิทธิของผูสูงอายุซึ่งเปนประเด็นตอเนื่องจากการประชุมประจำปของ SEANF 
ครั้งที่ ๑๓ การตดิตามผลการฝกอบรมหลักสูตรสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน (SDGs) ความคบืหนาเก่ียวกับการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรและแผนยุทธศาสตรของ SEANF พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ความสัมพันธระหวาง SEANF กับ AICHR และกลไกดานสิทธิมนุษยชนอื่นของอาเซียน การ
นำเสนอหัวขอ/ประเด็นสำหรับการประชุมประจำปของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ รวมทั้งประเด็นเฉพาะอื่น เชน สิทธิ
มนุษยชนและสภาพภูมิอากาศ การโยกยายถิ่นฐานและสิทธิมนุษยชน       

การประชุมระดับเจาหนาที่ (Technical Working Group - TWG) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เม่ือ
วันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟลิปปนส เปนการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับ
ความคบืหนาในการดำเนินงานดานตาง ๆ ของสมาชิก SEANF การจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF 
การเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคลอง
กับแผนยุทธศาสตรของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประเด็นวาดวยการโยกยายถิ่นฐานและสิทธิมนุษยชน 
การพลัดถิ่นภายในประเทศ การพิจารณาจัดทำรางแถลงการณของ SEANF เพื่อสนับสนุนการใหการรับรอง
ตราสารของอาเซียนวาดวยแรงงานโยกยายถิ่นฐาน และการหารือรางกำหนดการประชุมประจำปของ SEANF 
ครั้งที่ ๑๔    

การประชุมประจำปของ SEANF ครั้งที่ ๑๔ เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ 
กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟลิปปนส โดยมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของฟลิปปนส (Commission on 
Human Rights of the Philippines – CHRP) เปนเจาภาพการประชุม การประชุมครั ้งนี ้ม ีสาระสำคัญ
ประกอบดวยประเด็นการโยกยายถิ่นฐานและสิทธิมนุษยชน (Migration and Human Rights) การจัดทำ
ฉันทามตขิองอาเซียนวาดวยแรงงานโยกยายถิ่นฐาน (ASEAN Consensus on Migrant Worker) กระบวนการ
จัดทำขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการโยกยายถิ ่นฐานที่ปลอดภัย เปนระเบียบ และปกติ (Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) ประเด็นบทบาทของ AICHR กับสิทธิคน
พิการ (AICHR and the rights of peoples with disabilities) ประเด็นสิทธิมนุษยชนและอินเทอรเน็ต 
(Human Rights and the internet) ประเด็นการตอตานการทรมาน (Prevention of torture)การหารือ
รวมกันระหวางผู แทนของ SEANF กับผู แทนภาคประชาสังคมในอาเซียน การหารือเกี ่ยวกับการจัดตั้ง
สำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF การหารือเก่ียวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรของ SEANF 
ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ (SEANF Strategic Plan 2027 -2021) การพิจารณาใหความเห็นชอบและรับรอง
ปฏิญญาของ SEANF วาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิของแรงงานโยกยายถ่ินฐานและสมาชิกในครอบครัว 
(SEANF Declaration on the promotion and protection of the rights of migrants and members 
of their families) และการสงมอบการเปนประธาน SEANF ใหแกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของ
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ไทย เปนการเขารับตำแหนงประธาน SEANF ตอจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของฟลิปปนส (CHRP) โดย
ในการประชุม ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดกลาวถอยแถลงชื่นชมการทำหนาที่ประธาน SEANF 
ของ CHRP วา ไดทำใหเกิดความกาวหนาอยางยิ่งในการกำหนดกิจกรรมตามแผนยุทธศาสตรของ SEANF ป 
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ พรอมทั ้งการทบทวนกฎระเบียบและการจัดทำเอกสารที่จำเปนสำหรับการจัดตั้ง
สำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF รวมทั้งการจัดใหมีการหารือประเด็นดานสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายที่
เปนปญหารวมกันในภูมิภาคโดยเฉพาะประเด็นการโยกยายถ่ินฐาน ซึ่ง SEANF ไดมีการจัดทำเอกสาร ๒ ฉบับ เพ่ือ
แสดงทาทีรวมกันของ SEANF ในฐานะที่เปนองคกรความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในระดับ
ภูมิภาค ซึ่งความสำเร็จเชนนี้ถือเปนความรวมมือและการมีสวนรวมกันของสมาชิกของ SEANF นอกจากนี้ 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของไทยในฐานะประธานของ SEANF ในปถัดไป ยังไดใหคำมั่นที่จะ
ริเริ่มใหมีกิจกรรมใหมที่เปนการเห็นพองรวมกันระหวางสมาชิกของ SEANF รวมทั้งยินดีท่ีจะรับฟงขอเสนอแนะ 
ความคิดเห็น และขอมูลที่จะชวยสนับสนุนการขับเคลื่อน SEANF ใหมีความกาวหนายิ่งขึ้นตอไป      

3.3) การประชุมและกิจกรรมในป ๒๕๖1 

ในป ๒๕๖๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของไทยไดทำหนาที่เปนประธานของ
กรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (South East 
Asia National Human Rights Institutions Forum – SEANF) โดยไดทำหนาที่ในจัดการประชุมที่สำคัญ
ของ SEANF รวม ๓ ครั้ง และจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับสถาบัน Raoul Wallenberg Institute of 
International Human Rights and Humanitarian Law (RWI) ๑ ครั้ง ดังนี้   

การประชุมระดับเจาหนาที่ (Technical Working Group – TWG) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ 
เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสต เวสเทิรน พลัส แวนดา แกรนด ถนนแจงวัฒนะ 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีสำนักงาน กสม. เปนเจาภาพจัดการประชุม มีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี ่ยนผลการ
ดำเนินงานของสมาชิก SEANF และการดำเนินกิจกรรม/โครงการรวมกันตามแผนยุทธศาสตรของ SEANF ป 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ประเด็นการประชุมหารือที่สำคัญประกอบดวยความคืบหนาของกระบวนการในการจัดทำ
ขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการโยกยายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เปนระเบียบ และปกติ (Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) ความคืบหนาของการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ 
SEANF แผนการจัดกิจกรรมของ SEANF ในป ๒๕๖๑ การจัดทำรายงานขอมูลพื้นฐานวาดวยสิทธิของผูสูงอายุ
ในเอเช ียตะวันออกเฉียงใต (Baseline Paper on the Rights of Older Persons in South East Asia) 
แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตรของ SEANF ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ การเตรียมการประชุมประจำปของ SEANF 
ครั้งที่ ๑๕ และเรื่องอ่ืน 

การประชุมระดับเจาหนาที่ (Technical Working Group - TWG) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อ
วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเบสต เวสเทิรน พลัส แวนดา แกรนด ถนนแจงวัฒนะ 
จังหวัดนนทบุรี โดยมีสำนักงาน กสม. เปนเจาภาพ เพ่ือแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานของสมาชิก SEANF และ
การดำเนินกิจกรรม/โครงการรวมกันตามแผนยุทธศาสตรของ SEANF ป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมีประเด็นการ
ประชุมหารือกันที่สำคัญ ประกอบดวย ความคืบหนาของการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF 
ความคบืหนาของกระบวนการในการจัดทำขอตกลงระหวางประเทศวาดวยการโยกยายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เปน
ระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration – GCM) ความคืบหนา
ของการจัดทำรายงานการศึกษาเบ้ืองตนวาดวยสิทธิของผูสูงอายุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Baseline 
Paper on the Rights of Older Persons in South East Asia) ความคืบหนาของการจัดกิจกรรมรวมกับ
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สถาบ ัน Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) และสมาคม
ปองก ันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture – APT) การจ ัดกิจกรรมในโอกาส
ครบรอบ ๗๐ ปของการร ับรองปฏิญญาสากลว าด วยส ิทธ ิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal 
Declaration of Human Rights - UDHR) และการเตรียมการประชุมประจำปของ SEANF ครั้งที่ ๑๕ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “การละเมิดสิทธิมนุษยชนและผลกระทบขามพรมแดน 
: การแกไขปญหาชองวางของการคุมครองโดยผานกลไกความรับผิดชอบนอกอาณาเขต” เมื่อวันท่ี ๑๖ - ๑๗ 
สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโนโวเทล เพลินจิต ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เปนการจัดประชุมรวมกันระหวาง
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะประธาน SEANF กับสถาบัน Raoul Wallenberg 
Institute of Human Rights and Humanitarian Law (RWI) มีวัตถุประสงคเพื ่อ (๑) แลกเปลี ่ยนขอมูล
เกี่ยวกับตราสารทางกฎหมายดานสิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบนอกอาณาเขตอันเกิดจากการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่ขามพรมแดน ความทาทายทางกฎหมาย และขอจำกัดทางกฎหมายของความรับผิดชอบนอกอาณา
เขต (๒) สรางความมั่นใจในกลไกการบังคับใชกฎหมายดานสิทธิมนุษยชน (๓) เพิ่มความรูและความเขาใจ
เก่ียวกับหนาที่ของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน (๔) เสริมสรางบทบาทและความรวมมือและการสราง
เครือขายระหวางองคกรทางการคา/องคกรภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติในบริบทที่เกี่ยวกับการคุ มครองสิทธิมนุษยชน และ (๕) แลกเปลี่ยนประสบการณ แนว
ทางการปฏิบัติที่ดี และความทาทายในการจัดการกับกรณีผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนที่ขามพรมแดน โดยมี
สาระสำคัญของการประชุมประกอบดวยประเด็นการกำหนดความหมายและความเขาใจของการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่ขามพรมแดน ประเด็นการสำรวจตราสารและกลไกทางกฎหมายที่เก่ียวกับประเด็นการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนที่ขามพรมแดน การแลกเปลี่ยนประสบการณในระดับภูมิภาคในประเด็นความรับผิดชอบนอกอาณาเขต 
โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การนำเสนอขอมูลพื้นฐานและมุมมอง
ทางวิทยาศาสตรเกี่ยวกับการไตสวนระดับชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของฟลิปปนส มุมมอง
ขององคกรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวกับประเด็นความรับผิดชอบนอกอาณาเขต การอภิปรายกลุมยอยใน
ประเด็นวาดวยมุมมองทางกฎหมายและสิทธิมนุษยชน รวมทั้งแนวทางในอนาคต (The Way Forward) และ
การสรุปผลการประชุม 

การจัดประชุมประจำปของ SEANF ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ 
โรงแรมอนันตรา ริเวอรไซด กรุงเทพ รีสอรท กสม. ในฐานะประธาน SEANF ไดรวมกับสำนักงานขาหลวง
ใหญเพ่ือสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จัดกิจกรรมพิเศษ
ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ป ของการรับรองปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนขึ้น เม่ือวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ 
ในลักษณะการอภิปราย (panel discussion) ในหัวขอ “สิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนปจจัยเพื่อการบรรลุ
เปาหมายเพื ่อการพัฒนาที่ยั ่งยืน” (Human Rights as an Enabling Factor to Achieving SDGs) โดยมี
วิทยากรในการอภิปราย จำนวน ๕ คน ประกอบดวย (๑) Tan Sri Razali Ismail ประธานสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) (๒) นาง Sandrayati Moniaga รองประธานสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) (๓) นาย Roberto Eugenio T. Cadiz กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติของฟลิปปนส (CHRP) (๔) ศาสตราจารยกิตติคุณ วิทิต มันตาภรณ คณะนิติศาสตร 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ (๕) นาย Juan Santander รองผูแทนประจำประเทศไทย องคการทุนเพื่อเด็ก
แหงสหประชาชาติ (UNICEF) โดยมี Ms. Katia Chirizzi รองผูแทนประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
สำนักงาน OHCHR เปนผูดำเนินรายการ ในการอภิปรายดังกลาวมีผูเขารวมรับฟงการอภิปราย รวมประมาณ 
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๑๐๐ คน ประกอบดวยประธานกรรมการสิทธิมน ุษยชนแหงชาติ/กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ/
ผูชำนาญการ ประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่เปนสมาชิกของ SEANF และคณะผูแทนของ SEANF 
ผูบริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูแทนสถานเอกอัครราชทูตและ
องคกรระหวางประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย ผูแทนหนวยงานและองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
และภาคประชาสังคม ในโอกาสนี้ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและรองผูแทนประจำภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต สำนักงาน OHCHR ไดกลาวถอยแถลงเปดการประชุม (Opening Remarks) 

การประชุมประจำป ครั ้งที ่ ๑๕ ของกรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (SEANF) เริ่มในชวงบายของวันที่ ๑๓ ถึงวันที ่ ๑๔ กันยายน 
๒๕๖๑ มีสาระสำคัญของการประชุมโดยสรุป ประกอบดวยการนำเสนอผลงานที่สำคัญของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติที ่เปนสมาชิกของ SEANF เพื ่อแลกเปลี ่ยนประสบการณและการปฏิบัติระหวางกัน  
โดยประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่เปนสมาชิกของ SEANF เปนผูนำเสนอความคืบหนาของการจัดตั้ง
สำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF การรับรองแผนปฏิบัติการของ SEANF (SEANF Action Plan) ภายใต
แผนยุทธศาสตรของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ความคืบหนาของการจัดทำขอตกลงระหวางประเทศ 
วาดวยการโยกยายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เปนระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and 
Regular Migration – GCM) และแนวทางในการทำงานในอนาคต ความคืบหนาของการประชุมคณะทำงาน
ของสหประชาชาติวาดวยผูสูงอายุ (UN Open-ended Working Group on Ageing) สมัยที่ ๙ และแนวทาง          
ในการทำงานในอนาคต และการรับรองรายงานพ้ืนฐานวาดวยสิทธิของผูสูงอายุในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(Baseline Paper on the Rights of Older Persons in South East Asia) ผลการจัดกิจกรรมรวมกับ
สถาบัน RWI และความคืบหนาของการดำเนินกิจกรรมรวมกับสมาคม APT การใหการรับรองแถลงการณของ 
SEANF วาดวยสิทธิมนุษยชนและเปาหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEANF Statement on Human Rights 
and SDGs) และการสงมอบตำแหนงประธาน SEANF ใหกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของตมิอร – เลสเต 

3.4) การประชุมและกิจกรรมในป ๒๕๖2 

ในป ๒๕๖๒ สำนักงานผูตรวจการแผนดินของติมอร - เลสเต (Provedor for Human 
Rights and Justice – PDHJ) ในฐานะประธานสถาบ ันส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิของต ิมอร   -  เลสเต  
ไดทำหนาที่เปนประธานกรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF) ซึ ่งจะทำหนาที ่ ในการจัดการ
ประชุมทั้งหมดของ SEANF ในป ๒๕๖๒ รวม ๓ ครั้ง ประกอบดวย   

การประชุมระดับเจาหนาที่ (Technical Working Group – TWG) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ แอล วิลลา กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – 
เลสเต เปนการประชุมที่จัดขึ้นเพื ่อแลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาชิก SEANF 
ภายหลังการประชุมประจำป ครั้งที่ ๑๕ เมื่อวันที ่ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร ความ
คืบหนาในการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF การนำเสนอผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการของ 
SEANF (SEANF Action Plan) ภายใตแผนยุทธศาสตรของ SEANF พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ของสมาชิก SEANF 
ผลการจัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ ๗๐ ปวันสิทธิมนุษยชนสากลของประเทศสมาชิก SEANF การนำเสนอ
ในประเด็นวาดวยสิทธิของคนพิการและบุคคลหลากหลายทางเพศ การอภิปรายเกี่ยวกับขอเสนอการพัฒนา
ศักยภาพและการพัฒนาชองทางการสื่อสารของ SEANF ผานทางสื่อสังคมออนไลน ขอเสนอการจัดสัมมนา
ระดับภูมิภาคของ SEANF วาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ผลสำเร็จของการไตสวนระดับชาติของ CHRP ใน
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ประเด็นวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศเพื่อการ
โยกยายถิ ่นฐานที่ปลอดภัย เปนระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration – GCM) โดยมีแผนปฏิบัติการในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ความคืบหนาในการดำเนินการที่
เก่ียวกับแรงงานขามชาติของฟลปิปนส ขอเสนอในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Localising SDGs and 
NDCs, gender equality and related monitoring system/ accountability mechanism”  ร  ว ม กั บ
สถาบัน RWI และการอภิปรายในประเด็นว าด วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 
Community - AEC) และเรื่องอ่ืน 

การประชุมระดับเจาหนาท่ี (TWG SEANF) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๓ - ๒๕ กรกฎาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมติมอร กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต โดยมีเรื่องสำคัญ เชน 

1) การหารือ เรื ่อง “ประสบการณในการจัดการไตสวนระดับชาติของ CHRP วาดวยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยนาย Roberto Eugenio Cadiz กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติของฟลิปปนส (CHRP) ไดนำเสนอความสำเร็จของการจัดการไตสวนระดับชาติของ CHRP วา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Inquiry on Climate Change - NICC) พรอมทั ้งแลกเปลี ่ยน
ประสบการณการดำเนินการ ซึ่ง CHRP นำเสนอวาการไตสวนระดับชาติถือเปนเครื่องมือที่ดีในการศึกษา
ปญหาตาง ๆ ในเชิงลึกโดยเฉพาะปญหาที่มีลักษณะขามพรมแดน ซึ่งในการจัดการไตสวนระดับชาติในครั้งน้ี 
CHRP ไดริเริ ่มที่จะทดลองขยายขอบเขตอำนาจการดำเนินการที่ครอบคลุมไปถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งไดมีการขยายการดำเนินการออกไปนอกเขตอำนาจทางดินแดนของรัฐของตน โดย
ไดจัดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็นหรือการประชาพิจารณ (public hearing) ขึ้นในเกือบทุกภูมิภาคของ
โลก โดยไดมีการเชิญผูมีสวนไดเสียที่เกี ่ยวของทั้งหมดและผูเชี่ยวชาญเฉพาะในแตละดานที่หลากหลายเขา
มารวมแสดงความคิดเห็น ซึ่งจัดขึ้นในลักษณะการสนทนาอยางสรางสรรค (constructive dialogue) มากกวา
การกดดันหรือการเผชิญหนา เพื่อแสวงหาแนวทางที่เปนไปไดในการแกไขปญหารวมกัน ซึ่ง CHRP วางแผนที่
จะนำผลสรุปจากการไตสวนระดับชาติของ CHRP วาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเขานำเสนอในท่ี
ประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 25 (The 25th 
session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change (UNFCCC) หรือ COP 25) ที่ประเทศชิลี ในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ โดย CHRP ไดนำเสนอ
แนวความคิด ๒ ประการ คือ ประการแรก เกี่ยวกับการจัดการไตสวนรวมกันระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (Inter-NHRI Inquiry Panels) ซึ่งอาจจะรวมกันดำเนินการในประเด็นที่มีลักษณะขามพรมแดนและ
การดำเนินการรวมกันระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนจะมีสวนชวยใหการจัดทำขอเสนอแนะเพื่อการแกไข
ปญหาดังกลาวดำเนินการไดครอบคลุม กวางขวาง และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ซึ่ง CHRP ไดเปดโอกาสใหสมาชิก 
SEANF แลกเปลี่ยนประเด็นการดำเนินงานที่แตละสถาบันฯ ใหความสำคัญอยูในปจจุบัน (priority issues) ซึ่ง
อาจมีบางประเด็นที่มีลักษณะที่ขามพรมแดนซึ่งอาจดำเนินการไตสวนรวมกันได และประการที่สอง CHRP 
เสนอใหมีการจัดตั้งคณะทำงานชั่วคราวเพื่อผลักดันใหมีการจัดการไตสวนระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (Ad Hoc Volunteer Working Group on Inter-NHRI Inquiry) รวมกันระหวางสมาชิก SEANF 
อยางไรก็ตาม สมาชิก SEANF ยังไมไดตกลงกันที่จะจัดตั้งหรือเขารวมในคณะทำงานชั่วคราวเพื่อผลักดันใหมี
การจัดการไตสวนระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทั้งนี้ ที่ประชุมไดเห็นชอบให CHRP จัดทำเอกสาร
กรอบแนวคิด (concept note) เพื่อนำกลับมาเสนอในการประชุมประจำป SEANF ครั้งที่ ๑๖ อีกครั้ง ซึ่งกำหนด
จะจัดข้ึนในระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 
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2) การหารือ เรื่อง “รางแนวปฏิบัติของ SEANF วาดวยการปองกันการทรมานในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต” (SEANF Guideline on Torture Prevention in South East Asia) ผูแทนสมาคม
ตอตานการทรมาน (Association for the Prevention of Torture – APT) ไดนำเสนอรางแนวปฏิบัติของ SEANF 
วาด วยการปองกันการทรมานในภูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉ ียงใต” (SEANF Guideline on Torture 
Prevention in South East Asia) ที่ไดจัดทำขึ้นโดยความรวมมือระหวาง SEANF กับ APT ซึ่งที่ประชุมได
รวมกันพิจารณาสาระสำคัญในเบื้องตน โดยสมาชิก SEANF ไดนำเสนอและอภิปรายในประเด็นตาง ๆ อาทิ (๑) 
การเนนใหความสำคัญและการกำหนดนิยามของคำวา “ทรมาน” (torture) ซึ่งสมาชิก SEANF ขอใหกำหนด
นิยามโดยเครงครัดตามความหมายของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (UNCAT) ทั้งนี้ ประเทศสมาชิก SEANF 
เกือบทั้งหมดไดเขาเปนภาคีของ UNCAT แลว ยกเวนมาเลเซียและเมียนมา โดยที่ประชุมไดเห็นชอบรวมกันท่ี
จะใหกำหนดนิยามของคำวา “ทรมาน” ตามที่กำหนดใน UNCAT เนื่องจากไดรับการยอมรับที่เปนสากลอยู
แลว และ (๒) ประเด็นการกำหนดใหการทรมานเปนความผิดทางอาญา ซึ่งที่ประชุมไดมีการอภิปรายรวมกัน
วา แตละประเทศควรตองมีการกำหนดกฎหมายภายในโดยเฉพาะวาดวยการทรมาน หรือการกำหนดใหการ
ทรมานเปนความผิดทางอาญาไวในกฎหมายอาญาหรือไม เชน ฟลิปปนสไดมีการจัดทำเปนกฎหมายเฉพาะ 
ส วนต ิมอร   -  เลสเต ได ม ีการกำหนดเปนความผ ิดตามกฎหมายอาญา ขณะที ่มาเลเซ ียและไทย 
มีการกำหนดการหามการทรมานไวในรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ประชุมไดขอให APT ไดศึกษาและวิเคราะหเพิ ่มเติม 
ในประเด็นนี้ดวย นอกจากนี้ ท่ีประชุมไดอภิปรายถึงโครงสรางของเนื้อหาและการใชภาษาของรางแนวปฏิบัติฯ 
เปนตน อยางไรก็ตาม ผูแทน APT ไดนำขอเสนอแนะที่ไดรับจากที่ประชุมไปดำเนินการแกไขและปรับปรุง
เอกสารดังกลาวใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น โดยรางแนวปฏิบัติฉบับลาสุดจะมีการพิจารณาใหการรับรองใน 
ที่ประชุมประจำป SEANF ครั้งที่ ๑๖ ตอไป  

3) การหารือในวาระที่ตอเนื่องจากการประชุมระดับเจาหนาที่ (TWG SEANF) ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ ไดแก (1) การรายงานความคืบหนาในการดำเนินงานและกิจกรรมที่สำคัญของสมาชิก SEANF 
ภายหลังการประชุม TWG SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ ซึ่งสมาชิก SEANF 
ไดนำเสนอพัฒนาการและกิจกรรมที ่สำคัญของแตละสถาบันภายหลังการประชุม TWG SEANF ครั้งที่ ๑/
๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ (2) การนำเสนอกรอบแนวคิด (concept note) ในการพัฒนา
ศักยภาพและการพัฒนาชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางสมาชิก SEANF ซึ่งผูแทนสำนักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไดนำเสนอรางกรอบแนวคิด (concept note) เกี ่ยวกับความเปนไปไดในการพัฒนา
ชองทางในการติดตอสื่อสารที่มีประสิทธิภาพระหวางสมาชิก SEANF โดยที่ประชุมสนับสนุนให SEANF มีการ
จัดทำเว็บไซตและการใชสื่อสังคมออนไลนในการสื่อสารกับองคกรภายนอกและการติดตอสื่อสารระหวาง
สมาชิก SEANF และเห็นชอบใหสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจัดทำรางแนวปฏิบัติในการ
บริหารจัดการเนื้อหาและการใชประโยชนจากเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนของ SEANF (3) การรายงานความ
คืบหนาของการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF ซึ่งผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) ไดรายงานความคืบหนาของการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ 
SEANF ซึ่งในชั้นนี้ Komnas HAM อยูระหวางการสรปุเอกสารการจัดต้ังสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF 
และการจัดทำรางกฤษฎีกาของประธานาธิบดี (Presidential Decree) ซึ่งเปนเอกสารทางกฎหมายที ่จะ
อนุญาตให Komnas HAM เขาเปนสมาชิกขององคกรความรวมมือระหวางประเทศที่กำลังจะจัดตั้งขึ้น (ซึ่งใน
ที่นี้หมายถึง สำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF) รวมกับคณะทำงานเพื่อพิจารณาการเขาเปนสมาชิกของ
องคกรความรวมมือระหวางประเทศ (working group) ที่มีกระทรวงการตางประเทศของอินโดนีเซียเปนฝาย
เลขานุการ (4) กิจกรรมของ SEANF วาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (SEANF Activity on Business and 
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Human Rights) ซึ่งผูแทนสำนักงาน กสม. นำเสนอเอกสารกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของ SEANF 
ว าด วยธ ุรก ิจและส ิทธ ิมน ุษยชน (Concept Note on the Field Visit and Sharing Experiences on 
Advocating the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights) ต อที ่ประชุม 
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ ผลการดำเนินงาน และตัวอยางการปฏิบัติที่ดี
ระหวางสมาชิก SEANF ในประเด็นที ่เกี ่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน และการนำหลักการชี ้แนะของ
สหประชาชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights) มาบูรณาการสู การปฏิบัติ (5) สิทธิคนพิการ โดยผู แทน PDHJ ไดนำเสนอสถานการณ
เกี ่ยวกับสิทธิคนพิการในติมอร - เลสเต และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และนำเสนอประเด็นเพ่ือ
ประกอบการจัดทำแถลงการณของ SEANF วาดวยสิทธิคนพิการ (SEANF Statement on the Rights of 
People with Disabilities) และรายงานพื้นฐานวาดวยสิทธิคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
( Baseline Paper on the Rights of People with Disabilities in Southeast Asia)  เพ ื ่ อ ให  ท ี ่ ป ร ะชุ ม
พิจารณาและจะมีการรับรองเอกสารท้ัง ๒ รายการในที่ประชุมประจำป SEANF ครั้งที่ ๑๖ ตอไป 

การประชุมประจำปของ SEANF (SEANF Annual Meeting) ครั้งที่ ๑๖ ในป ๒๕๖๒ 
ผู ตรวจการแผนดินของติมอร - เลสเต (Provedoria dos Direitos Humanos e Justiça – PDHJ) หรือ 
Provedor for Human Rights and Justice ในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของติมอร - เลสเต ทำ
หนาที่ประธานกรอบความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
(SEANF) ไดจัดการประชุมประจำปของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ ระหวางวันที่ ๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงดิลี 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร - เลสเต โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ๒ กิจกรรม ไดแก  

- การส ัมมนาว าด วยส ิทธ ิของคนพิการ (Seminar on the Rights of Persons with 
Disabilities) จัดขึ้นในชวงเชาของวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ โดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับสถานการณสิทธิคน
พิการ รวมทั้งการสงเสริมและคุมครองสิทธิของคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต การแลกเปลี่ยน
ประสบการณที่ดีและการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิคนพิการของสมาชิก SEANF และการสนับสนุนการเขาเปน
ภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร – เลสเต 

- การประชุมประจำปของ SEANF ครั้งที่ ๑๖ จัดขึ้นในชวงบายของวันที่ ๒๒ ถึงวันที่ ๒๔ 
ตุลาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีระเบียบวาระของการประชุมที่สำคัญ ไดแก (1) การรับรองรางรายงานพื้นฐานของ 
SEANF และแถลงการณของ SEANF วาดวยคนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ๒๐๑๙ (2) การ
แลกเปลี่ยนพัฒนาการและการดำเนินการที ่สำคัญของสมาชิก SEANF ภายหลังการประชุมประจำปของ 
SEANF ครั้งที่ ๑๕ (3) การรายงานความคืบหนาลาสุดของการจัดตั้งสำนักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF  
(4) การแลกเปลี่ยนประสบการณในการจัดการไตสวนสาธารณะวาดวยการบังคับสูญหายและการจัดทำ
รายงานการตรวจสอบเร่ืองการคามนุษยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของมาเลเซีย (Suruhanjaya 
Hak Asasi Manusia Malaysia – SUHAKAM) (5) การพิจารณารางแนวปฏิบัติของ SEANF วาดวยการ
ปองกันการทรมาน (6) การนำเสนอกรอบความรวมมือเพื่อการจัดการไตสวนรวมกันระหวางสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ (7) การขอหารือเพื่อขอใหมีการแกไขรางขอบังคับการดำเนินงาน (Rules of Procedure) 
ขอ ๒๒ (8) การพิจารณารางแนวปฏิบัติวาดวยการจัดการเว็บไซตและสื่อสังคมออนไลนของ SEANF (9) การ
นำเสนอรายละเอียดโครงการจัดกิจกรรมของ SEANF วาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : การศึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนประสบการณการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่จะ
จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ณ กรุงเทพมหานคร  
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(10) การพิจารณาระเบียบวาระการประชุมระด ับเจ าหนาที ่ (Technical Working Group – TWG)  
ของ SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (11) การสงมอบตำแหนงประธาน SEANF ในป ๒๕๖๓ ใหกับคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติของอินโดนีเซยี (Komnas HAM)  

4) ความร วมม ือก ับกลไกส ิทธ ิมน ุษยชนของสหประชาชาติ องค การระหว างประเทศ  
และองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศ 

4.1) การประชุมและกิจกรรมในป 2558 

ผูแทนสมาคมปองกันการทรมาน (Association for the Prevention of Torture - 
APT) เขาพบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ33 เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เพื่อแสดงความ
ยินดีที่ กสม. ชุดปจจุบันเขารับตำแหนงใหม และไดแจงใหทราบถึงการทำงานของ APT ในประเทศไทยวา 
APT ไดทำงานรวมกับภาคสวนตาง ๆ ทั้งกระทรวงยุติธรรม กสม. และภาคประชาสังคม โดย APT ใหความสำคัญ
กับการสนับสนุนกระบวนการภายในของไทยในการปรับปรุงกฎหมายเพื ่อกำหนดใหการทรมานตาม
ความหมายของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ เปนความผิดทางอาญา การเสริมสรางศักยภาพและฝกอบรม
เจาหนาที่ในเรื่องการตรวจสอบสถานที่คุมขังประเภทตาง ๆ และการสนับสนุนใหไทยเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับ
ของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (Optional Protocol to the Convention against Torture - OPCAT) 
โดยเนนการสรางความรูความเขาใจแกภาคสวนตาง ๆ 

4.2) การประชุมและกิจกรรมในป 2559 

การประชุม World Congress on the Abolition of the Death Penalty ครั ้งที่ ๖ 
ระหวางวันที่ ๒๑ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงออสโล ประเทศนอรเวย เปนกรอบความรวมมือระหวาง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก มีสมาชิกรวม ๒๒ ประเทศ รวมทั้ง กสม. ของไทย34 
โดยมุงหวังใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีสวนรวมในการรณรงคในระดับโลก เพ่ือใหมีการยกเลิกโทษประหาร
ชีวิตรวมกับผูแทนจากรัฐบาล องคการระหวางประเทศ ภาคประชาสังคม นักตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชน ผูนำ
ศาสนา นักกฎหมาย สื่อมวลชน ผูแทนชนกลุมนอย ญาติของผูตกเปนเหยื่อ และนักโทษรอการประหาร รวมผู
เขาประชุมมากกวา ๑ พันคน โดยระเบียบวาระการประชุมท่ีสำคัญ ไดแก สถานการณที่เก่ียวของกับการใช
โทษประหารชีวิตในปจจุบัน และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ความเชื่อมโยงระหวางการใชโทษ
ประหารชีวิตกับการกอการราย การพัฒนายุทธศาสตรในการใชกฎหมายเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิต การ
รณรงคกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหาร ปญหาชนกลุมนอยและแรงงานอพยพที่ถูกตัดสินประหารชีวิต และ
ความสำคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในประเด็นดังกลาว 

การเขารวมประชุมดังกลาว นอกจากเปนการแสดงออกถึงจุดยืนรวมกับสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ที่มีเปาหมายในการรณรงคเพื่อใหมีการยกเลิกโทษประหารชีวิต 
ซึ่งมีประเทศตาง ๆ ทั่วโลกประกาศยกเลิกทั้งทางกฎหมายและการปฏิบัติไปแลวประมาณ ๑๔๐ ประเทศ  
โดยยังคงเหลือประเทศที่ยังมีบทลงโทษดังกลาวอยูอีก ๕๘ ประเทศรวมทั้งไทย35 ซึ่งประเด็นดังกลาวสอดคลอง

 
33 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่เกี ่ยวของ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ในการเขาพบ 
34 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขารวมประชุม 
35 องคการนิรโทษกรรมสากล, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
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กับการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามขอเสนอแนะนโยบายและการปรับปรุง
กฎหมายเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชนที่ไดมีไปยังคณะรัฐมนตรีเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 

ในชวงสุดทายของการประชุม ที ่ประชุมไดรับรองเอกสาร Final Declaration เรียกรองให
ประเทศที่ยังคงมีการใชโทษประหารชีวิตหรือ retentionist states แกไขกฎหมายเพื่อดำเนินการลดขอบเขต
ของการใชโทษประหารชีวิตใหเหลือเพียงบางฐานความผิด การยกเลิกบทลงโทษที่กำหนดโทษประหารชีวิตไว
สถานเดียว รวมทั้งแสวงหาเงื่อนไข หรือมาตรการอื่น ๆ เพ่ือทดแทนการใชโทษประหารชีวิต โดยในสวนบทบาท
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีการเรียกรองใหบรรจุวาระเรื่องโทษประหารชีวิตเปนหนึ่งในแผน
ภารกิจที่สำคัญในการดำเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยเฉพาะการรณรงคใหรัฐบาลดำเนินการ
ยกเลิกโทษประหารชีวิต ตามขอมติสมัชชาสหประชาชาติสมัยที่ ๖๙ ในเรื ่องการพักใชโทษประหารชีวิต 
(Moratorium on the use of death penalty) เมื่อป ๒๕๕๗  

การประชุม UN Forum on Business and Human Rights ประจำป ๒๕๕๙ ระหวาง
วันท่ี ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จัดขึ้นตามขอมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ ที่ ๑๗/๔ เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ โดยมีวัตถุประสงคใหเปนเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยน
ขอคิดเห็นและประสบการณการทำงานตลอดจนแนวโนมและสิ่งทาทายที่ไดรับจากการอนุวัติการตามหลักการ
ชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights
) พรอมกับเปดโอกาสใหทุกภาคสวนตั้งแตรัฐ กลไกของสหประชาชาติ ภาคธุรกิจ สหภาพแรงงาน สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน นักวิชาการ ตลอดจนผูที่ไดรับผลกระทบจากการ
ดำเนินธุรกิจเขารวมการประชุม36 ซึ่งการประชุม UN Forum ดังกลาวไดจัดมาแลวทั้งสิ้น ๔ ครั้ง โดยการ
ประชุมนี้เปนครั้งที่ ๕ ภายใตหัวขอหลัก คือ “Leadership and Leverage - Embedding Human Rights 
in the rules and relationship that drive the global economy” โดยการประชุมไดเนน ๔ ประเด็นที่
สำคัญ ดังนี้ 

๑) ผลักดันใหรัฐเรงรัดการปฏิบัติตามหลักการ UNGPs ทั้งในดานนโยบาย การออกกฎหมาย
และการบังคับใช โดยประเด็นที่เปนขอหวงกังวล คือ การดำเนินภารกิจของรัฐที่เกี ่ยวของกับธุรกิจ อาทิ 
กิจกรรมของหนวยงานรัฐวิสาหกิจ การจัดซื้อจัดจางสาธารณะ และการดำเนินงานของสถาบันการเงิน 

2) ภาคธุรกิจจะตองใชความเปนผูนำและผลักดันใหเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในสายงานการ
ผลิต (value chain) โดยเริ่มตั้งแตบริษัทแม ผูผลิตและจัดหา (supplier) และสถาบันการเงิน รวมทั้งกลไก
บริหารงานภายในองคกร 

๓) การเคารพสิทธิมนุษยชนจะเปนหัวใจของการดำเนินธุรกิจที่มุงไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
ที่ยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก 

๔) ทุกภาคสวนจะตองเรงพยายามปรับปรุงกลไกและชองทางในการเยียวยาผูที่ตกเปนเหยื่อ
ของการละเมิดสิทธิมนุษยชน พรอมกับดำเนินมาตรการท่ีเปนรูปธรรมในการคุมครองบุคคลเหลานี้ โดยเฉพาะ
ผูที่อยูในสถานการณเปราะบาง 

 
36 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผู แทนคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติเขารวมประชุม 
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4.3) การประชุมและกิจกรรมในป 2560 

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การเผยแพรและการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เมื่อวันที ่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุม
สหประชาชาติ กรุงเทพฯ เปนการจัดรวมกันระหวาง กสม. กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการตางประเทศ กระทรวง
พาณิชย คณะกรรมการรวมภาคเอกชน ๓ สถาบัน (กกร.) เครือขาย Global Compact Network Thailand 
ผูแทนไทยใน AICHR และโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ไดเชิญสมาชิกคณะทำงานของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ประกอบดวย Mr. Michael Addo 
ประธานคณะทำงานของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Working Group on Business 
and Human Rights) และ Mr. Dante Pesce  สมาชิกคณะทำงานฯ เขารวมงานสัมมนาวิชาการดังกลาว37 ใน
การนี้ Mr. Michael Addo ประธานคณะทำงานฯ ไดกลาวแสดงความชื่นชมกระบวนการเตรียมการเพื่อ
จัดทำแผนปฏิบัติการแหงชาติดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยวา เปนปรากฏการณที่นาสนใจ 
เนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเขามาเปนคนกลางในการสนับสนุนใหเกิดกระบวนการในการ
จัดทำแผนปฏิบัติการฯ รวมกับภาคสวนตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ในขณะที่ Mr. Dante Pesce สมาชิกคณะทำงานฯ กลาววา การที่นายกรัฐมนตรีของไทยไดแสดงเจตจำนงทาง
การเมือง (political will) วาจะสนับสนุนใหมีการจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ในประเทศไทย และเปนประจักษพยาน
ในการลงนามปฏิญญารวมกันระหวางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและหนวยงานของรัฐ รวมทั้ง
ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย จะ
ทำใหเห็นแนวทางในการทำงานเพ่ือจัดทำแผนปฏิบัตกิารฯ มีความชัดเจนและสอดประสานกันไดดียิ่งข้ึน 

การประชุม UN Forum on Business and Human Rights สมัยที่ ๖ ระหวางวันที่ 
๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส การประชุมดังกลาวมีผู เขารวมประมาณ 
๒,๕๐๐ คน ประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาสังคมจากประเทศตาง ๆ 
ทั่วโลก38 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGPs) โดยจัดใหมีเวทีสำหรับ
ทุกภาคสวนท่ีเกี่ยวของไดมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ และแนวปฏิบัติที่ดีในการนำ UNGPs ไปใช
ใหเกิดผล หัวขอหลักของการประชุมเนนเรื่องการเขาถึงการเยียวยา ซึ่งเปนประเด็นที่ไดรับความเห็นพองจาก 
ทุกฝายวามีความสำคัญ แตที่ผานมายังไมไดรับความสนใจมากพอและยังมีปญหาในทางปฏิบัติ ดังนั้น  
การประชุมดังกลาวจึงเปนโอกาสที่ทุกฝายจะไดรวมกันอภิปรายวาแตละภาคสวนจะตองมีการดำเนินการ
อยางไร เพื่อใหการเยียวยาไดผลตามเสาหลักที่สามของหลักการชี้แนะฯ โดยรัฐมีหนาที่ตองจัดใหมีกลไกที่จะ
ชวยใหผูไดรับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจไดรับการเยียวยาที่เหมาะสมทั้งในแงของ
กระบวนการและผลของการเยียวยา รวมทั้งตองแกไขปญหาตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคทำใหผูไดรับผลกระทบ 
ไมสามารถเขาถึงการเยียวยาได ในสวนของกลไกเยียวยาของรัฐที่ไมใชกระบวนการทางศาลก็ตองมีการ
ปรับปรุงใหมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งตองดูแลไมใหผูไดรับผลกระทบหวาดกลัวที่จะเรียกรองใหมีการ
เยียวยาความเสียหาย 

4.4) การประชุมและกิจกรรมในป 2561 

 
37 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เชิญสมาชิกคณะทำงานฯ เขารวมสัมมนาวิชาการ
ดังกลาว 
38 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขารวมการประชุม  
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- ใหการตอนรับและประชุมรวมกับ Mr. Dante Pesce และ Mr. Surya Deva สมาชิก
คณะทำงานด านส ิทธ ิมน ุษยชนกับบรรษัทขามชาติและองค กรธ ุรก ิจอื ่น ๆ ของสหประชาชาติ  
พรอมดวยผูแทน OHCHR และผูแทนกระทรวงการตางประเทศในโอกาสการเยือนประเทศไทยอยางเปน
ทางการ39 เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ การเยือนไทยของคณะทำงานฯ ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม
ขอมูลความกาวหนาในการดำเนินการของภาคสวนตาง ๆ ตามหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
ส ห ประช าช าต ิ  ( United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights -  UNGPs)  
และจัดทำรายงานผลพรอมขอเสนอแนะ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดนำเสนอบทบาทในการ
ทำงานดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนท่ีสำคัญ อาทิ การจัดทำคำแปลของหลักการชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนสำหรับ
ธุรกิจตามกรอบงานขององคการสหประชาชาติในการคุมครอง เคารพ และเยียวยา เปนภาษาไทย การจัด
สัมมนาเพื่อเผยแพรความรูเกี ่ยวกับหลักการชี้แนะใหกับหนวยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจ
เอกชน การกำหนดใหเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเปนประเด็นหลักในยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติระหวางป ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕ การจัดทำขอเสนอแนะตอการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan - NAP) การจัดทำคูมือใหภาคธุรกิจทำการประเมินผล
กระทบดานสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence - HRDD) และสรุปผลการดำเนินงานที ่ผานมา 
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจากกรณีเรื่องรองเรียนดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิแรงงาน และสิทธิในการทำงาน ในการนี้ คณะทำงานฯ ไดแสดง
ความสนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติม รวมถึงขอใหจัดสงรายละเอียดใหคณะทำงานฯ ในภายหลังในประเด็น 
ที่สำคัญ ไดแก 

๑) ระบบการรับเรื่องรองเรียน ระยะเวลาในการดำเนินการ การประสานงานกับหนวยงานท่ี
เกี่ยวของทั้งในประเทศและระหวางประเทศ ผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียนและการเผยแพรรายงานการ
ตรวจสอบดังกลาวตอสาธารณชน  

๒) บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชน 
การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ที ่ไดรับผลกระทบจากการประกอบธุรกิจ และการจัดทำ
ขอเสนอแนะมาตรการและแนวทางในการเขาถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ   

๓) องคประกอบ คุณสมบัติ การสรรหา และอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  

4.5) การประชุมและกิจกรรมในป 2562 

การประชุมหารือระดับสูงวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน : การพัฒนา
กลไกดานสิทธิมน ุษยชนอาเซียนใหม ีประสิทธ ิภาพและนาเชื ่อถ ือ (Evolving an Effective and 
Credible ASEAN Human Rights System : A High level Dialogue on Human Rights Promotion 
and Protection) ระหวางวันท่ี ๒๙ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖2 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพมหานคร 
จัดโดยคณะทำงานเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน (The Working Group for an ASEAN Human Rights 
Mechanism) และที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียน (ASEAN Senior Officials’ Meeting – SOM) เนื่องใน
โอกาสครบรอบที่จะตองมีการทบทวนเอกสารขอบเขตอำนาจหนาที่ (Terms of Reference – TOR) ของ 

 
39 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผู แทนคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ ใหการตอนรับและประชุมหารือ 
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AICHR ซึ่งกำหนดใหมีการทบทวนทุก ๕ ป โดยที่ประชุมรัฐมนตรีตางประเทศของอาเซียน (ASEAN Foreign 
Ministers' Meeting - AMM) ไดมอบหมายใหที่ประชุมเจาหนาที่อาวุโสของอาเซียน (SOM) รับผิดชอบในการ
ทบทวน TOR ของ AICHR ดังกลาว รวมถึงการหารูปแบบในการติดตามการทำงานของ AICHR ที่เหมาะสม
ตอไป40 

โดยเมื ่อวันที ่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ผู แทน กสม. 41 ไดเขารวมงานสัมมนาความ
รับผิดชอบในการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมการเคารพสิทธิมนุษยชน (Responsible 
Business Conduct - RBC) ที่ประกอบไปดวยหลายภาคสวน เพื ่อรวมกันระบุถึงประเด็นปญหาในการจัด
ระเบียบลำดับประเด็นที ่สำคัญตาง ๆ ภายใตวาระการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (Responsible 
Business Conduct - RBC) และวาระธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยการประชุมดังกลาวจัดโดยโครงการพัฒนา
แหงสหประชาชาติ (United Nations Development Programme - UNDP) รวมกับองคการเพื่อความรวมมือ
และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development - OECD) 
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organisation - ILO) และคณะกรรมาธิการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟก (United Nations Economic and Social 
Commission for Asia and the Pacific - UN ESCAP) รัฐบาลไทย และการเขารวมของคณะทำงานวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ 

การประชุมระดับชาติวาดวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท (National Symposium on 
Restorative Justice) เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุม ชั้น ๑๖ สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แหงประเทศไทย (TIJ) 42 มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ความเขาใจ และศักยภาพของเจาหนาที่และทุก
ภาคสวนที่เก่ียวของในเรื่องความยุติธรรมเชิงสมานฉันทเพ่ือสงเสริมใหผูปฏิบัติงานสามารถนำแนวทางดังกลาว
ไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุดตอสังคมไทย รวมถึงเพ่ือรวมกันหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในการนำหลักการกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันทมาประยุกตใชในการดำเนินงานดาน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยตอไป ประกอบดวยการอภิปราย ๓ หัวขอหลัก ไดแก  

1) ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท - แนวคิด เปาหมาย และหลักการปฏิบัติ  

2) จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ - การนำความยุติธรรมเชิงสมานฉันทไปปฏิบัติ  

๓) ประสบการณในการใชมาตรการยุติธรรมเชิงสมานฉันท : โอกาสและความทาทายและ
เพ่ือตอยอดกิจกรรมในการขับเคลื่อนแนวทางความยุติธรรมเชิงสมานฉันทจากการประชุมดงักลาว 

การหารือทบทวนครึ่งรอบโครงการของ UNICEF ประจำประเทศไทยรอบป ๒๕๖๐ – 
๒๕๖๔ (The Mid-Term Review of UNICEF Thailand’s country programme 2017 – 2021) 
เมื ่อวันอังคารที ่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุมคอนเน็คชั่น ชั้น ๙ โรงแรมอมารี วอเตอรเกท 
กรุงเทพฯ โดยมีผูเขารวมประชุมที่มาจากหนวยงานที่เก่ียวของทั้งภาครัฐ และหนวยงานสหประชาชาติ ซึ่งการ
ประชุมดังกลาว43 มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากหนวยงานที่ทำงานเกี่ยวของกับเด็กในมิติตาง ๆ 

 
40 ในสวนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดมอบหมายเจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จำนวน 1 คน 
เขารวมประชุม 
41 นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานขับเคลื่อนหลกัการชีแ้นะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนษุยชนและ
การพัฒนาท่ียั่งยืน เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขารวมการสัมมนา 
42 นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเขารวมการประชุมหารือ 
43 นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขารวมการประชุมหารือ 
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โดยเฉพาะในเรื่องความสอดคลองในโครงการของ UNICEF กับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และนำความเห็น
จากการหารือในครั้งนี้มาพัฒนาการทำงานของ UNICEF ตอไป 

การประชุมหารือระดับภูมิภาควาดวยบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ
แกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งเปนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ขามพรมแดน (Regional 
Dialogue on the Role of NHRIs in addressing Climate Change as a Trans-boundary Human 
Rights Issue) ระหวางวันที่ ๓ - ๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ44 จัดโดยสำนักงาน
ขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner 
for Human Rights – OHCHR) และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของฟลิปปนส (Commission on 
Human Rights of the Philippines – CHRP) ม ีว ัตถุประสงคเพื ่อเสริมสรางบทบาทของสถาบันส ิทธิ
มนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชียเกี่ยวกับการติดตามและสงเสริมสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับประเด็นวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการพัฒนาความเขาใจรวมกัน
เก่ียวกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตอสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในภูมิภาค
เอเชีย ตลอดจนการสงเสริมความรวมมือและแลกเปลี ่ยนประสบการณที่ดีระหวางสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในภูมิภาคเอเชียในการแกไขปญหาที่ขามพรมแดน โดยเฉพาะในประเด็นสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “การติดตามดานสิทธิมนุษยชนเพื่อการ
จ ัดทำรายงานทบทวนสถานการณ ส ิทธ ิมน ุษยชน” (Regional Workshop on Human Rights 
Monitoring for UPR) ระหวางวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย 
จัดโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของมาเลเซีย (SUHAKAM) รวมกับองคกร UPR Info ซึ ่งเปน
องคกรที่ไมแสวงหาผลกำไรที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดทำรายงาน
ทบทวนสถานการณสิทธิมนุษยชน (Universal Periodic Review – UPR) และองคกร Aurora Consultancy 
ซึ่งเปนองคการที่ปรึกษาเอกชน มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียใต และเอเชีย - แปซิฟก ในการติดตามประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
และการนำขอเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ไปปฏิบัติ45 โดยใหความสำคัญกับการจัดทำขอมูลและ 
การติดตามขอเสนอแนะ โดยเฉพาะการจัดทำตัวชี้วัดในการเฝาระวังดานสิทธิมนุษยชนและการติดตามการนำ
ขอเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ไปปฏิบัติใหเกิดผลโดยรัฐบาล โดยมีลักษณะเปนการแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณเกี่ยวกับกระบวนการ UPR บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการติดตามและ
ประเมินความกาวหนาดานสิทธิมนุษยชน การใชประโยชนจากตัวชี้วัด และแนวทางในการกำหนดตัวชี ้วัด 
ตามเอกสารตัวชี ้วัดดานสิทธิมนุษยชนที่ไดเพิ่มเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Human Rights Indicators 
Tables updated with the sustainable development Goals ( SDGs)  indicators)  ท ี ่ จ ั ดทำข ึ ้ น โดย
สำนักงานขาหลวงใหญเพ ื ่อส ิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ  (Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights - OHCHR) รวมถึงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดที่กำหนด เพื่อใช
ในการวิเคราะหและจัดทำรายงาน UPR คูขนาน  

 
44 การประชุมครั้งนี้ มีผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขารวมการประชุม ประกอบดวย ผูอำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ ผูอำนวยการกลุมงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒ และเจาหนาที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ 
45 ในสวนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดมอบหมายเจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จำนวน 2 คน 
เขารวมประชุม 
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การประชุมเชิงปฏิบัติการดานนโยบายในการสงเสริมการดำเนินธุรกิจอยางมีความ
รับผิดชอบ เมื ่อวันพฤหัสบดีที ่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณ หองประชุมซิกมา ชั ้น ๖ โรงแรมพูลแมน  
คิงเพาเวอร กรุงเทพฯ  มีวัตถุประสงคเพื่อรวมแลกเปลี่ยนกับหนวยงานภาครัฐเกี่ยวกับกรอบนโยบายระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ รวมทั ้งเพื ่อระบุนโยบายที่มีอยูและชองวาง 
รวมทั้งเสนอความเห็นดานยุทธศาสตรรวมกันที่ภาครัฐสามารถนำไปปฏิบัติได ในการนี้ สำหรับในสวนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ46ไดเสนอบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการ
ขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พรอมทั้งเนนย้ำ
ถึงความสำคัญที่ภาคธุรกิจตองศึกษาและนำหลักการ UNGPs ไปปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม และพรอมที่
จะสนับสนุนองคความรูโดยเฉพาะในเรื่องการประเมินผลดานสิทธิมนุษยชนอยางรอบดาน (HRDD) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการวาดวยการทบทวนโครงการครึ่งรอบของโครงการพัฒนาแหง
สหประชาชาติประจำประเทศไทย รอบป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (The Mid-Term Review process of UNDP 
Thailand Country Programme 2017 - 2021) เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุม
ซิกมา ชั้น ๖ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร กรุงเทพฯ  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของ
โครงการที่ UNDP ใหความสำคัญในมิติการพัฒนาดานตาง ๆ และเพื่อเปดรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ตอการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตามโครงการของ UNDP ในอีก ๒ ปที่เหลือ ผูเขารวมประชุม
ประกอบดวยผูแทนที่มาจากหนวยงานท่ีเก่ียวของที่มาจากท้ังหนวยงานของภาครัฐและหนวยงานสหประชาชาติ 
สำหรับในสวนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ47 ไดกลาวขอบคุณ UNDP ที่ไดใหความรวมมือกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการทำงานรวมกันในฐานะหุนสวนความรวมมืออยางดียิ่งมานานหลายป 
รวมถึงไดกลาวชื่นชมการทำงานของ UNDP วา มีการคำนึงถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน และนำเอาแผนยุทธศาสตร 
๒๐ ปของประเทศไทย มาผนวกเขากับ ๑๗ ตัวชี้วัดของ SDGs จัดทำเปนแผนดำเนินการ ๖ ดาน เพื่อพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการตอประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำ ความเสื่อมโทรมดานสิ่งแวดลอม ความสมานฉันททาง
สังคม การใหบริการสาธารณะ การเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และนวัตกรรม ซึ ่งเป นการสราง
คุณประโยชนที่สำคัญตอประเทศไทย พรอมทั้งไดใหขอเสนอแนะวา UNDP ควรทำหนาที่เปน focal point ในการ
ประสานงานและเปน facilitator ในการประสานความรวมมือดานการพัฒนารวมกับหนวยงานภาคสวนตาง ๆ 
นอกจากนี้ ยังไดเนนย้ำถึงความรวมมือกันระหวาง UNDP และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
ในอนาคต โดยเฉพาะความรวมมือในการทำงานของ UNDP ในสวนภูมิภาคกับศูนยศึกษาและประสานงาน
ดานสิทธิมนุษยชนประจำภูมิภาคตาง ๆ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการนี้ ไดมอบเอกสาร
ดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหแก ดร. ภาสกร ประถมบุตร  
รองผูอำนวยการสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเปนขอมูลในการนำหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชน
สำหรบัธุรกิจตามกรอบงานองคการสหประชาชาติในการคุมครอง เคารพ และเยียวยา ไปประยุกตใชในองคกรดวย 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวาดวยการแสวงหาบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำในภูมิภาคเอเชีย “Promoting 
Human Rights in the fisheries and aquaculture sectors in Asia -  Exploring the role of 
National Human Rights Institutions” เมื่อวันจันทรที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรมรอยัล

 
46 นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขารวมการประชุมและเสนอตอท่ี
ประชุม 
47 นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขารวมการประชุมและเสนอตอท่ี
ประชุม 
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ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ  การสัมมนาดังกลาวเปนสวนหนึ่งของ “โครงการมหาสมุทรที่ยั่งยืน – การ
ใฝหาวิธีการสิทธิมนุษยชนในภาคสวนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ” ที่ไดรับการสนับสนุนโดยกรมความ
รวมมือระหวางประเทศของสวีเดน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและหารือถึงขอบเขตการ
พัฒนาบทบาทสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในภาคสวนการประมง 
และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และเพ่ือที่จะพัฒนาหลักความสำคัญของหนาที่และศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติตอเรื ่องสิทธิมนุษยชนในภาคสวนการประมงและการเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำ โดยมีผู เขารวมประชุม
ประกอบดวยเจาหนาท่ีจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาคเอเชีย48ท่ีมีประสบการณในการทำงาน
ดานสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคสวนการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวนำ้ 

4.6) การประชุมและกิจกรรมในป 2562 

การประชุมหารือของเครือขายสหประชาชาติวาดวยการโยกยายถิ่นฐานสำหรับภูมิภาค
เอเช ีย - แปซิฟ ก (Consultation of the UN Network on Migration for Asia and the Pacific) 
เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเมอรเคียว กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นโดยความรวมมือระหวาง
สำนักงานขาหลวงใหญเพื ่อส ิทธ ิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Office of the United Nations High 
Commissioner for Human Rights – OHCHR) และองคการระหวางประเทศเพื ่อการโยกยายถิ ่นฐาน 
(International Organization for Migration – IOM)49 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีในการปรึกษาหารือ
และรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดเสียในประเด็นปญหาที่เกี่ยวกับการโยกยายถิ่นฐานที่ครอบคลุมทุกมิติ 
รวมท้ังการจัดลำดับความสำคัญของประเด็นสำหรับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก และนำขอมูลที่ไดรับจากที่ประชุม 
ไปประมวลเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงาน (work plan) เพื่อสนับสนุนรัฐบาลของประเทศสมาชิกสหประชาชาติ 
ในภูมิภาคนี้ในการปฏิบัติตามขอตกลง GCM อีกทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมสำหรับการทบทวนผล 
การปฏิบัติตามขอตกลง GCM ในระดับภูมิภาค (Regional Review) ในชวงไตรมาสที่ ๓ ของป ๒๕๖๓ ที่จะถึงน้ี 
รวมถึงการรายงานความกาวหนาของการดำเนินงานของเครือขายสหประชาชาติวาดวยการโยกยายถิ่นฐาน  
การบริหารจัดการกองทุนรวมระหวางประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน รวมทั้งการจัดการองคความรูท่ีเกี่ยวของ 
ซึ่งการดำเนินการตาง ๆ นี้ เปนการสนับสนุนใหการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามขอตกลงระหวางประเทศวาดวย
การโยกยายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เปนระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration – GCM) เปนไปอยางกาวหนาและเปนประโยชนสูงสุด 

5) ความรวมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน 

กสม. ไดมีการประสานความรวมมือทางดานสิทธิมนุษยชนกับหนวยงานและกลไกของอาเซียน 
โดยเฉพาะอย  า งย ิ ่ งคณะกรรมาธ ิ การระหว  า งร ัฐบาลว าด  วยส ิทธ ิมน ุษยชนอา เซ ียน (ASEAN 
Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) อยางสม่ำเสมอ ดังนี้  

5.1) การประชุมและกิจกรรมในป 2558 

การประชุมระดับภูมิภาคของอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิของผูพิการในประชาคมอาเซียน ครั้ง
ท ี ่  ๑  ( AICHR Regional Dialogue on the Mainstreaming of the Rights of Persons with 

 
48 นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเขารวมการประชุม 
49 คณะผูแทนคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติที่เขารวมการประชุม ประกอบดวย นางประกายรตัน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
นางสาวสุธาดา เมฆรุงเรืองกุล ผูชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเจาหนาที่สำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ จำนวน ๒ 
คน  
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Disabilities in the ASEAN Community) เมื่อวันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร จัด
โดย AICHR เพื่อหารือเกี่ยวกับสิทธิของผูพิการ รวมทั้งการปกปองและคุมครองสิทธิของผูพิการ โดยเฉพาะ
ภายหลังเมื่อมีการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ ยังไดมีการหารือเกี่ยวกับประสบการณการทำงาน
ดานสิทธิผูพิการและการทำใหสิทธิของผูพิการเปนจริงไดในทางปฏิบัติ 

5.2) การประชุมและกิจกรรมในป ๒๕59 

การประชุมระดับภูมิภาควาดวยการศึกษาเบื้องตนเกี่ยวกับระบบการคุ มครองเด็กใน
ประเทศสมาชิกอาเซียนและการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการคุมครองเด็กอาเซียนแบบบูรณา
การ ครั้งที่ ๑ (Regional Dialogue on Baseline Study on Child Protection System in ASEAN Member 
States and Setting Performance Standard on ASEAN Integrative Child Protection) เมื่อวันที่ ๒๑ - 
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองตันเกอรัง (Tangerang) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพ่ือใหมีการหารือ แลกเปลี่ยน
ประสบการณ และรวมใหขอคิดเห็นตอรางรายงานการศึกษา เรื่อง “ระบบการคุมครองเด็กในประเทศสมาชิก
อาเซียนและมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการคุ มครองเด็กของอาเซียนที ่ม ีอยู ในปจจุบัน” จัดทำโดย
คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on 
the Promotion and the Protection of the Rights of Woman and Children – ACWC) ซึ่ง ACWC ได
เชิญผูแทนจากหลายภาคสวนเขารวมการหารือเพ่ือรวบรวมขอเสนอแนะไปปรับปรุงผลการศกึษานี้ตอไป 

การประชุมหารือเพื่อการรณรงคระดับภูมิภาควาดวยการยกเลิกโทษประหารชีวิตใน
อาเซียน (Regional Consultative Campaign Meeting on the Abolishment of Death Penalty 
in ASEAN) เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปนการประชุม
เพื ่อแลกเปลี ่ยนขอมูลและประสบการณเกี่ยวกับการดำเนินการตอตานโทษประหารชีว ิตในอาเซียน 
ซึ่งเปนภูมิภาคที่มีความหลากหลาย การประชุมดังกลาวริเริ่มโดยผูแทน AICHR จากประเทศไทย ประเทศ
มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตั ้งแต พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยเปนการทำงานรวมกันในระดับอาเซียน 
เพื่อสนับสนุนใหมีการยกเลิกโทษประหารชวีิต 

การประชุมวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติและเด็กในสถานการณความขัดแยง 
(National Human Rights Institutions and Children in Conflict Situation) เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร เลสเต จัดขึ ้นโดยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติของติมอร เลสเต โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณและหาแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด 
ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติจะดำเนินการเพื่อปกปองและคุมครองสิทธิเด็กในสถานการณความขัดแยง 
นอกจากนี้ ยังมีพิธีการรับมอบเด็กชาวติมอรเลสเตที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณความขัดแยงใหกลับคืนสู
ครอบครัวดวย 

การประชุมระดับภูมิภาควาดวยการศึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับระบบการคุมครองเด็กใน
ประเทศสมาช ิกอาเซ ียนและการกำหนดมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานดานการคุ มครองเด ็กอาเซ ียน 
แบบบูรณาการ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เปน
การประชุมเพื่อติดตามผลของการประชุมครั้งที่ ๑ รวมทั้งการนำเสนอรายงานการศึกษา เรื่อง “ระบบการ
คุมครองเดก็ในประเทศสมาชิกอาเซียนและมาตรฐานการปฏิบัติงานดานการคุมครองเด็กของอาเซียนท่ีมีอยูใน
ปจจุบัน” ที่ไดปรับปรุงตามขอเสนอแนะของที่ประชุมในครั้งที่ ๑ แลว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการรบัขอเสนอแนะเพ่ิมเติมเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ  
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การประชุมระดับภูมิภาคของอาเซียนเกี่ยวกับสิทธิของผูพิการในประชาคมอาเซียน ครั้ง
ที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ณ จังหวัดเชียงใหม จัดขึ้นเพื ่อติดตามผลจากการ
ประชุม ครั้งที่ ๑ รวมทั้งการผลักดันใหนำหลักการ “ประชาชนเปนศูนยกลาง” และวิสัยทัศนอาเซียน ๒๐๒๕ 
ไปสูการปฏิบัติ โดยการนำทุกภาคสวนของอาเซียนมารวมกันสรางแนวทางในการลดอุปสรรคสำหรับผูพิการ   

5.3) การประชุมและกิจกรรมในป ๒๕60 

การประชุมสัมมนาของ AICHR วาดวยการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที ่ดีเกี ่ยวกับ
กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (AICHR Judicial Colloquium on the Sharing of Good 
Practices regarding International Human Rights Law) เม่ือวันท่ี ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย การประชุมครั้งนี้เปนการแสวงหาจุดรวมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การเสริมสรางความเขมแข็งในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนดวยการแบงปนแนวทางการปฏิบัติที่ดีใน
การดำเนินการตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศทั้งในสวนของรัฐบาลและฝายตุลาการของประเทศ
สมาชิกแตละประเทศ มีเปาหมายเพื่อใหการปฏิบัติตามกฎบัตรอาเซียนและแผนงานของประชาคมอาเซียน 
ดานการเมืองและความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๘ (ค.ศ. ๒๐๒๕) มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งสอดคลองกับขอตกลง
การจัดตั้ง (TOR) ของ AICHR ในการพัฒนายุทธศาสตรการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 
ขั้นพื้นฐาน รวมทั้งเพื่อเสริมสรางการสรางประชาคมอาเซียน สงเสริมการเสริมสรางขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติตามพันธกรณีตามอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเขาเปนภาคี
อยางมีประสิทธิภาพ และสงเสริมการใชเครื ่องมือของอาเซียนที ่เกี ่ยวของกับสิทธิมนุษยชนอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื ่อง “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : กาวไป
ขางหนาดวยแผนปฏิบัติการแหงชาติในภูมิภาคอาเซียน” (Regional Workshop on Business and 
Human Rights : Moving Ahead with National Action Plans in ASEAN) เม่ือวันท่ี ๑ - ๒ มิถุนายน 
๒๕๖๐ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ การสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้มี
จุดมุงหมายเพื่อการผลักดันใหสิทธิมนุษยชนเปนสวนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน โดยมุงไปท่ี
บทบาทหนาที ่และความรับผิดชอบของรัฐบาลและภาคธุรกิจ ทั ้งนี ้ เปนการดำเนินการที ่ตอเนื่องมาจาก 
การประชุมเพื่อพัฒนายุทธศาสตรของภูมิภาคอาเซียนที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคม (CSR) และสิทธิ
มนุษยชน เมื่อวันท่ี ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ประเทศสิงคโปร ซึ่งในการประชุมดังกลาวไดมีขอเสนอแนะ
ใหภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม สหภาพแรงงาน และผูมีสวนไดเสียที ่เกี่ยวของในภูมิภาคอาเซียน  
ไดประสานความรวมมือกันในการนำหลักคิดดานสิทธิมนุษยชนมาใชเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ โดย
การสัมมนาดังกลาวมุงหวังวาจะทำใหผูมีอำนาจตัดสนิใจโดยเฉพาะอยางย่ิงรัฐบาลนำหลักการสิทธิมนุษยชนมา
เปนเครื่องมือในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจในประชาคมอาเซียน ซึ่งตองไมใชแคการปกปองผลกำไรทาง
ธุรกิจเทานั้น แตยังตองคำนึงถึงการคุมครองมนุษยและสิ่งแวดลอมดวย 

การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของผูพิการในประชาคมอาเซียน ครั้ง
ท ี ่  ๓  (3rd AICHR Regional Dialogue on the Mainstreaming of the Rights of People with 
Disabilities in the ASEAN Community) เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูเก็ต แมริ
ออท รีสอรทแอนดสปา เมอรลินบีช จังหวัดภูเก็ต การประชุมครั้งนี้เนนใหความสำคัญกับประเด็นที่ยังไมไดมี
การหารืออยางชัดเจนและเพียงพอในการประชุมครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดใหมีเวทีใน
การรวบรวมขอมูลจากผูมีสวนไดเสีย ทั้งนี้ เพื่อนำไปสูการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาควาดวยสิทธิของ
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คนพิการในประชาคมอาเซียน (Regional Action Plan on the Mainstreaming of the Rights of People 
with Disabilities in the ASEAN Community)  การ เส ร ิ มส ร  า งบทบาทคว ามสำค ัญของ  AICHR  
ในการนำองคกรของอาเซียนและองคกรภาคีที่เกี่ยวของกับสิทธิคนพิการมารวมกันจัดทำยุทธศาสตรดานสทิธิ
มนุษยชนที่มีทิศทางและตรงประเด็น ทั้งนี้ เพ่ือใหเปนความพยายามรวมกันของอาเซียนในการลดอุปสรรคของ
คนพิการที่จะเขาเปนสวนที่สำคัญสวนหนึ่งของประชาคมอาเซียน และการพัฒนาความรวมมือระหวางองคกร
ของอาเซียนที่เกี่ยวของในประเด็นของคนพิการ โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกรที่เกี่ยวของกับหัวขอที่มีการประชุม
หารือในครั้งนี้  

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของ AICHR วาดวยการนำแนวทางสิทธิมนุษยชนมา
จัดทำยุทธศาสตรระดับภูมิภาคเพื่อการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิผล (AICHR 
Workshop on Rights-based Approach to Regional Management Strategy for an Effective 
Environmental Impact Assessment) เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงยางกุง สาธารณรัฐ 
แหงสหภาพเมียนมา การประชุมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ (๑) รวบรวม (map) แนวทางการปฏิบัติใน
ปจจุบันที่เกี ่ยวกับการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอม (EIA) ที่มีการปฏิบัติอยูในแตละประเทศสมาชิก
อาเซียน ทั้งนี้ เพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติที่ดีและขอทาทายที่มีอยูระหวางกัน (๒) แสวงหาลักษณะรวมกัน
ของขั้นตอนในการประเมินผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของประเทศสมาชิกอาเซียนและแสวงหาวิธีการที่จะชวย
ใหมั่นใจไดวาจะมีการพัฒนาที่ย่ังยืน โดยเปนมุมมองในระดับภูมิภาค (๓) หารือเกี่ยวกับการเสริมสรางนโยบาย
และการปฏิบัติในการคุมครองสิ่งแวดลอมเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน เชน การพิจารณาเกี่ยวกับรูปแบบ 
การประเมินดวยวิธีการอื ่นหรือวิธีใหม ๆ การนำหลักการดานสิทธิมนุษยชนมาปรับใชในการคุมครอง
สิ่งแวดลอม และ (๔) พิจารณาความเปนไปไดที่จะมีแนวทางในการประเมินดานสิ่งแวดลอมในระดับภูมิภาค 
ที่สามารถแกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ และสิทธิมนุษยชนในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของการ
จัดการผลกระทบดานสิ่งแวดลอมของอาเซียน 

5.4) การประชุมและกิจกรรมในป ๒๕61 

การสัมมนาของ AICHR วาดวยการสงเสริมความรับผิดชอบตอสังคมและสิทธิมนุษยชน
ในอาเซยีน (AICHR Seminar on Promoting Corporate Social Responsibility (CSR) and Human 
Rights in ASEAN) เมื ่อวันที ่ ๓ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร การสัมมนาครั ้งนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับความรับผิดชอบตอสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) การนำนโยบาย 
CSR ไปใชในการดำเนินธุรกิจและบทบาทของภาครัฐทั้งในระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาค รวมท้ังการ
ติดตามขอเสนอแนะตามที่เสนอในรายงานพื้นฐานของ AICHR วาดวยความรับผิดชอบตอสังคมและสิทธิ
มนุษยชน (Baseline Study on CSR and Human Rights) ตลอดจนการรวบรวมขอเสนอเพื ่อจัดทำแผน
ยุทธศาสตรเพ่ือการสงเสรมิความรับผิดชอบตอสังคมและสิทธิมนุษยชนในอาเซียน 

การประชุมหารือระดับสูงของ AICHR วาดวยการจัดการเสรีภาพในการแสดงออกในยุค
ข อม ูลข าวสาร (AICHR High Level Dialogue on the Managing Freedom of Expression in the 
Information Age) เม่ือวันที่ ๑๑ - ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ เมืองเมดาน สาธารณรัฐอนิโดนีเซีย การประชุม
ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหผูที่ทำหนาที่ในการตัดสินใจ ผูท่ีทำหนาที่ในการออกแบบ หรือผูท่ีเกี่ยวของในการให
ความเห็นในการจัดทำนโยบาย รวมทั้งผูเชี ่ยวชาญจากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ ที่มารวมให
ความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก (FoE) ที่กำลังไดรับความทาทายในยุคปจจุบันซึ่งเปน
ยุคที่เรียกวา “ยุคขอมูลขาวสาร” เชน การเผยแพรขาว/ขอมูลที่เปนเท็จ ซึ่งรวมไปถึงขาวลวงที่ไดรับการ
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เผยแพรอยางรวดเร็วโดยผานทางสื ่อสังคมออนไลน (social media) ในขณะที่ประเด็นการปดกั้นการใช
เสรีภาพในทางศาสนาและการคุมครองกลุมเสี่ยง เชน ชนกลุมนอย กลุมชาติพันธุเฉพาะ ผูหญิง เด็ก และ 
คนพิการ ฯลฯ ไดรับความสนใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นที่เก่ียวกับการมีความเห็นหรือการแสดงออก
ที่เปนการสรางความเกลียดชัง (hate speech) และขาวลวง (hoax) ที่เกิดขึ้นโดยกลุมหรือบุคคลที่ไมไดระบุ
ตัวตนและไมมีความรับผิดชอบใด ๆ ในทางกฎหมายซึ ่งไดกลายมาเปนภัยตอเสรีภาพในการแสดงออก  
ทั้งนี้ เพราะมีความยากในการปองกันและหยุดยั้งได ในขณะที่รัฐบาลของบางประเทศยังคงตอบสนองตอ
ประเด็นเหลานี ้ชาเกินไปดวยเหตุผลที ่หลากหลายแตกตางกันไป ซึ ่งปญหาดังกลาวควรจะไดรับการแกไข
รวมกันจากหลายภาคสวน ท้ังโดยวิธีการบังคับใชกฎหมายหรือกฎระเบียบ และการใหความรูตอสาธารณะที่ให
หลีกเลี่ยงการเชื่อขอมลูที่ผิดและขอมูลที่มีลักษณะเปนการสรางความเกลียดชัง  

การประชุมหารือระหวางภูมิภาคของ AICHR วาดวยการแลกเปลี่ยนตัวอยางการปฏิบัติ
ที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue – Sharing Good Practice on 
Business and Human Rights) เมื่อวันที่ ๔ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ ถนน
ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ  การประชุมหารือครั้งนี้มุ งชวยเพิ่มความเขาใจวา การดำเนินธุรกิจอาจสงผล
กระทบตอสิทธิมนุษยชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง การแสวงหาวิถีทางและวิธีการในการลดหรือปองกัน
ผลกระทบดังกลาวที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งการสรางการมีสวนรวมในการดำเนินการตามวิสัยทัศนของอาเซียน 
๒๐๒๕ (พ.ศ. ๒๕๖๘) และแผนแมบทที่มุงเนนใหเกิดการบูรณาการหลักการสิทธิมนุษยชนเขาสูการดำเนินการ
ทั้ง ๓ เสาหลักของประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น  
การประชุมหารือในครั้งน้ีไดนำเสนอประเด็นตาง ๆ ที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไดรวมไวในวาระการประชุม
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแลว รวมทั้งประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและการดำเนินธุรกิจที่สราง
ประโยชนที่ครอบคลุมคนทุกกลุมตลอดจนการมุงสรางความรวมมือและการมีสวนรวมในประเด็นวาดวยธุรกิจ
และสิทธิมนุษยชนระหวางผู แทน ผูปฏิบัติงาน และผู เชี ่ยวชาญจากกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค 
หนวยงานของอาเซียน สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หนวยงานภาครัฐ และองคกรภาคประชาคมสังคม  
ที่ไดรับการรับรองสถานะจาก AICHR ซึ่งความเขาใจรวมกันมากขึ้นในประเด็นที่วาธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
จะเปนปจจัยชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมรอบดานทุกประเด็น 
และถือวาเปนความรับผิดชอบของผูมีสวนไดเสียทั้งหมด 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาควาดวยการมีสวนรวมกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติเพื่อสงเสริมสิทธิในที่ดินที่เปนสิทธิมนุษยชน (Regional Workshop on Engaging National 
Human Rights Institutions toward the Promotion of Land Rights as Human Rights)  
ในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพ แกรนด สุขุมวิท จัดโดยเครือขายองคกร
เอกชนเพื ่อการปฏิรูปการเกษตรและการพัฒนาชนบทแหงเอเชีย (Asian NGO Coalition for Agrarian 
Reform and Rural Development – ANGOC) และเคร ือข ายท ี ่ ด ินระหว  า งประ เทศแห  งเอ เชีย 
(International Land Coalition – ILC Asia) ร วมก ับสำน ักงานขาหลวงใหญเพ ื ่อส ิทธ ิมนุษยชนแหง
สหประชาชาติ (OHCHR) และโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาว
เปนเวทีการประชุมหารือรวมกันระหวางผูแทนองคกรภาคประชาสังคมที่ทำงานเกี่ยวกับประเด็นดานสิทธิใน
ที่ดินในประเทศบังกลาเทศ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย เนปาล และฟลิปปนส ผูบริหารและเจาหนาที่จาก 
OHCHR และ UNDP และผูแทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในภูมิภาค50 โดยเปนการสัมมนาตอเนื่องจาก

 
50 ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดใหเกียรติเขารวมกลาว (Remarks) ในชวงพิธีเปดการสัมมนาในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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ขอริเริ่มในระดับภูมิภาคที่ไดดำเนินการเมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ ซึ่งไดมีการจัดประชุมเพื่อการ
วางแผนในระดับภูมิภาควาดวยการตอสู เพื ่อสิทธิในที่ดินและนักพิทักษสิทธิมนุษยชน (Defending Land 
Rights and Human Rights Defenders Regional Planning Meeting) ที่จัดขึ้นโดยองคกร ANGOC และ
องคกรภาคประชาสังคมดานสิทธิที่ดินและชุมชนในภูมิภาคที่มีเปาหมายเพื่อลดการละเมิดสิทธิดานที่ดินใน
ภูมิภาคและการรณรงคเพื่อใหเกิดการรับรองสิทธิดานที่ดินที่เปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน ซึ่งขอริเริ่มนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อ (๑) การรณรงคเพ่ือใหเกิดการรับรองสิทธิดานที่ดินที่เปนสวนหนึ่งของสิทธิมนุษยชน (๒) การ
อำนวยความสะดวกใหองคกรภาคประชาสังคมไดสามารถติดตามสถานการณที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในดาน
ที่ดนิโดยผานการมีสวนรวมในกระบวนการตามหลักการชี้แนะฯ (UNGPs) และการพัฒนาเครื่องมือเพ่ือติดตาม
ผูลงทุนในภาคธุรกิจ (scorecards for business investors) และ (๓) การทำใหเกิดการบูรณาการประเด็น
สิทธิในที่ดินเขาเปนสวนหนึ่งของสิทธิมนษุยชนโดยการมีสวนรวมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติและองคกร
ในระดับภูมิภาคเพื่อใหเกิดการอภิปรายทางนโยบาย นอกจากนี้ ในระดับภายในประเทศ องคกรภาคีของ
องคกร ANGOC ยังไดดำเนินการสรางการมีสวนรวมกับองคกรภาคประชาสังคม สถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ และหนวยงานภาครัฐ เพื่อใหเกิดกระบวนการปรึกษาหารือภายในประเทศเกี ่ยวกับการกำหนด
แนวทางปฏิบัติและ/หรือการติดตามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 
(NAP) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) ดังนั้น ในการสัมมนาใน
ครั้งนี้จึงเปน (๑) การนำเสนอผลการศึกษาที่เกี่ยวกับหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและความ
ขัดแยงเก่ียวกับที่ดิน (๒) การระบุพื้นที่ท่ีจะดำเนินการเพ่ือขับเคลื่อนประเด็นเพ่ือการรับรองสิทธิในท่ีดินที่เปน
สิทธิมนุษยชน และ (๓) การแสวงหาหุนสวนและ/หรือผูมีสวนไดเสยีในภูมิภาค  

การสัมมนาของ AICHR วาดวยการเขาถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access 
to Justice) เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมนารายณ กรุงเทพฯ จัดข้ึนเพ่ือเปนเวทีสำหรับ
การปรึกษาหารือในระดับภูมิภาค โดยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการศึกษาวิจัยเฉพาะประเด็น (thematic 
study) จำนวน ๓ เรื่อง ที่ AICHR ไดดำเนินการ ประกอบดวย (๑) การศึกษาเฉพาะประเด็นเรื่อง “สิทธิในการ
ดำรงชีวิต : การคุมครองสิทธิของบุคคลที่ถูกลงโทษประหารชีวิต” (๒) การศึกษาเฉพาะประเด็น เรื่อง “ความ
ชวยเหลือทางกฎหมาย” และ (๓) การศึกษาเฉพาะประเด็น เรื่อง “ความยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน เนน
ความสำคัญในประเด็นการสอบปากคำเด็กที่ขัดตอกฎหมาย” ซึ่งการศึกษาทั้ง ๓ เรื่องขางตนเกี่ยวของกับ
เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน (SDGs) เปาหมายที่ ๑๖ (สันติภาพ ความยุติธรรม และการมีสถาบันท่ีเขมแข็ง) 
โดยผูแทนไทยใน AICHR ซึ่งถือเปนผูมีบทบาทนำในการศึกษาวิจัยเฉพาะประเด็นทั้ง ๓ เรื่องดังกลาว ไดเสนอ
ให ม ี การนำการปร ึ กษาหาร ือท ี ่ เ ก ี ่ ยวข องก ับการศ ึกษาเฉพาะประเด ็นท ั ้ ง  ๓ เร ื ่ องด ั งกล  าว 
มารวมเขาไวในการสัมมนาครั้งเดียวกัน เพ่ือใหมีการใชเวลาและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของบุคคล 
ที ่เกี ่ยวของและเพื ่อเสร ิมสรางการบรรลุผลสำเร็จสูงส ุดของโครงการศึกษาวิจ ัยเฉพาะประเด็นของ 
ทั้ง ๓ โครงการขางตน 

5.5) การประชุมและกิจกรรมในป ๒๕62 

การประชุมหารือระหวางภูมิภาคของ AICHR วาดวยการแลกเปลี ่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี
เกี ่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue : Sharing Good Practice on 
Business and Human Rights) ในวันที ่  ๑๐ - ๑๑ มิถ ุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม 
กรุงเทพฯ จัดขึ ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหกลไกสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและสถาบันสิทธิมนุษยชน
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แหงชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟก รวมทั้งองคกรภาคประชาสังคมไดรวมกันหารือเกี่ยวกับการบูรณาการ
หลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (UNGPs) สูการปฏิบัติ การเสริมสราง
ประสิทธิผลของการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะฯ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับชาติ รวมทั้งการเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนมุมมองและตัวอยางการปฏิบัติที่ดีของกลไกในระดับภูมิภาค สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และผูมี
สวนไดสวนเสียอื่น ซึ่งทุกฝายถือวามีบทบาทสำคัญในการรวมมือกันตอไปในอนาคต 

กิจกรรมโตวาทีสิทธิมนุษยชนเยาวชนอาเซียน เปนกิจกรรมรวมจัดระหวางผูแทนไทยใน
คณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission 
on Human Rights – AICHR) และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตั้งแตป ๒๕๕๗ จนถึง
ปจจุบันรวม ๕ ครั ้ง โดยครั ้งลาสุดไดจัดขึ ้นเมื ่อวันที ่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม Royal Orchid 
Sheraton กรุงเทพมหานคร ซึ่งการจัดงานครั ้งนี้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเขารวมกลาว
สุนทรพจนในพิธีเปดกิจกรรมดังกลาวดวย 

การประชุมหารือของ AICHR วาดวยการทำใหสิทธิในการพัฒนาเกิดผลในทางปฏิบัติ
เพื่อเสริมสรางประชาคมอาเซียน (ตามขอ ๓๕ - ๓๗ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน) หรือ AICHR 
Consultation on the Realization of the Right to Development to Enhance the ASEAN 
Community (Article 35 - 37 of the ASEAN Human Rights Declaration – AHRD) เมื่อระหวาง
วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ กรุงจาการตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดโดยผูแทนอินโดนีเซียใน 
AICHR โดยความรวมมือรวมกับกระทรวงกฎหมายและสิทธิมนุษยชนและกระทรวงการตางประเทศของ
อินโดนีเซีย และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของอินโดนีเซีย (Komnas HAM) โดยการสนับสนุน
ทางดานงบประมาณจากคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (AICHR) มูลนิธิ 
Heinrich-Bolls สำนักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (OHCHR) และคณะกรรมการ
ประสานงานคริสตจักรชวยเหลือการพัฒนา (Interchurch Coordination Committee Development Aid 
– ICCO) มีวัตถุประสงคเพ่ือ (๑) เสริมสรางการปฏิบัติตามปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHRD) (๒) เปดรับ
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาในเชิงหลักเกณฑและความกาวหนาของการปฏิบัติใหเกิดผล
จริงที่เกี ่ยวกับสิทธิในการพัฒนาตามที่กำหนดไวในขอ ๓๕ - ๓๗ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (๓) 
กำหนดแนวทางตอไปที่ AICHR และองคกรของอาเซียน (Sectoral Bodies) สามารถจะดำเนินการเพื่อลด
ชองวางของการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และ (๔) ติดตามและประเมินผลความสำเรจ็และความ
ทาทายของสิทธิในการพัฒนาในอาเซียน 

การประชุมหารือระดับภูมิภาคของ AICHR วาดวยการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการใน
ประชาคมอาเซียน (ประเด็นมุมมองทางเพศในสิทธิของคนพิการ) หรือ AICHR Regional Dialogue on 
the Mainstreaming of the Rights of Persons with Disabilities in the ASEAN Community 
(Gender Perspectives on Disability Rights) และการประชุมคูขนานสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ (National Human Rights Institutions (NHRI) side event) เมื่อระหวางวันท่ี ๓ - ๕ ธันวาคม 
๒๕๖๒ ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพมหานคร จัดโดยคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวา
ดวยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights – AICHR) มีวัตถุประสงค
เพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ การแลกเปลี่ยนมุมมอง การอภิปรายเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี 
และการสนับสนุนความรวมมือที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการในภูมิภาค ซึ่งประเด็นการขับเคลื่อนสิทธิของคนพิการ
ในประชาคมอาเซียนเปนกิจกรรมหลักที่ AICHR ใหความสำคัญอยางตอเนื่อง ท้ังน้ี AICHR ไดจัดกิจกรรมนี้เปน
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ครั้งที่ ๕ โดยครั้งนี้ไดเนนความสำคัญของประเด็นการสงเสริมสิทธิของคนพิการ โดยเฉพาะหัวขอมุมมองทาง
เพศในส ิทธ ิของคนพ ิการ ซ ึ ่ ง  AICHR ได  เช ิญผ ู  แทนหน วยงานเฉพาะด านของอาเซ ียนเข  าร  วม 
การประชุมหารือเพ่ือกำหนดประเด็นสำคัญและทิศทางยุทธศาสตรดานสิทธิมนุษยชนรวมกันในอาเซียน  
โดยมุงเนนความพยายามรวมกันของอาเซียนในการลดอุปสรรคตาง ๆ สำหรับคนพิการ ซึ่งเปนภารกิจสำคัญ
ประชาคมอาเซียนท้ังสามเสาหลัก  

สำหรับการประชุมคู ขนานสำหรับสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (National Human 
Rights Institutions (NHRI) side event) จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตอเนื่องกับการประชุมหารือ
ระดับภูมิภาคของ AICHR วาดวยการขับเคลื ่อนสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน (ประเด็นมุมมอง 
ทางเพศในสิทธิของคนพิการ) เพื่อใหสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณและ 
ผลการดำเนินการที่เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ 

การประชุมหารือของ AICHR วาดวยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการแสดงออก 
และขอมูลขาวสารในอาเซียน (ขอ ๒๓ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน) หรือ AICHR Consultation 
on Freedom of Opinion, Expression and Information in ASEAN (Article 23 of the ASEAN 
Human Rights Declaration - AHRD) เมื่อระหวางวันที่ ๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมือง Nusa Dua 
เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดโดยคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 
(AICHR) โดยการสนับสนุนจากองคกรเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศของสหรัฐอเมริกา (United States 
Agency for International Development – USAID) รัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และรัฐบาลอินโดนีเซีย  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความเขาใจเกี ่ยวกับหลักการวาดวยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
การแสดงออกและขอมูลขาวสารในอาเซียน และการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณเก่ียวกับการสงเสริม
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออก และขอมูลขาวสาร รวมทั้งเสรีภาพของสื่อ ซึ่งการประชุม
หารือดังกลาวเปนกิจกรรมสวนหนึ่งของการจัดทำรางขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอ ๒๓ ของปฏิญญาสิทธิ
มนุษยชนอาเซียน (Recommendation on the Implementation of Article 23 of the AHRD) ซึ่งไดรับ
การกำหนดใหเปนโครงการสำคัญของ AICHR ในป ๒๕๖๒  

การประชุมหารือของ AICHR วาดวยการปฏิบัติตามขอ ๒๒ ของปฏิญญาสิทธิมนุษยชน
อาเซ ียนท ี ่ เก ี ่ ยวก ับเสร ีภาพในการน ับถ ือศาสนาและความเช ื ่ อ (AICHR Consultation on the 
Implementation of Article 22 of the ASEAN Human Rights Declaration on Freedom of 
Religion and Belief) เมื ่อระหวางวันที ่ ๑๑ - ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ เมือง Nusa Dua เกาะบาหลี 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดโดยผูแทนอินโดนีเซียใน AICHR ดวยการสนับสนุนของสำนักงานขาหลวงใหญเพื่อ
สิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR) มี
วัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนผลการปฏิบัติและประสบการณที่เกี ่ยวกับเสรีภาพในการนับถือศาสนา
และความเชื่อในอาเซียน และหารือเกี่ยวกับรูปแบบในการจัดทำขอเสนอแนะการปฏิบัติตามขอ ๒๒ ของ
ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนอาเซียน (Recommendation on the Implementation of Article 22 of the 
AHRD) โดยเปาหมายสูงสุดเพื่อใชเปนเครื่องมือในการยกระดับสันติภาพและความสมานฉันทของอาเซียน ซึ่ง
เปนประชาคมที่มีความหลากหลายในเรื่องศาสนาและความเชื่อ  

6) ความรวมมือกับหนวยงานที่ทำหนาที ่ในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของ
ตางประเทศ 
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6.1) การประชุมและกิจกรรมในป ๒๕60 

ผู แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของเดนมารกเขาพบเพื ่อหารือเกี ่ยวกับการ
ดำเน ินการดานธุรก ิจก ับสิทธ ิมน ุษยชน (Business and Human Rights) และความก าวหนาใน
กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on 
Business and Human Rights – NAP)51  ตลอดจนการสงเสริมความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติของเดนมารกกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งทั้ง 
๒ ฝาย เห็นชอบที่จะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลการดำเนินงานท่ีเปนประโยชนระหวางกันตอไป  

ผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเขาพบหารือและแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ 
Mr. Markus Loening อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และ
คณะผูแทนจากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน52 เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน 
บทบาทและหนาที่ในการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยเฉพาะประเด็นเรื่องอำนาจ
หนาที่ในการตอสูคดีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการรับเรื่องรองเรียนและการแกไขปญหาของ
คณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาต ิ เก ี ่ ยวก ับการแสดงออกและการช ุมน ุมในช วงของคณะร ักษา 
ความสงบแหงชาติ (คสช.) และการทำงานรวมกับผูเสียหายจากการถูกละเมิดความพยายามในการผลักดันใหมี
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน และการผลักดันใหกฎหมายที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน 
มีการใชบังคับอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการทำงานรวมกับฝายนิติบัญญัติ เปนตน 

หารือขอราชการกับ Mr. Tim Soutphommasane กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ของออสเตรเลีย53 ซึ่งกำกับดูแลดานการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีประเด็นสำคัญของการหารือ ไดแก การปฏิบัติหนาที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชน
แหงชาติของออสเตรเลีย โดยการดำเนินงานของออสเตรเลียในชวง ๒ ปที่ผานมาที่สำคัญ ไดแก การจัดทำ
กระบวนการไตสวนระดับชาติ (National Inquiry) วาดวยเรื่องเด็กในสถานที่กัก และสิทธิในการทำงานของ
ผูสูงอายุ การจัดทำรายงานเรื่องการลวงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา และการทำงานรวมกับภาคธุรกิจและ
ภาคประชาสังคมในการสงเสริมและสรางความตระหนักเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ในโอกาสนี้คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติไดแจงใหฝายออสเตรเลียทราบถึงแผนยุทธศาสตรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ในชวงป ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ โดยภายใตแผนการปฏิบัติงานประจำป ๒๕๖๐ ไดใหความสำคัญกับ ๓ 
ประเด็น คือ (๑) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (๒) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะที่ดินและปาไม และ 
(๓) นักปกปองสิทธิมนุษยชน รวมทั ้งการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายหลังการ
ประกาศใชรัฐธรรมนูญป ๒๕๖๐ และผลการจัดสัมมนาวิชาการเพ่ือเผยแพรและขับเคลื่อนหลักการชี้แนะวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเปนอีกหนึ่งความสำเร็จที่สำคัญของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยเฉพาะการเชิญนายกรัฐมนตรีของไทยมาเปนประธานเพื่อกลาวปาฐกถาพิเศษและ
เปนสักขีพยานในการลงนามปฏิญญาความรวมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

 
51 นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหการตอนรับและหารือกับผูแทน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของเดนมารก 
52 ผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และนางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
53 นางประกายรัตน  ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการหารือในขอราชการดังกลาว 
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Ms. Cynthia Veliko ผูแทนสำนักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ 
(OHCHR) ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เขาพบผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ54 
เมื ่อว ันที ่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เพื ่อแนะนำตัวในโอกาสเข าร ับตำแหนงและหารือเร ื ่องความรวมมือ 
ในการทำงานระหวางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติกับสำนักงาน OHCHR แนวทางในการเตรียมการ
ประเมินสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ใน GANHRI และความคืบหนาของพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในขณะนั้น 

หารือกับ Ms. Liesbeth Unger ที่ปรึกษาของกระทรวงการตางประเทศเดนมารก55 เมื่อ
วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตามภาพรวมการทำงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในการนำ
องคความรูและเครื่องมือเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่พัฒนาโดยสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติของเดนมารกมาปฏิบัติใช รวมทั ้งหารือแนวทางความรวมมือระหวางสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติของเดนมารกและสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติของไทยตอไปในอนาคต 

หารือกับคณะผู แทนจากกระทรวงการตางประเทศของสหภาพยุโรป (European 
External Action Service – EEAS)56 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
ภาพรวมสถานการณของประเทศไทยภายหลังการนำกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) มา
ปฏิบัติ และภาพรวมการทำงานของ กสม. กับภาคประชาสังคม ในการนี้ สำนักงาน กสม. ไดรับแจงผลการ
เยือนประเทศไทยของคณะผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศของสหภาพยุโรปวา ที่ประชุมคณะมนตรีแหง
สหภาพยุโรปดานการตางประเทศ (Foreign Affairs Council – FAC) ไดมีมติเปนเอกฉันทเห็นชอบการ
กลับมามีปฏิสัมพันธการเมืองกับไทยอยางคอยเปนคอยไป (A gradual political re-engagement) โดยเริ่ม
จากเปดใหมีการติดตอทางการเมืองในทุกระดับ (Political contact at all levels) เพื ่อใหมีการหารือใน
ประเด็นที่สนใจรวมกัน ซึ่งรวมถึงสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย โดยขอมติฯ ระบุถึงการยอมรับในความ
คืบหนาของไทยเพื่อกลับคืนสูประชาธิปไตย นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดรับ
หนังสือขอบคุณจากกระทรวงการตางประเทศในโอกาสที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดอนุเคราะหให
ผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศของสหภาพยุโรปเขาพบหารือในประเด็นพัฒนาการดานสิทธิมนุษยชน
ของประเทศไทย โดยเฉพาะในเรื่องสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง โดยการพบการหารือดังกลาวทำให
สหภาพยุโรปไดรับทราบขอมูลของไทยในเชิงลึกและนาเชื่อถือ ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะฯ ในการนำไป
รายงานแกที่ประชุม FAC ของสหภาพยุโรปในการพิจารณาทบทวนขอมติเกี่ยวกับประเทศไทย 

ตอนรับนาย Xi Ming Long ผูชวยประธานสถาบันยุทธศาสตรและการบริหารประเทศ
จีน (China Institute of Strategy and Management - CISM) และคณะในการเขาพบ57 เมื ่อวันที่ 
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เพื ่อหารือแลกเปลี ่ยนขอมูลและความคิดเห็นดานวัฒนธรรมและประเด็นสิทธิ
มนุษยชนของประเทศไทยและประเทศจีน  

 
54 ผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ พรอมดวยผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ 
55 นางประกายรัตน  ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พรอมดวยผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทน
คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ ในการหารือ 
56 นางประกายรัตน  ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พรอมดวยผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทน
คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ ในการหารือ 
57 ประธานกรรมการสทิธิมนษุยชนแหงชาต ิเปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ ใหการเขาพบ 
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6.2) การประชุมและกิจกรรมในป ๒๕61 

ตอนรับ Ms. Aliki Pasipoularidou สมาชิกสภาแหงรัฐแหงสาธารณรัฐเฮลเลนิก 
พรอมดวยนายอติโชค ผลดี รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง รักษาการในตำแหนงเลขาธิการ
สำนักงานศาลปกครองและคณะ58 เมื ่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ หองรับรองประธาน กสม. ชั้น ๗ 
สำนักงาน กสม. ในโอกาสที่ Ms. Aliki Pasipoularidou เดินทางมาเยือนสำนักงาน กสม. ในการนี้ ไดแนะนำ
ประวัติ บทบาทและหนาที่ของ กสม. รวมถึงไดรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการ
ทำงานของทั ้งสองฝาย พรอมกับมอบของที่ระลึกใหแก Ms. Aliki Pasipoularidou ในโอกาสที ่เดินทางมา
เยือนประเทศไทยดวย ซึ่งการเขาเยี่ยมคารวะ กสม. ของ Ms. Aliki Pasipoularidou ในครั้งนี้ เปนสวนหนึ่ง
ของการศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนตุลาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหวางประเทศ หรือไอ
ซาจ (International Association of the Supreme Administrative Jurisdictions - IASAJ) ประจำป ๒๕๖๑ 
ซึ่งศาลปกครองสูงสุดของไทยไดรับคัดเลือกจากสมาคมฯ ใหเปนเจาภาพรับรอง Ms. Aliki Pasipoularidou เปนเวลา 
๒ สัปดาห (ระหวางวันที่ ๙ – ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑) เพื่อแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติทางการศาล
ระหวางประเทศสมาชิกในสมาคมฯ 

6.3) การประชุมและกิจกรรมในป ๒๕62 

รวมงานการแสดงดนตรีเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐๐ ป การเดินเรือรอบโลกของมาเจล
ลันและเอลคาโน เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สมาคมสยามในพระบรมราชูปภัมภ ซึ่งเปนการจัดรวมกัน
ระหวางสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูตโปรตุเกสประจำประเทศไทย และ
คณะผูแทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เพ่ือเฉลิมฉลองครบรอบ ๕๐๐ ป การเดินเรือรอบโลกของมาเจลลัน
และเอลคาโน อันนำมาสูการเปลี่ยนแปลงนานัปการในความกาวหนาทางวิทยาการตาง ๆ  ของโลก   

ตอนรับ Mrs. Fatouma Bouzegzi ตุลาการสภาแหงรัฐแหงสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสเขาเยี่ยมเยือนและศึกษาดูงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.)59 
โดยมีนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เปนผูนำ Mrs. Fatouma Bouzegzi และคณะเจาหนาที่
จากสำนักงานศาลปกครองเปนผูนำคณะ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ หองประชุม ๖๐๕ และศูนย
สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการนี้ ไดแนะนำประวัติ บทบาท 
และหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยนายบุญเก้ือ สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ (ตำแหนงในขณะนั้น) ไดนำเสนอบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติในประเด็นการประสานงานดานสิทธิมนุษยชนรวมกับองคกรอิสระอื่น องคกรเครือขาย และสวน
ราชการที่เกี่ยวของ รวมทั้งปญหาและอุปสรรคตลอดจนรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนในประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การทำงานของทั้งสองฝาย พรอมกับมอบของที่ระลึกใหแก Mrs. Fatouma Bouzegzi ในโอกาสที่เดินทาง
มาเยือนประเทศไทยดวย โดยการเขาเยี ่ยมเยือนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติครั้งนี้ เปนสวนหนึ่งของ
การศึกษาดูงานตามโครงการแลกเปลี่ยนตุลาการของสมาคมศาลปกครองสูงสุดระหวางประเทศ หรือ ไอซาจ 
(International Association of the Supreme Administrative Jurisdictions - IASAJ) ประจำป ๒๕๖๒ ซึ่ง
ศาลปกครองสูงสุดของไทยไดรับคัดเลือกจากสมาคมฯ ใหเปนเจาภาพรับรอง Mrs. Fatouma Bouzegzi เปน

 
58 นางประกายรัตน  ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พรอมดวยผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทน
คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ ใหการตอนรบั 
59 นางประกายรัตน  ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พรอมดวยผูแทนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทน
คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ ใหการตอนรบั 
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เวลา ๒ สัปดาห (ระหวางวันที่ ๒ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒) เพื่อศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรูเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติทางการศาลระหวางประเทศสมาชิกในสมาคมฯ 

7) การเขารวมประชุม/สัมมนา และการดำเนินการรวมกับองคกรตาง ๆ ในเวทีระหวาง
ประเทศ 

7.1) กิจกรรมและการประชุมในป 2559  

การประชุมเวทีธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชีย (2016 Asia Regional Forum 
on Business and Human Rights) ระหวางวันที่ 19 – 20 เมษายน 2559 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร จัด
โดยคณะทำงานวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติ (UN Working Group on Business and 
Human Rights) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนแหงองคการสหประชาชาติ 
(UN Office 0f  High Commissioner for Human Rights – UNOHCHR) มีวัตถุประสงคเพื่อเปนโอกาสใน
การเรงและขยายการบังคับใช “หลักการชี้แนะเรื่อง สิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ” (Guiding Principles on 
Business and Human Rights - UNGPs) ซึ่งไดรับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อป ค.ศ. 
2011 ใหรวดเร็วและกวางขวางมากยิ่งข้ึนในทวีปเอเชีย ซ่ึงมุงเนนประเด็นเรื่องวิธีการที่รัฐบาลและภาคธุรกิจ
จะดำเนินการใหสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีในการปกปองและเคารพสิทธิมนุษยชนของตน เชน การจัดทำ
แผนปฏิบัติการแหงชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights - 
NAP) และการจัดการในระดับหวงโซอุปทานของตนใหดียิ ่งขึ้น ประเด็นดานสิทธิมนุษยชนหลัก ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ทวีปเอเชียซึ่งที่ประชุมใหความสำคัญ ไดแก สิทธิของแรงงานขามชาติ สิทธิในการถือครองที่ดิน หวงโซอุปทาน
ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ มาตรการสำคัญในการปองกันการใชแรงงานบังคับ แรงงานเด็ก และการคามนุษย การเขาถึง
กระบวนการเยียวยาทั้งในกระบวนการยุติธรรมและนอกกระบวนการยุติธรรม และมีการอภิปรายการปรับใช
มาตรฐานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ มีผูเขารวมการประชุมครั้งน้ีมากกวา 300 
คน รวมไปถึงวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

สำหรับในสวนของ กสม. 60ไดนำเสนอบทบาทในการปฏิบัติตาม UNGPs และการริเริ่ม
กระบวนการยกราง NAP ของประเทศไทยตอที ่ประชุมคณะทำงานวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
คณะกรรมการประสานงานระหวางประเทศวาดวยสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เชน การจัดทำการศึกษา
วิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานสากลตาง ๆ ที่มีอยูในการใหภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนและแนวปฏิบัติที่ดีของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติในประเทศตาง ๆ การเผยแพรขอมูลและการปฏิบัติตาม UNGPs การริเริ่มประสานงาน
กับฝายตาง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการปฏิบัติตาม UNGPs การริเริ่มจัดทำโครงการนำรองในเรื่องธุรกิจ
และอุตสาหกรรมการทองเที่ยว การริเริ่มกระบวนการยกราง NAP ของประเทศไทย และไดนำเสนอสรุปบทบาท
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติที่ผานมาในการเปนผูประสานงาน โดยจะดึงผูมีสวนไดสวนเสียทุก
ภาคสวนเขามามีสวนรวม การอำนวยความสะดวกในการขับเคลื่อนกระบวนการเจรจาตอรองเพื่อลดทอน
ปญหาอุปสรรค และใหการสนับสนุนผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวนในกระบวนการนำหลักการชี้แนะลงไปสู
การปฏิบัติ และกระบวนการจัดทำ NAP พรอมทั้งจะรับบทบาทเผยแพรประชาสัมพันธ การรวบรวมขอมูล 
ประสบการณ และองคความรูทั้งจากดานในและดานนอกองคกร เพื่อเปดเผยตอสาธารณะและผูมีสวนไดสวน
เสีย พรอมทั้งไดนำเสนอในสวนอนาคตของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติซึ่งจะมีบทบาทในการเฝา
ระวัง (monitor) สถานการณสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับธุรกิจและประเมินสถานการณ โดยจะรวบรวมขอมูลและ

 
60 นางประกายรัตน  ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขารวมและนำเสนอตอที่ประชุม 
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สถานการณที่เกี ่ยวของ เปรียบเทียบกับเกณฑตัวชี้วัด ตรวจสอบสถานการณและจัดทำรายงานเสนอตอ
สาธารณะตอผูมีอำนาจหนาที่และภาคธุรกิจที่เก่ียวของ  

การประชุม ISPCAN Congress on Abuse and Child Abuse and Neglect ระหวาง
วันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2559 ณ เมืองคัลการี ประเทศแคนาดา มีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหาแนวทางใน
การปองกันเด็กจากการไดรับการปฏิบัติที่รุนแรงและการเพิกเฉยไมใสใจ เพื่อเพิ่มการปกปองคุมครองใหมี
ความเปนอยูที่ดีขึ้น มีผูเขารวมการประชุม จำนวน 1,200 คน ประกอบดวย ผูแทนในหลายภาคสวนจาก
ประเทศตางๆ ทั่วโลก ที่ประชุมไดมีการนำเสนอขอมูลที่เกี่ยวของกับการคุมครองสิทธิเด็ก การคุมครองเด็ก 
และการสงเสริมพัฒนาเด็ก ในหลายประเด็น สำหรับในสวนของประเทศไทย61ไดแจงที่ประชุมถึงบทบาท
หนาที่และการดำเนินการในการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก โดยมีคณะอนุกรรมการสำหรับสงเสริมคุมครอง
สิทธิเด็กโดยตรงซึ่งมีการประชุมอยางสม่ำเสมอ พรอมทั้งเสนอที่ประชุมถึงกิจกรรมที่ไดดำเนินการในขณะนี้ 
ไดแก การสงเสริมและลบประวัติเด็กในทะเบียนอาชญากร การสงเสริมใหมีการตรวจตาบอดสีในเด็กเพื่อเด็กจะ
ไดสามารถวางแผนในการเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัดและสนใจไดอยางทันทวงที ลดการถูกตัดสิทธิ
การเขาเรียนดวยเหตุตาบอดสี และการจัดทำหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในระบบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่ง
การเขารวมการประชุมครั้งนี้ไดมีการสรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชนกับผูแทนจากหลายภาคสวนของ
ประเทศตาง ๆ  

การเขารวมประชุมสมัชชานานาชาติของ IUCN ประจำป 2559 (2016 IUCN World 
Conservation Congress) ระหวางวันที่ 1 – 10 กันยายน 2559 ณ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา จัดโดย
สหภาพนานาชาต ิ เพ ื ่อการอน ุร ักษ ธรรมชาต ิและทร ัพยากรธรรมชาต ิ  ( International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources หรือ World Conservative Union : IUCN) ผูเขารวม
ประชุมประกอบดวยองคกรดานสิ่งแวดลอมทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ องคกรอิสระ 
และภาคประชาสังคมจากหลายประเทศทั่วโลกเขารวมการประชุม จำนวน 1,000 องคกร62 และเปน 
ครั้งแรกที่ไดมีการเชื่อมโยงเรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับสิทธิมนุษยชน ซึ่งเดิม 
IUCN จะเนนในเรื่องพื้นที่ชุมน้ำและความหลากหลายทางชีวภาพ แตการประชุมครั้งนี้ไดนำเรื่องสิทธิมนุษยชน
เขามาเขื่อมโยงในเรื่องตางๆ ที่มีการประชุม โดยมีการประชุมหารือและจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมทั้งสิ้น 1,253 
หัวขอ และมีประเด็นหลักที่นาสนใจ ไดแก 

1) สิทธิชนพื้นเมือง ที่เนนเรื่องภูมิปญญาพื้นบาน (indigenous Knowledge) และสิทธิ
ชุมชนของชนเผาพื้นเมือง  

2) หลักธรรมาภิบาลกับกฎหมายดานสิ่งแวดลอมกับสิทธิมนุษยชน  

3) การสรางภาคเีครือขาย (partnership) กับประเทศตาง ๆ 

จากการหารือกับ IUCN ทำใหมีแนวคิดที่จะตองศึกษาเรื่องสิทธิชุมชน สิทธิในการเขาถึงธรรมชาติ
และทรัพยากรธรรมชาติ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติอาจจะตองเขาเปนสมาชิกของ IUCN 
เพื ่อผลักดันในเรื่องที ่เกี ่ยวของกับสิทธิมนุษยชนตอไป สำหรับประเด็นที ่  IUCN ประเทศไทยกำลัง
ดำเนินการและสอดคลองกับที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติดำเนินการอยู จำนวน 2 เรื่อง ไดแก 

 
61 นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง กรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเขารวมและนำเสนอตอที่ประชุม 
62 นางเตือนใจ ดีเทศน กรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิในขณะนั้น เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเขารวมประชุม 
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เรื ่องแรก สิทธิของชนเผาพื้นเมือง กรณีเสนอใหผืนปาแกงกระจานเปนมรดกโลกทาง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม โดยประเด็นนี้คณะอนุกรรมการดานสิทธิสถานะ กลุมชาติพันธุ และชนเผา
พ้ืนเมือง จะไดรวมกับ IUCN นำไปดำเนินการตอไป 

เรื่องที่สอง การจัดการพื้นที่กัดเซาะชายฝง และเปนประเด็นที่อยูระหวางการดำเนินการ
ของคณะอนุกรรมการดานสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร  

การประชุมเวทีผูหญิงของประเทศตามเสนทางสายไหม ครั้งท่ี ๑ (1st Women’s Forum of 
Countries Along the Silk Road) ระหวางวันที่ ๑๖ - ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ เมืองอูรู มูฉี เขตปกครอง
ตนเองซินเจียง อุยกุร โดยมีสหพันธสตรีซินเจียง (Xinjiang Women’s Federation) เปนผูรับผิดชอบหลักใน
การจัดประชุม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนและเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางสตรีและองคกรสตรีระหวางประเทศ ตามเสนทางสายไหม รวมทั้งเปนการสรางโอกาสในการพัฒนา
ของแตละประเทศ มีผูเขารวมการประชุมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐๐ คน ประกอบไปดวย นักการเมืองสตรี ขาราชการ 
ผูประกอบการ นกัวิชาการและสื่อสารมวลชน และผูแทนจากประเทศที่อยูตามเสนทางสายไหม โดยในการประชุม
มีการอภิปรายใน Sub Forum ภายใตแนวคิดหลัก ๓ หัวขอ ไดแก ๑) การพัฒนาอาชีพของสตรใีนยุค Internet-
Plus ๒) ภาวะผูนำของสตรีและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ และ ๓) ผูประกอบการสตรีและการจางงานสตรี  

สำหรับบทบาทของกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประเทศไทย63ไดรับเชิญใหเปนผูกลาว
ปาฐกถาในเวทีประชุมหลัก (Main Forum) โดยมีกรอบการนำเสนอ ไดแก ที่มา บทบาทและอำนาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สถานการณของสตรีชนชาติพันธุและชนเผาพื้นเมือง ภาวะผูนำและ
บทบาทของสตรีชนชาติพันธุและชนเผาพื้นเมืองในดานการมีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม รวมทั้งการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสรางความรวมมือ และแลกเปลี ่ยนประสบการณ
เกี่ยวกับ “การคุมครองชนกลุมนอย และการแกไขปญหาความขัดแยง (Protection of Minorities and 
Conflict Resolution) ระหวางวันท่ี 24 กันยายน ถึงวันที่ 2 ตุลาคม 2559 ณ เมืองเฟลนบูรก (Flenburg) 
และกรุงเบอรลิน (Berlin) สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ผูเขารวมประชุมประกอบดวย คณะผูแทนจากประเทศ
เอเชียใต และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เขารวมการประชุม จำนวน 7 คน ไดแก กรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติประเทศไทย64 กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติประเทศฟลิปปนส เจาหนาที่กระทรวงยุติธรรมจากเมือง 
ดาเวา ประเทศฟลิปนส ผูแทนองคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนจากประเทศไทย ประเทศศรีลังกา และประเทศ 
บังคลาเทศ โดยไดรวมศึกษาดูงานที่เมืองเฟลนบูรก (Flenburg) และกรุงเบอรลิน (Berlin) สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี ไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณและความคิดเห็นกับหนวยงานตางๆ ที่เขารวมการประชุม พรอมทั้ง 
ไดพบปะหารือในหลายประเด็นกับเจาหนาที่ระดับสูง เชน ประธานสภา ผูวาการเมืองเฟลนบูรก หัวหนาศูนยยุโรป
เพื่อกิจการชนกลุมนอย ผูบริหารกรุงเบอรลิน ผูแทนกระทรวงมหาดไทย เจาหนาที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม 
องคกรที่ดูแลเรื่องผูลี้ภัยของสหภาพยุโรป องคกรภาคประชาสังคมที่ทำงานใหความชวยเหลือผูอพยพ ผูลี้ภัย 
และผูแสวงหาที ่พักพิง รวมทั้งไดมีโอกาสพบและพูดคุยกับครูและเด็กนักเรียนมัธยมเรื่องการจัดการเรียน 
การสอนเรื่อง Civic Education ทั้งนี้ ในวันสุดทายทางกระทรวงการตางประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

 
63 นางเตือนใจ ดีเทศน กรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิในขณะนั้น เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเขารวมและนำเสนอในที่
ประชุม 
64 นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในขณะนั้น เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขารวมประชุม 
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ไดเลี้ยงรับรองคณะเพ่ือขอบคุณและใหขอมูลรายละเอียดตางๆ เพ่ิมเติมเกี่ยวกับการดูแลชนกลุมนอย ผูอพยพ 
และผูลี้ภัย ซึ่งการเขารวมประชุมและศึกษาดงูานในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จและเปนไปดวยดี 

7.2) กิจกรรมและการประชุมในป 2560  

การเดินทางไปประชุมหารือดานการไกลเกลี ่ยและดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับ
หนวยงานดานสิทธิมนุษยชน ระหวางวันที่ 28 – 31 มีนาคม 2560 ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต65 ซึ่งนอกจาก
การศึกษาดูงานกระบวนการไกลเกลี่ยของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติของเกาหลีใตแลว ยังไดไป
ศึกษาดูงานในเรื่องการไกลเกลี่ยของคณะกรรมาธิการอนุญาโตตุลาการดานสื่อ (Arbitration Commission) 
ไดรบัฟงบรรยายเก่ียวกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชนและองคกรหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของกับการคุมครอง
สิทธิในประเทศเกาหลีใต โดย Dr.Pillkyu Hwang, Esq, Executive Director, GongGan Human Rights 
Law Foundation เขารวมประชุมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเกาหลีใต ณ National Human Rights 
Commission of Korea ได  เ ข  าพบ  Chairperson of the NHRCK Participants ร ั บฟ  งบร รยาย เร ื ่ อ ง 
Introduction of the NHRCK, Conflict Mediation, Human Rights and Business ( National Action 
Plan) และรับฟงบรรยายพิเศษ โดย Special Guest (keynote speaker) : Amb. Hong-Jae IM, Vice 
President & Secretary General, UN Global Compact Network Korea เ ข  า ร  ว มป ระ ช ุ ม ก ั บ  ICT 
DISPUTE MEDIATION CENTER ตอมารวมประชุมและรับฟงคำบรรยายกับ Press Arbitration Commission 
ณ Press Arbitration Commission, Korea Press Center จากน ั ้ นร ับฟ  งการบรรยายจาก The Seoul 
Metropolitan Government ( SMG)  ใ น หั ว ข  อ  Human Rights Policy แ ล ะ  Conflict Mediation 
Mechanism พรอมทั้งเขาชมพิพิธภัณฑเกี่ยวกับสตรี (War and Women’s Human Rights Museum) และได
ไปชม The Cheonggye Stream (tbc)  

การประชุมเวทีสามัญแหงสหประชาชาติ ในประเด็นชนเผาพื้นเมือง (UNPFII) ครั้งท่ี 
๑๖ ระหวางวันท่ี 23 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2560 ณ สำนักงานใหญองคการสหประชาชาติ นคร
นิวยอรก สหรัฐอเมริกา ซึ ่งการเขารวมประชุมตามกรอบคณะกรรมการถาวรประเด็นชนพื้นเมืองแหง
สหประชาชาติ (United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues : UNPFII) ครั้งนี้เปนครั้งแรก
ของ กสม. ของไทย66 โดยการประชุม UNPFII ครั้งท่ี 16 มีประเด็นหลักคือ การทบทวนการดำเนินการที่สราง
การเปล ี ่ยนแปลงในโอกาสครบรอบ 10 ปของการประกาศและร ับรอง (adoption) ปฏ ิญญาแหง
สหประชาชาติวาดวยสิทธิของชนเผาพื้นเมือง (UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples : 
UNDRIP) โดยไดมีขอเสนอในที่ประชุม 2 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ไดมีขอเสนอตอรัฐบาลไทยและผูจัดการประชุม ใน
ประเด็นสำคัญ ๔ ประเด็น ไดแก ประเด็นที่ 1 ประเทศไทยยังไมไดใชนิยามของคำวา “Indigenous” และยัง
ไมมีความชัดเจน เพราะวาเดิมประเทศไทยยังใชคำวา “ชาวเขา หรือ กลุมชาติพันธุ” ประเด็นท่ี 2 ยังไมมีการ
รับรององคกรระดับชาติที่ปฏิบัติตามปฏิญญาแหงสหประชาชาติวาดวยสิทธิของชนเผาพื้นเมือง ถึงแมวาจะ
ผานมา 10 ปแลวก็ตาม ประเด็นที่ 3 เมื่อไมมีองคกรที ่ปฏิบัติงานระดับชาติจึงไมมีแผนปฏิบัติการตาม 

 
65 คณะเดินทางไปประชุมและศึกษาดูงาน ประกอบดวย ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ นางประกายรัตน  ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ และเจาหนาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุยชนแหงชาติ ที่ผานการอบรมหลักสูตร “การไกลเกลี่ยและประนีประนอมขอพิพาท
ดานสิทธิมนุษยชน” จำนวน 12 คน 
66 นางเตือนใจ ดีเทศน กรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาต ิในขณะนั้น เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเขารวมประชุม 
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UNDRIP และประเด็นที ่ 4 รัฐบาลควรจะสนับสนุนเรื่องงบประมาณและดานการสรางเครือขาย รวมทั้ง
สนับสนุนความเขมแข็งของเครือขายชนเผาพ้ืนเมืองของประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก เยาวชน และสตรี  

ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ไดเสนอใหรัฐบาลกำหนดนโยบายพิเศษเพื่อแกไข
ปญหาสิทธิและสถานะบุคคลของกลุมผูสูงอายุไรรัฐ ไรสัญชาติ ซึ่งมีขอมูลลาสุดของสำนักบริหารทะเบียน
ราษฎร กรมการปกครอง พบวายังมีผูสูงอายุจำนวนกวา 30,000 คน ที่ยังไมมีสัญชาติ 

การประชุม The 15th ISPCAN European Regional Conference ในหัวขอ Multi 
– Disciplinary Interagency Approaches to the Prevention Treatment of Child Abuse and 
Neglect 67 เมื่อระหวางวันท่ี 1 – 4 ตลุาคม 2560 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอรแลนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ปองกันและตอตานการกระทำความรุนแรงตอเด็ก มีสาระสำคัญของการประชุมฯ สรุปไดดังนี้ 

1) สถานการณความรุนแรงตอเดก็ 

(1) ปจจุบันมีเด็กจำนวนอยางนอย 1 ใน 4 ถูกกระทำรุนแรง โดยเพศหญิงมีแนวโนมถูก
กระทำรุนแรงมากกวาเด็กผูชาย กลาวคือ เด็กผูหญิงถูกกระทำความรุนแรงถึง 1 ใน 4 ขณะที่เด็กผูชายถูก
กระทำรุนแรงประมาณ 1 ใน 13  

(2) ภูมิภาคท่ีมีการกระทำความรุนแรงตอเด็กมากที่สุด คือ ภูมิภาคเอเชีย สวนภูมิภาคท่ี
มีการคุมครองดูแลเด็กไดดีที่สุด คือ ภูมิภาคยุโรป 

(3) ประเภทการกระทำความรุนแรงตอเด็กที่พบมากที่สุด คือ การกระทำตอเพศ รองลงมา
เปนการกระทำทางรางกายและจิตใจ 

โดยที่ประชุมมีความเห็นวา การดูแลเด็กอยางใกลชิด จะชวยลดขอบกพรองดังกลาวได
มากยิ ่งขึ ้น การกระทำความรุนแรงสงผลเสียตอการเจร ิญเติบโตของเด็ก เน ื ่องจากเด็กที ่ถ ูกกระทำให
กระทบกระเทือนทางจิตใจจะสงผลตอการเจริญเติบโตทางรางกายอันกอใหเกิดโรคตางๆ เชน โรคซึมเศรา และ
โรคตดิตอทางเพศสัมพันธ เปนตน     

(4) เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง มักไมกลาบอกกับผูอื ่นวา ตนถูกกระทำความรุนแรง 
ปญหาความรุนแรงตอเด็กจึงไมถูกแกไข และตองทนทุกขทรมานกับการกระทำความรุนแรงเปนเวลานาน เชน 
ในบางกรณีผูเปนเหยื่อไมไดปริปากพูดถึงเรื่องความรุนแรงที่ตนเองพบเจอจนกระทั่งเวลาผานไปนานกวา 30 
ป แมในประเทศพัฒนาแลว เชน ประเทศสกอตแลนด ซึ่งเปนสวนหนึ่งของสหราชอาณาจักร ยังพบวามีเด็ก
จำนวนมากอยูในครอบครัวยากจน อยางไรก็ตาม ภาครัฐไดจัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบในการใหความ
ชวยเหลือแกเด็ก ซึ่งเด็กสามารถรองเรียนไดตลอดเวลา และมีการใหชื่อผูประสานงานแกเด็ก 

2) ที่ประชุมไดเสนอแนวทางแกไขปญหาตางๆ โดยไดใหความสำคัญกับประเด็นปญหา 2 
ประการ ไดแก 

(1) ปญหาทางกฎหมาย กลาวคือ การแกไขกฎหมายที่ยังเปนอุปสรรค เชน หลาย
ประเทศในยุโรป กฎหมายไมใหรับฟงพยานที่เปนเด็กอายุต่ำกวา 4 ขวบ แตบอยครั้งท่ีความรุนแรงเกิดขึ้นจาก
ผูปกครอง หรือผูใกลชิด ดังนั้น ผูปกครองหรือผูใกลชิดที่กระทำรนุแรงตอเด็กจึงอาจปกปดขอเท็จจริงได 

 
67 นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง กรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเขารวมการประชุม 
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(2) ปญหาทางการแพทย เมื่อมีความรุนแรงเกิดขึ้นตอเด็กแลว แพทยมักเปนบุคคล
แรกๆ ที่พบเห็นปญหาดังกลาว อยางไรก็ตาม เมื่อแพทยพบปญหาความรุนแรง แตไมสามารถบอกปญหา
ดังกลาวแกบุคคลอื่นได เนื่องจากจรรยาบรรณทางการแพทยซึ่งตองรักษาความลับของผูปวย ในทางปฏิบัติจึงมี
ความพยายามจัดทำแนวทางปฏิบัติ (Code of Conduct) เพ่ือใหผูที่ทำงานรวมกับเด็ก มีแนวทางปฏิบัติที่ควร
จะเปน 

(3) ประเด็นเด็กที่เปนบุตรของผูลี้ภัยหรือผูอพยพ ซึ่งไดมีผูลี ้ภัยอพยพเขาสูยุโรปเปน
จำนวนมาก ตองอาศัยอยูในสถานที่พักพิงซึ่งมีความแออัด เด็กบางคนตองอยูในสถานที่พักพิงเปนเวลานาน
หลายป เด็กกลุมนี้มักขาดโอกาสทางการศึกษา หรือเมื่อมีโอกาสไดศึกษาก็มีปญหาการปรับตัวเขากับสังคม
เนื่องจากความแตกตางดานภาษาและวัฒนธรรม ที่ประชุมเสนอวา การแกไขปญหาในประเด็นนี้ควรพิจารณาจาก
ความเปนเด็ก การใหความสำคัญกับเด็กเปนอันดับแรก ไมใชมองวาเขาเปนผูลี ้ภัย (Consider them as 
Children First, Refugee Second) 

(4) ปจจุบัน แนวโนมการละเมิดสิทธิเด็กมีรูปแบบเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ผ ู 
ละเมิดสิทธิกับเด็กจะตองพบเจอกัน เชน การละเมิดสิทธิของเด็กผานทางออนไลน มีการใชประโยชนจากเด็ก
ผานทางออนไลน โดยที่เหยื่อกับผูละเมดิอาจอยูคนละประเทศ 

(5) นอกจากประเด็นความความรุนแรงตอเด็กแลว ที่ประชุมยังใหความสำคัญกับบุคคล
ที่ปฏิบัติงานในการชวยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง เนื่องจากบุคคลกลุมนี้มักเกิดความเครียด ที่ประชุม
เห็นควรใหมีการตรวจสุขภาพของบุคลากร และจัดกิจกรรมอื่นใดเพ่ือลดความตึงเครียดของกลุมบุคลากรดังกลาว
ดวย 

ก า ร เ ข  า ร  วมประช ุ ม  The 7th SE Asia Conference on Human Rights and 
Agribusiness68 ระหวางวันที ่ 9 - 13 ตุลาคม 2560 ณ เมือง Pontianak, West Kalimantan ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยมีประเด็นสำคัญในเรื่องการแกไขปญหาอุปสรรค การสรางความมั่นคงในการถือครองกรรมสิทธิ์
ที่ดินโดยชุมชน การเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ การใหธุรกิจมีความรับผิดชอบตอสังคม โดยการแกไขปญหาความ
ขัดแยง การปองกันการบังคับใชแรงงานเด็กในเกษตรกรรมและธุรกิจการเกษตร รัฐบาลควรดำเนินการสรางความ
รวมมืออยางจริงจังผานกรอบความรวมมืออาเซียน โดยการเสริมสรางความเขมแข็งใหกับคณะกรรมาธิการ
ระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และรัฐบาลจะตองไมขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในขณะที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติในกรอบความรวมมือระหวางประเทศตางๆ ควร
สรางความรวมมือในการดำเนินการเกี่ยวกับผลกระทบสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากธุรกิจ หรือโครงการพัฒนาขาม
พรมแดน 

การประชุม Investing in Children’s Rights Learning Session เมื ่อระหวางวันที่ 
22 – 23 พฤศจิกายน 2560 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟลิปปนส จัดขึ้นโดย Child Rights Coalition Asia 
รวมกับ Plan International และ Save the Children มีผูเขารวมการประชุมประมาณ 50 คน จากภาคสวน
ตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผูแทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ โดยในการประชุมครั ้งนี้
ผู เขารวมการประชุม69ไดนำเสนอขอมูลที่เกี ่ยวกับการวางแผนงบประมาณสำหรับการสงเสริมและคุมครอง

 
68 นางเตือนใจ ดีเทศน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในขณะนั้น เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขารวมการประชุม 
69 นางฉัตรสุดา จันทรดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เขารวมการประชุม 
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สิทธิของเด็กในดานตางๆ ไดแก การลงทุนดานการศึกษา การลงทุนดานกระบวนการยุติธรรม และการลงทุน
ภาครฐัในการพัฒนาเด็ก  

7.3) กิจกรรมและการประชุมในป 2561 

การประชุมและเปนวิทยากร เรื่อง Judicial Dialogue on the Rights to Privacy and 
Non Discrimination70 เม ื ่อระหว างว ันที ่  9 – 11 กุมภาพันธ   2561 ณ กรุงเดลี ประเทศอินเดีย  
เปนการเสวนาระหวางผูพิพากษาศาลสูงของประเทศอินเดียและผูพิพากษาของประเทศอ่ืนในทวีปเอเชีย โดยมี
สาระสำคัญในประเด็นสิทธิของบุคคลขามเพศและบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ ซึ่งอินเดียเปนประเทศที่มี
กฎหมายระบุวา บุคคลที่มีพฤติกรรมรักรวมเพศ (Homosexual) เปนอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ของประเทศอินเดีย สงผลใหบุคคลขามเพศและบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศถูกคุกคามโดยกฎหมาย
ดังกลาว โดยไดแลกเปลี่ยนประสบการณในการทำงานดานการคุมครอง สิทธิของกลุมบุคคลที่มีความหลากหลาย 
ทางเพศ (LGBTQ) ของประเทศในทวีปเอเชีย ซึ่งในประเทศอินเดียมีคำพิพากษาอันเปนประโยชนตอการพัฒนา
สิทธิมนุษยชนในประเทศ เชน กรณีการรองเรียนวาวัฒนธรรมและประเพณีบางอยางของประเทศอินเดียขัดตอ
รัฐธรรมนูญของประเทศอินเดีย ซึ่งที่ประชุมไดหารือความเปนไปไดในการนำอนุสัญญาทางดานสิทธิมนุษยชน 
ที่ประเทศอินเดียเปนภาคีมาใชในการคุมครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะการคุมครองสิทธิในความเปนสวนตัว 
และขจัดการเลือกปฏิบัติ รวมถึงการศึกษาแนวทางการพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนของสหภาพยุโรปและ
สหรฐัอเมริกามาประยุกตใชในการคุมครองสิทธิมนุษยชนในอินเดีย  

ก า ร ป ร ะช ุ ม  Multi-stakeholder Asia Consultation on Applying a gender 
lends to the UN Guiding Principles on Business and Human Rights71 ระหวางวันที่ 20 – 21 
กุมภาพันธ 2561 ณ Ashoka University, Sonipat, ประเทศอินเดีย จัดโดยคณะทำงานวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UN Working Group on Business and Human Rights) รวมกับโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UN Development Programme – UNDP) องคการเพื่อการสงเสริมความเสมอภาค
ระหวางเพศและเพ่ิมพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Woman) และ Genpact Centre for Women’s 
Leadership (GCWL) การประชุมครั ้งนี ้เปนสวนหนึ่งของโครงการ Gender Lens ของคณะทำงานวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UN Working Group on Business and Human Rights) โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการรบัฟงความคิดเห็นระดับภูมิภาคจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
ภาคธุรกิจ และนักวิชาการ รวมถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติจากภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก เนื่องจากผูหญิง
รวมถึงเด็กผูหญิงมักจะไดรับผลกระทบดานสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากกิจกรรมทางธุรกิจ (Business – Related 
Activities) ในลักษณะที่แตกตางจากเพศชาย ซึ่งผลกระทบที่ผูหญิงไดรับนั้นมีความรุนแรง ตองเผชิญกับการ
ถูกเลือกปฏิบัติในหลายรูปแบบ และยังมีอุปสรรคในการเขาถึงการเยียวยาอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ภาครฐั
และภาคธุรกิจจำเปนตองใหความสนใจเปนพิเศษตอการเลือกปฏิบัติเชิงโครงสราง รวมถึงการขจัดอุปสรรค 
(Barriers) ตางๆ ที่ผูหญิงตองเผชิญ เพื่อใหการปฏิบัติตามหลักการชี้แนะแหงสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับ
ส ิทธ ิมน ุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGPs) เป นไปอย  า งมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจากการประชุมครั้งนี้มีขอสังเกตวา ในปจจุบัน เวทีระหวางประเทศและสหประชาชาติยังคง
ใหความสำคัญกับบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชน โดยในขณะนี้ไดมีความพยายามเชื่อมโยง
หลักการชี ้แนะของสหประชาชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs) เขากับเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน 

 
70 นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในขณะนั้น เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเขารวมการประชุม 
71 นางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิเขารวมการประชุม 
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(SDGs) มากขึ้น อยางไรก็ตาม ผูหญิงมีแนวโนมที่จะถูกละเมิดสิทธิโดยหลายปจจัยตามแนวคิด "อำนาจทับ
ซอน" (Intersectionality) ซึ ่งเปนเครื่องมือในการวิเคราะหปรากฏการณการกดขี ่ตางๆ ที่กระทำในพื้นที่ใด ๆ  
ซึ่งไมไดมีมิติเดียว หากแตยังมีปจจัยอื่น ๆ เชน อายุ ศาสนา เชื ้อชาติ เผาพันธุ เพศสภาพ และสถานะ 
การแตงงานเขามาเปนปจจัยดวย ดังนั้น ในบริบทของธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ผูหญิงจึงไดรับผลกระทบจาก
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับธุรกิจรุนแรงและมีลักษณะเปนการเฉพาะยิ่งกวา ภาคธุรกิจเอกชนจะมีสวนสำคัญตอ
ประเด็นนี ้อยางยิ ่ง เนื ่องจากเปนกลไกที ่จะนำมาซึ ่งการสรางนวัตกรรมใหม การลงทุน การสรางความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจางงาน ทั้งนี้ ภาคธุรกิจจะตองมีสวนรวมในการคุมครองสิทธิแรงงาน 
มาตรฐานสิ ่งแวดลอม และสุขอนามัยที ่สอดคลองกับมาตรฐานสากลและความตกลงระหวางประเทศที่
เก่ียวของ ซึ่งรวมถึงหลักการชี้แนะวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and 
Human Rights) ตลอดจนมาตรฐานแรงงาน (labour standards) ขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

การประชุม 2018 Global Forum on Responsible Business Conduct 72ระหวาง
วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยการประชุมครั้งนี้ใหความสำคัญกับ
ประเด็นธุรกิจในสงัคม (Business in Society) ตลอดจนประเด็นอ่ืน เชน ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจตลอด
ทั้งหวงโซอุปทาน การแกไขปญหาแรงงานทาสรูปแบบใหมในหวงโซอุปทาน การใหความสำคัญกับมุมมองที่
เกี่ยวกับเพศ การสนับสนุนบทบาทของภาครัฐในการตรวจสอบที่รอบดาน และการทำหนาที่กลไกการเยียวยา
ของรัฐที่ไมใชกระบวนการยุตธิรรม (Non – Judicial Mechanisms) จากการเขารวมการประชุมครั้งนี้ เห็นได
ชัดเจนวา ในเวทีระหวางประเทศกำลังใหความสำคัญกับบทบาทของภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนและ
การพัฒนาอยางยั่งยืนเปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีการบูรณาการการคาและตลาดจากการลงนาม
ความรวมมือระหวางภูมิภาคตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทวีปเอเชียในฐานะสวนหนึ่งของหวงโซคุณคา (Global Value 
Chain) ของโลก จึงมีความจำเปนอยางย่ิงท่ีประเทศตาง ๆ รวมทั้งประเทศไทยจะตองสรางสภาพแวดลอม รวมถึง
ปรับปรุงกฎหมาย นโยบาย และการกำกับดูแลใหเอื้อตอวิวัฒนาการของโลก ซึ่งปจจุบันไมไดมุงเนนเฉพาะผล
กำไรแตเพียงอยางเดียว แตใหความสำคัญกับการทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบ เคารพสิทธิมนุษยชน และ
สงเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 

การที่ประเทศไทยไดจัดทำแผนปฏิบัติการชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจึงเปนโอกาส
อันด ีท ี ่จะเป นการแสดงให  เห ็นถ ึงความม ุ  งม ั ่นของประเทศไทยในการเข าร วมก ับประชาคมโลก 
ในการคุมครองสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ และยังเปนการสนับสนุนการดำเนินการตามหลักการชี้แนะวาดวย
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (UNGPs) การจัดทำแผนปฏิบัติการชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนที่มีคุณภาพ จึงเปนการสรางความสอดประสานทางนโยบาย (Policy Coherence) ระหวางองคกร
และหนวยงานตางๆ ภายในรัฐบาล เพื่อใหเกิดความเขาใจและความรวมมือกันอยางมีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติตามนโยบายดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของประเทศ ซึ่งจะเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของประเทศ 
ในตลาดโลกพรอมดวยการรักษาสมดุลระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การเคารพสิทธิมนุษยชน และความ
ยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดลอมตอไป 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติในฐานะสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (NHRIs) จึง
เปนองคกรที่มีบทบาทสำคัญอยางยิ่งในการจัดทำขอเสนอแนะตอรัฐเพื่อการกำหนดนโยบายหรือปรับปรุง
กฎหมายใหสอดคลองกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล รวมถึงการทำหนาที่ในฐานะกลไกการเยียวยาของรัฐที่

 
72ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และนางประกายรัตน ตนธีรวงศ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูแทนคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติ เขารวมการประชุม 
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ไมใชกระบวนการยุติธรรม (Non – Judicial Mechanisms) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติวาดวย
ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน การสนับสนุนขอมูลที่รัฐอาจใชเพื ่อจัดทำแผนปฏิบัติการชาติวาดวยธุรกิจกับสิทธิ
มนุษยชนที่มีคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนดานเทคนิคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ 
และภาคธุรกิจในเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนและการดำเนินธุรกิจที่มีความรับผิดชอบตอไป 

การประชุมระดับภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 วาดวยนักปกปองสิทธิมนุษยชน (the 8th  
Asian Regional Human Rights Defender forum)73 ระหว างว ันท ี ่  26 - 28 ก ันยายน 2561  
ณ จังหวัดบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย การประชุมดังกลาวไดมีการหารือในประเด็นสำคัญในเรื่องผูหญิง 
นักปกปองสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ที่ประชุมไดมีความเห็นพองตรงกันวา การคุกคามนักปกปองสิทธิ
มนุษยชนยังพบไดในหลายประเทศ ซึ่งปจจุบันมีการคุกคามในรูปแบบตาง ๆ เชน การคุกคามในรูปแบบการ
ฟองรองดำเนินคดี (Judicial Harassment or SLAPP) การคุกคามทางสื่อออนไลน (Online Attack) เพ่ือ
ลดทอนความนาเชื่อถือ เปนตน 

การเขารวมการประชุมคณะกรรมการบริหารดานประเด็นผูลี้ภัย ครั้งที่ 69 พิธีมอบรางวัล
ผ ู ล ี ้ภ ัยน ันเซน ป  2561 และการนำเสนอสถานการณส ิทธ ิมน ุษยชนของผ ู  ไร ร ัฐ ไร ส ัญชาติ 
ในประเทศไทย และขอเสนอแนะที ่ เกี ่ยวของ74 ระหว างว ันที ่ 1 – 5 ตุลาคม 2561 ณ องคการ
สหประชาชาติ ประจำนครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส การประชุมคณะกรรมการบริหารดานประเด็นผูล ี ้ภัย 
(Executive Committee : ExCom) ของสำนักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (United Nations 
High Commission on Human Rights : UNHCR) จัดขึ้นเปนประจำทุกป ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 
โดยครั้งนี้จัดขึ้นเปนครั้งที่ 69 มีผูเขารวมการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 814 คน ประกอบดวย คณะกรรมการ
บริหารดานประเด็นผูลี ้ภัย ผูแทนที่เปน/มิไดเปนรัฐภาคีของสหประชาชาติ องคกรผูสังเกตการณ องคกร
ระหวางประเทศ องคกรอื่น ๆ ผูแทนองคการชำนัญพิเศษเฉพาะเรื่องและระบบของสหประชาชาติ รวมถึง
ผูแทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติและองคกรพัฒนาเอกชนซึ่งเกี่ยวของกับประเด็นผูลี้ภัย และการไรรัฐไร
สัญชาติ  

พิธีมอบรางวัลผูลี้ภัยนันเซน ไดมีการเริ่มมอบรางวัลตั้งแตป 2497 เปนตนมา โดยการมอบ
รางวัลในป 2561 ไดมีการพิจารณารายชื่อผูไดรับการเสนอชื่อบุคคลที่มีผลงานโดดเดนเปนที่ประจักษในการ
อุท ิศตนในการแก ไขปญหา การสงเสร ิมคุณภาพช ีว ิต และสร างการเปล ี ่ ยนแปลงให ก ับผ ู ล ี ้ภ ัย และ 
ผูพลัดถิ ่นในประเทศ มากกวา 500 คน มีผู ผ านการพิจารณาเสนอรายชื ่อ และไดรับการคัดเลือกจาก  
5 ภูมิภาค ไดแก ภูมิภาคอัฟริกา อเมริกา (เหนือและใต) ยุโรป ตะวันออกกลางและอัฟริกาเหนือ เอเชียและ
แปซิฟก ซึ่งนางเตอืนใจ ดีเทศน กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนผูผานการพิจารณาเสนอรายชื่อและไดรับ
การคัดเลือกประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก สำหรับผูชนะรางวัล ป 2561 ไดแก นายแพทยอีวาน อัตตา 
อดาฮาร (Dr. Evan Atar Adaha) จากประเทศเซาทซูดาน ซึ่งผูผานการพิจารณาเสนอรายชื่อและไดรับการ
คัดเลือกจากภูมิภาคอัฟริกา เปนแพทยผูชวยเหลือผูลี้ภัยและปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความขัดแยง มีการสูรบที่มี
ความยากลำบากมานานกวา 40 ป จึงเปนผูท่ีมีความเหมาะสมในการไดรับรางวัลผูลี้ภัยนันเซน ประจำป 2561  

สำหรับสถานการณปญหาการไรรัฐ ไรสัญชาติในประเทศไทย มีพัฒนาการในการแกไข
ปญหาดังกลาว โดยรัฐบาลไดพัฒนาระบบกฎหมายและนโยบาย การแกไขบทบัญญัติในกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
เชน กฎหมายวาดวยทะเบียนราษฎร กฎหมายสัญชาติ กฎหมายวาดวยคนเขาเมือง เปนตน จนในที่สุดจำนวน
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ของเด็กแรกคลอดที่ไดรับหนังสือรับรองการเกิด และสูติบัตร มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงรอยละ 97 จากจำนวนของ
เด็กแรกคลอดในแตละป อยางไรก็ตาม ไดหาร ือกับ UNHCR และกระทรวงมหาดไทย เปนระยะ ๆ  
เพื่อแกไขกลุมบุคคลท่ียังมีปญหาหลงเหลืออยู    

การประชุม Paris Peace Forum 2018 ครั้งที่ 175 เนื่องในโอกาสรำลึก 100 ป การ
สิ้นสุดสงครามโลก เมื่อระหวางวันที่ 11 – 13 พฤศจิกายน 2561  ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส โดยใน
วันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เปนวันเปดงานโดยประธานาธิบดีสาธารณรฐัฝรั่งเศสรวมกับผูนำประเทศตาง ๆ 
ทั่วโลก มีผูเขารวมการประชุมมากกวา 120 ประเทศ รวมถึงนายกรัฐมนตรีของไทยดวย สวนในวันที่ 12 – 
13 พฤศจิกายน 2561 เปนเวทีถกแถลงประเด็นตาง ๆ ที่เปนความทาทายสถานการณโลกปจจุบัน ซึ่งมีหลาย
ประเด็นที่นาสนใจ เชน Bit Bytes and Government Challenges : The Future of Artificial Intelligence, 
The Long Road Towards a Comprehensive Approach to International Migration, Restoring Faith 
in the UN Security Council ในการนี ้ ไดร ับเชิญเปนวิทยากรในหัวขอ 70 th anniversary of Human 
Rights Declaration แ ล ะ  2 0 th anniversary of the Declaration on Human Rights Defenders โ ด ย
ผูเขารวมการประชุมเปนบุคคลระดับรัฐมนตรี CEO และเจาหนาที่องคการระหวางประเทศ เชน องคการ
สหประชาชาติ เปนตน นอกจากนี้ยังมีการหารือกลุมยอยซึ่งมีหลายประเด็นที่นาสนใจ เชน ความเทาเทียมทาง
เ พศ , The Right time for Global Compact on Environment? Restoring Faith in the UN Security 
Council รวมถึงการเสวนาทางศาสนาเพื่อหาทางออกจากความขัดแยงซึ่งภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ
และนำเสนอผลงานขององคกรตาง ๆ ที่ทำงานดานความยุติธรรม สิทธิมนุษยชน และสันติภาพ ทั้งนี้ การ
ประชุมดังกลาวมีผูเขารวมประชุมทั้งส้ิน ประมาณ 700 คน 

8) การจัดทำรายงานคูขนานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

สหประชาชาติสนับสนุนให สถาบันสิทธิมน ุษยชนแหงชาติมีความรวมมือกับกลไกดาน 
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในการสงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน 
ในประเทศของตน ทั ้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) และ
คณะกรรมการประจำสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนฉบับตางๆ (Treaty bodies) เนื่องจาก
สหประชาชาติเห็นวา สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกรที ่อยูใกลชิดกับสถานการณสิทธิมนุษยชน 
ในแตละประเทศ จึงสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในประเทศของตนแกกลไก
ดังกลาวไดเปนอยางดี โดยวิธีหน่ึงในการใหขอมูลแกกลไกดานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ คือ การจัดทำ
รายงานเกี่ยวกับสถานการณสิทธิมนุษยชนในประเทศของตนคูขนานไปกับรายงานที่จัดทำโดยภาครัฐ หรือ 
ที่เรียกวา “รายงานคูขนาน” (Alternative report) สงใหคณะกรรมการประจำสนธิสัญญานั้นๆ เพื่อใชเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาติดตามการดำเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้นเปนระยะๆ ตามเวลา 
ที ่กำหนด โดยหลังจากคณะกรรมการฯ พิจารณารายงานทั ้งของภาครัฐและของภาคสวนตางๆ แลว  
คณะกรรมการฯ จะมี “ขอสังเกตเชิงสรุป” (Concluding Observations) ตอการสงเสริมและคุมครองสิทธิ 
ที ่ไดรับการรับรองในสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกรัฐภาคีเพื ่อนำไปดำเนินการให
สอดคลองกับพันธกรณีตามสนธิสัญญามากขึ้น 

กสม. ชุดที่ ๓  ไดทำหนาที่สงเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนของ
ไทยดวยการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของรัฐวาเปนไปตามพันธกรณีดังกลาวหรือไมและอยางไร รวมถึง
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ใหขอเสนอแนะเพ่ือนำไปสูการปรับปรุงการปฏิบัติที่ทำใหเกิดการเคารพ และคุมครองสิทธิมนุษยชนใหดียิ่งขึ้น 
โดยการจัดทำรายงานคูขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี รวม ๔ 
ฉบับ76 ดังนี้ 

8.1) รายงานคูขนานการปฏิบัติตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง ในป ๒๕๕๙ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ ๓  ไดจัดทำรายงานการปฏิบัติตามกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political 
Rights - ICCPR) จากมุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติคูขนานกับรายงานของรัฐบาลและไดเสนอ
รายงานดังกลาวไปยังคณะกรรมการประจำกติกา ICCPR โดยรายงานคูขนานฯ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติไดเนนย้ำถึงการดำเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจำกติกา ICCPR มาตรการทั ่วไป  
เพื่อรองรับการดำเนินการตามกติกา ICCPR เหตุการณชุมนุมทางการเมืองในประเทศในชวงป ๒๕๕๓ และชวง
ป ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗ สถานการณสิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต สิทธิในกระบวนการยุติธรรม การพิจารณา
ทบทวนการใชโทษประหารชีวิต การปฏิบัติตอผูโยกยายถิ่นฐาน/ผูแสวงหาที่พักพิง ปญหาสิทธิและสถานะ
บุคคลของคนไรรัฐ ไรสัญชาติ และคนไทยพลัดถิ่น ปญหาการคามนุษย และนักปกปองสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง
ขอเสนอแนะตางๆ ท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีตอรัฐบาลไทย เชน การพิจารณาทบทวนบทบัญญัติ
ของรางรัฐธรรมนูญในสวนท่ีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพโดยใหมีการกำหนดหลักการที่รับรองและคุมครองศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยของคนทุกคนและใหมีการรับรองสิทธิชุมชนที่ช ัดเจนในทำนองเดียวกับรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉบับพุทธศักราช ๒๕๔๐ และ ๒๕๕๐ การบังคับใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกเฉพาะ 
ในสถานการณที่คุกคามความอยูรอดของชาติตามขอ ๔ ของกติกา ICCPR อยางเครงครัด การบังคับใชกฎหมาย
อยางเปนธรรม หากพบวาเจาหนาที่รัฐกระทำผิดตองมีการลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอยางจริงจังเพื่อ
ไมใหเกิดวัฒนธรรมการไมตองรับโทษ การดำเนินการลดและยกเลิกโทษประหารชีวิตอยางมีขั้นตอน โดย
พิจารณาทบทวนกฎหมายที่มีโทษประหารชีวิตและจำกัดใหมีโทษดังกลาวเฉพาะคดีอุกฉกรรจตามขอ ๖ 
วรรคสองของกติกา ICCPR และการพิจารณาแกไขปรับปรุงกฎหมายคนเขาเมืองเพื่อใหมีการจำแนกสถานะ
ทางกฎหมายของคนเขาเมืองกลุมตาง ๆ  

คณะกรรมการประจำกติกา ICCPR ไดพิจารณารายงานของไทย เมื่อวันที ่ ๑๓ - ๑๔ 
มีนาคม ๒๕๖๐ และไดมีขอเสนอแนะแกประเทศไทยเพื่อนำไปพิจารณาปฏิบัติในประเด็นตางๆ เชน การ
ยกเลิกการลิดรอนสิทธิบางประการดังเชนสิทธิในการชุมนุมโดยสงบ ปญหาความรุนแรงตอสตรี สิทธิที่เทาเทียม
ระหวางชายและหญิง โทษประหาร การบังคับใหบุคคลสูญหาย การทรมาน การคามนุษย สิทธิของคนตางดาว  
ศาลทหาร เสรีภาพในการแสดงออก และชนกลุมนอย ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดดำเนินการ
ติดตามการดำเนินงานของรัฐตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจำกติกา ICCPR อยางใกลชิด 

8.2) รายงานคูขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี 
ในทุกรูปแบบ ในป ๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ ๓  ไดจัดทำรายงานการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All 
Forms of Discrimination against Women - CEDAW) จากมุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
คูขนานกับรายงานของรัฐบาลและไดเสนอรายงานดังกลาวไปยังคณะกรรมการประจำอนุสัญญา CEDAW โดย
รายงานคูขนานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเนนย้ำเรื่องการปฏิรูปกฎหมายตามพันธกรณีใน
อนุสัญญา CEDAW กฎหมายที ่ย ังไมเป นไปตามพันธกรณีท ี ่ประเทศไทยมีต ออนุสัญญา CEDAW เชน 

 
76 ขอมูลตั้งแตวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 
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พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  มาตรา ๒๗๗ เรื่องการกระทำ
ชำเราเด็กอายุไมเกิน ๑๕ ป พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ 
เรื่องคำนิยามที่ยังไมครอบคลุมความรุนแรงทางเพศ พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เรื่องการเปดชองใหมีการเลือกปฏิบัติไดดวยเหตุผลบางประการตามมาตรา ๑๗ และพระราชบัญญัติคุมครอง
เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีชวยการเจริญพันธุทางการแพทย พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่ไมครอบคลุมสิทธิมนุษยชน
ของผูหญิงที่ตั ้งครรภแทน นอกจากนี้ รายงานดังกลาวไดระบุถึงกลไกระดับชาติเพื่อความกาวหนาของสตรี 
ความรุนแรงตอสตรีและเด็กหญิง การคาและการแสวงหาประโยชนจากสตรีและเด็กหญิง การคุมครองแรงงาน
สตรี สตรีมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต สตรีกลุมชาติพันธุ สตรีและเด็กหญิงยายถิ่นขามพรมแดน 
ผูต องขังสตรี สตรีพิการ สตรีนักปกปองสิทธิมนุษยชน และบุคคลที ่มีความหลากหลายทางเพศ รวมทั้ง
ขอเสนอแนะตางๆ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีตอรัฐบาล เชน การแกไขประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา ๒๗๗ เพื่อมิใหมีบทบัญญัติที่ใหศาลอนุญาตใหเด็กชายอายุไมเกิน ๑๘ ปที่มีความสัมพันธทางเพศกับ
เด็กหญิงอายุเกิน ๑๓ ปแตต่ำกวา ๑๕ ป โดยที่เด็กหญิงยินยอมสามารถแตงงานกับเด็กหญิงได การเรงปรับปรุง
กลไกในการติดตามการพิจารณาคดีการคามนุษยและมีหนวยงานตรงที่รับผิดชอบอยางเปนระบบมากขึ้นเพื่อ
สนับสนุนใหการบังคับคดีคามนุษยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การใชมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อกำหนดสัดสวนให
แรงงานสตรีมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกระดับ การพิจารณาและประยุกตใชมติคณะมนตรีความมั่นคงแหง
สหประชาชาติที่ ๑๓๒๕ (ค.ศ. ๒๐๐๐) เกี่ยวกับสตรี สันติภาพ และความมั่นคง มาเปนแนวทางในการปฏิบัติ
ตามความเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต การสนับสนุนใหสตรีกลุมชาติพันธุมีการรวมกลุมและสราง
เครือขายเพื่อสงเสริมความรูในการพัฒนาศักยภาพและปกปองสิทธิมนุษยชนของสตรี  การพิจารณาปรับปรุง
ใหแรงงานสตรีและเด็กหญิงยายถิ่นสามารถเขาถึงการทำงานที่ถูกตองตามกฎหมายเพ่ือใหไดรับความคุมครอง
ดานแรงงานโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ การใหมีมาตรการจัดสถานที่เฉพาะใหผูตองขังที่ตั้งครรภจนกวาจะ
คลอดและมีสถานเลี้ยงทารกนอกเรือนจำเพื่อคุมครองสิทธิเด็กใหมีพัฒนาการทั้งรางกายและจิตใจที่เหมาะสม
ตามวัย การกำหนดมาตรการเชิงรุกและดำเนินการปองกันสตรีและเด็กหญิงพิการจากการถูกกระทำดวยความ
รุนแรง การพิจารณาทบทวนระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานรัฐที่เลือกปฏิบัติจำกัดสิทธิและเสรีภาพของภิกษุณี
และสามเณรีในการนับถือศาสนา และการพิจารณาทบทวนกฎหมายตาง ๆ รวมทั้งนโยบายและแนวปฏิบัติ
ไมใหมีการเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหงเพศ เพศสภาวะ และเพศวิถี 

คณะกรรมการประจำอนุสัญญา CEDAW ไดพิจารณารายงานของไทยเมื ่อวันที ่ ๓ - ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๖๐ และไดมีขอเสนอแนะตอประเทศไทยนำไปพิจารณาปฏิบัติ เชน การเขาถึงความยุติธรรม 
และการเยียวยา ความรุนแรงตอสตรี การคามนุษย การเอาเปรียบตอพนักงานบริการ สตรี สันติภาพและความ
มั่นคง การมีสวนรวมทางการเมือง นักปกปองสิทธิมนุษยชนสตรี สัญชาติ การศกึษา การจางงาน สุขภาพ สตรี             
ในชนบท สตรีท่ีถูกคุมขังและการสมรส ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดใชขอเสนอแนะดังกลาวเปน
แนวทางในการตดิตามการดำเนินงานของรัฐบาล 

8.3) รายงานคู ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทาง 
เชื้อชาติในทุกรูปแบบ ในป ๒๕๖๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ ๓  ไดจัดทำรายงานคูขนาน 
การปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) จากมุมมองของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติคูขนานกับรายงานของรัฐบาลและไดเสนอรายงานดังกลาวไปยังคณะกรรมการประจำอนุสัญญา 
CERD โดยรายงานคูขนานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเนนย้ำในเรื่องพัฒนาการเชิงบวกที่
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สำคัญเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปในการปฏิบัติตามอนุสัญญา CERD เชน รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๗ และมาตรา ๗๐ ที่บัญญัติถึงความเสมอกันของบุคคล และการสงเสริมรวมถึง
ใหความคุมครองชาวไทยกลุมชาติพันธุ เปนตน เรื่องสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของกลุมคนไรรัฐ/ไรสัญชาติ  
เชน กลุมผูสูงอายุไรสัญชาติและกลุมคนไรสัญชาติที่ไมไดเกิดในราชอาณาจักรแตมีความกลมกลืนกับสังคมไทย 
เปนตน เรื่องสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของกลุมชาติพันธุตางๆ เชน กลุมชาติพันธุกระเหรี่ยงที่ไดรับ
ผลกระทบตอวิถีชีวิตดั้งเดิมจากการประกาศเขตปาสงวนและเขตอุทยาน กลุมชนเผามานิในจังหวัดตรัง พัทลุง 
และสตูล ที่ประสบปญหาการใชชีวิตและความเปนอยู เปนตน และเรื่องสถานการณสิทธิมนุษยชนของกลุม 
คนไทยเชื้อสายมลายูที่มักถูกเจาหนาที่ของรัฐสงสัยวาใหการสนับสนุนหรือมีสวนรวมในขบวนการกอความ 
ไมสงบในพื้นที่และปญหาการถูกทรมานโดยเจาหนาที่ เปนตน รวมถึงเรื่องสถานการณสิทธิมนุษยชนของกลุม 
ผูอพยพ/ผูแสวงหาที่พักพิง เชน ผลกระทบจากการอพยพโยกยายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาจากเมียนมาและ
บังกลาเทศที่เขาเมืองโดยไมถูกตองตามกฎหมาย เปนตน ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ ที่คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติมีตอรัฐบาล เชน การพิจารณาสำรวจจำนวนผูสูงอายุไรสัญชาติและคนไรสัญชาติที่ไมไดเกิด
ในราชอาณาจักรแตมีความกลมกลืนกับสังคมไทย การยุติการจับกุมกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงและชุมชนทองถิ่น
ดั้งเดิม การเรงรัดดำเนินการเพื่อใหชาวมานิไดเขาถึงสิทธิดานตางๆ ตามแนวทางของมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อป 
๒๕๕๓ เรื่องการฟนฟูวิถีชีวิตชาวกระเหรี่ยงและเมื ่อเดือนสิงหาคม ๒๕๕๓ เรื ่องการฟนฟูวิถีชีวิตชาวเล  
การติดตามตรวจสอบการใชอำนาจของเจาหนาที่รัฐตอคนไทยเชื้อสายมลายูใหอยูในกรอบของกฎหมายอยาง
เครงครัด การทบทวนการประกาศใชพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และพระราช
กำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยควรบังคบัใชเทาท่ี
จำเปนและในระยะเวลาที่จำกัดเทานั้น การสงเสริมใหมีการบังคับใชกฎหมายที่ปองกันการลักลอบนำแรงงาน
จากประเทศเพ่ือนบานเขามาทำงานในประเทศไทยอยางไมถูกตอง เปนตน 

ในสวนของกำหนดการพิจารณารายงานของไทย คณะกรรมการประจำอนุสัญญา CERD  
มีกำหนดพิจารณาในชวงเดอืนสิงหาคม ๒๕๖๓ 

8.4) รายงานคูขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  

ในป ๒๕๖๓ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่ ๓  อยูระหวางจัดทำรายงาน
คู ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว าดวยสิทธ ิเด ็ก (Convention on the Rights of the Child - CRC)  
เพื่อจัดสงใหคณะกรรมการประจำอนุสัญญา CRC พิจารณาควบคูกับรายงานที่จัดทำโดยรัฐบาล ซึ่งรายงาน
คูขนานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดเนนย้ำในเรื ่องประเด็นปญหาอุปสรรคดานกฎหมาย  
แผนระดับชาติ กลไกการคุมครองเด็กและการจัดเก็บขอมูลเก่ียวกับเด็ก การรับฟงความเห็นของเด็ก (Right to 
be heard) สิทธิในชีวิต การอยูรอด และการพัฒนาของเด็ก เด็กไรรัฐ ความรุนแรงตอเด็ก การปฏิบัติที ่เปน
อันตรายตอเด็ก การเลี้ยงดูเด็กในสถานรองรับหรือสถานสงเคราะห ปญหาสุขภาพวัยรุนและการศึกษา 
การศึกษาของเด็กพิการ เด็กในกระบวนการยุติธรรม การแสวงประโยชนทางเพศจากเด็ก และเด็กในจังหวัด
ชายแดนภาคใต รวมถึงเด็กโยกยายถิ่นฐาน ตลอดจนขอเสนอแนะและขอสังเกตของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแหงชาติที่มีตอปญหาดานสิทธิเด็กในภาพรวม เชน รัฐควรพิจารณาใหมีกลไกระดับชุมชนในการเฝา
ระวังปญหาเด็กกระทำผิดและจัดการกับปญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นที่ และรัฐควรมีการเตรียมความพรอมใหกับชาย
และหญิงในการสรางครอบครัวและความรับผิดชอบในการมีบุตรเพราะพอและแมเปนผูมีหนาที่และบทบาทสำคัญ
ในการดแูลเด็กใหไดรับการพัฒนาที่เหมาะสมทั้งทางดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณและสงัคม เปนตน 
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3.6 ดานการบริหารจัดการและการพฒันาองคกร 

การปฏิบัติหนาที่ของ กสม. ชุดที่ 3 มีความทาทายในการทำหนาที่ตามทบาทและภารกิจของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดแก การสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน การคุมครองสิทธิมนุษยชน และการ

เฝาระวังสถานการณสิทธิมนุษยชนแลว นอกจากนี้ ยังมีความทาทายในดานการบริหารจัดการและการพัฒนา

องคกรเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จึงมีการ

กำหนดยุทธศาสตรในการทำงานและการบริหารจัดการองคกรไวในแผนยุทธศาสตร ดานท่ี 5 คือ “เสริมสราง

และพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความ

โปรงใส” ซึ ่งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดนำไปขับเคลื่อนและเกิดผลสำเร็จจากการ

ดำเนินงาน สรปุไดดังน้ี 

3.6.1 การปรับปรุงกระบวนการทำงานในภารกิจหลักขององคกร (Core Business Process 

Redesign) 

สำนักงาน กสม. ไดมุ งเนนการปรับปรุงกระบวนการทำงานในภารกิจหลัก (Core Business 

Process Redesign) ครอบคลุมทั้งดานการสงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการบริหารจัดการองคกร ดังนี้ 

1) ภารกิจดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน สำนักงาน กสม. ไดปรับปรุงระบบและขั้นตอนการ

ทำงานดานการคุมครองสิทธิมนุษยชนใหเหมาะสม รวดเร็ว และเปนมาตรฐานเดยีวกัน อาทิ การจัดทำระเบียบ

และประกาศที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามพระราชบัญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 การพัฒนาคูมือในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การพัฒนาระบบ

รับเรื่องรองเรียนและการประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชน การศึกษาบทบาทหนาที่และกำหนดแนวทางใน

การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและองคกรอิสระอื่น การกลั่นกรองและตรวจสอบ

มาตรฐานรายงานผลการพิจารณาหรือผลการตรวจสอบเรื่องรองเรียน การปรับปรุงฐานขอมูลในระบบการ

ตรวจสอบเรื่องรองเรียน  

2) ภารกิจดานการสงเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อใหมีการสงเสริมความรูความเขาใจและสราง

ความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนอยางเปนระบบ กสม. โดยคณะอนุกรรมการดานการสงเสริมการเคารพ

สิทธิมนุษยชนไดจัดทำแผนสงเสริมสิทธิมนุษยชนตามยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๕ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจและสรางความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับ

สถานการณดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ตอสาธารณชนอยางตอเนื่อง 

โดยมีการวางกลยุทธ 8 ดาน ประกอบดวย  

กลยุทธที่ ๑ ใหมีหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุมเปาหมายที่หลากหลาย (การสรางความรู

ความเขาใจ) 

กลยุทธที่ ๒ พัฒนาเครื่องมือเพื่อสงเสริมความรูความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนและสรางแหลง

เรียนรู (การสรางความตระหนัก) 
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กลยุทธที่ ๓ คนหา สนับสนุน สงเสริม และเชิดชูใหมีบุคคลหรือองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights IDOL) (การสรางความตระหนัก) 

กลยุทธที่ ๔ การสื่อสารสาธารณะเพื่อสรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน (การสื่อสารสาธารณะ) 

กลยุทธที่ ๕ ติดตาม วิเคราะห ใหข อเสนอแนะ และเขาไปมีสวนรวมในแผนยุทธศาสตร

แผนปฏิบัติการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของหนวยงานตาง ๆ และจัดทำแผน

ความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ (การสรางความรูความเขาใจ) 

กลยุทธที่ ๖ ขยายประเด็นสิทธิมนุษยชนจากวาระโลกเพื่อสรางความรับรูและผลักดันใหเกิด 

การดำเนินการใหสอดคลองตามวาระโลก (การสื่อสารสาธารณะ) 

กลยุทธที่ ๗ จัดใหมีศูนยกลางการบูรณาการและการเรียนรูดานสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human 

Rights Education & Learning Hub) (การสรางความรูความเขาใจ) 

กลยุทธที่ ๘ สรางดัชนี Thailand Human Rights Index: Thailand HRI ในรัฐกิจ ธุรกิจประชากิจ 

(การสรางความตระหนัก) 

ท้ังนี้ สำนักงาน กสม. ไดนำแผนสงเสริมสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนและเกิดผลสำเร็จเปนรูปธรรม

หลายโครงการซึ่งไดปรากฎในผลการดำเนินงานตามภารกิจหลักดานการสงเสริมสิทธิมนุษยชน อาทิ หลักสูตร

สิทธิมนุษยชนศึกษาในกลุมเปาหมายที่หลากหลาย การเชิดชูบุคคลหรือองคกรตนแบบดานสิทธิมนุษยชน 

(Human Rights IDOL) 

3) ภารกิจดานการเฝาระวังสถานการณดานสิทธิมนุษยชน เหตุผลสำคัญในการถูกปรับลด

สถานะของ กสม. เมื่อป 2559 จากสถานะ A เปน B ประการหนึ่ง คือ การปฏิบัติหนาที่  กสม. ไมสามารถ

ตอบสนองตอเหตุการณที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดอยางทันทวงที ในกรณกีารจัดทำรายงานการชุมนุมทาง

การเมืองอันมีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อป 2553 ดังน้ัน  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ี 

3 จึงใหความสำคัญในการติดตามและเฝาระวังสถานการณดานสิทธิมนุษยชน และจัดทำรายงานสถานการณ

สิทธิมนุษยชนโดยไมชักชา ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ มาตรา 40 ไดกำหนดกรอบเวลาใหจัดทำรายงานประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนแลวเสร็จภายใน

เกาสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน เพื่อใหการจัดทำรายงานดังกลาวเปนไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงไดจัดทำและประกาศแผนการดำเนินการการจัดทำผลการประเมิน

สถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยประจำป โดยแบงออกเปน7 ขั ้นตอน ไดแก ขั ้นที่ 1 การ

วางแผน ข้ันท่ี 2 การออกแบบ ข้ันที่ 3 การเก็บขอมูล/ตรวจสอบ ขั้นที่ 4 การติดตาม/วิเคราะห ขั้นท่ี 5 การ

จัดทำรายงาน ขั้นที่ 6 การเสนอรายงานผลการประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตอ

รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี 

3.6.2 พัฒนาการบร ิหารจัดการองค กร ทรัพยากรบุคคล และงบประมาณอยางมี

ประสิทธิภาพดวยความเปนธรรมและโปรงใส 
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1) กสม. ไดจัดใหมีแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560-2565 ซ่ึง

เปนแผนยุทธศาสตร ฉบับที่ 3 โดยกำหนดวิสัยทัศนวา “เปนสถาบันอิสระในการรวมสรางสังคมใหเคารพ

สิทธิมนุษยชน” ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร 17 กลยุทธ ดังนี ้

ยทุธศาสตรที่ 1 สงเสริมและติดตามใหทุกภาคสวนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนษุยชน

ตามที่ไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหวางประเทศ

ดานสทิธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยจะตองปฏิบัตติาม 

ยทุธศาสตรที่ 2 เนนการดำเนินงานที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสรางของภาครัฐ

และภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอยางเปนระบบ เพ่ือปองกันและแกปญหาดานสิทธิมนุษยชน 

ยทุธศาสตรที่ 3 มุงการทำงานรวมกับเครือขายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหวาง

ประเทศเพ่ือใหเกิดการสรางพลัง (synergy) ในการทำงานรวมกัน 

ยทุธศาสตรที่ 4 สงเสริมความรูความเขาใจและสรางความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน 

สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานสำคัญของ กสม. ตอสาธารณชน

อยางถูกตองและท่ัวถึง 

ยทุธศาสตรที่ 5 เสริมสรางและพัฒนากระบวนการทำงานและการบริหารจัดการองคกรให

เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปรงใส 

ภาพท่ี 2 แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560-2565 
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2) กสม. ไดจัดใหมีแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2561-2565 เพ่ือใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลอยางเปนระบบและตอเนื่อง ซึ่งอยู

ระหวางการนำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลไปปฏิบัติ ไดแก การปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหสอดคลองกับภารกิจตามกฎหมายใหม การวิเคราะห

อัตรากำลัง การทบทวนเกณฑการประเมินผลงานที่เขมขน โดยกำหนดตัวชี ้ว ัดระดับบุคคลในสวนของ

ผลสัมฤทธิ์ของงานและคาเปาหมายใหมีความทาทายเพิ่มขึ้น การพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรบุคคลใหมีความ

ทันสมัยและเปนปจจุบัน การสรางคานิยมของคกร และจัดทำรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำป 

3) กสม. ไดมุงมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงาน กสม. ตอเนื่องเปนประจำทุกป เพื่อให

บุคลากรของสำนักงานมีสมรรถนะที่สอดคลองกับภารกิจ หนาที่และอำนาจขององคกรที่มุงเนนการทำงานให

บรรลุเปาหมายยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และเสริมสรางศักยภาพบุคลากรใหสามารถ

รองรับการปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในลักษณะการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการ

ฝกอบรมการจัดการฝกอบรม/สัมมนาโดยดำเนินการเอง และการดำเนินการรวมกับองคกรเครือขาย การสง

บุคลากรเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหนวยงานภายนอก โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

3.1) การจัดทำหลักสูตรการฝกอบรม สำนักงาน กสม. ไดมีการจัดทำหรือปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรที่สำคัญ 2 หลักสูตร ไดแก 1.1) หลักสูตรการฝกอบรมบุคลากรใหมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับนโยบาย บทบาท หนาที่ และอำนาจ

ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หลักในการปฏิบัติราชการ และความรูพื้นฐานดานสิทธิ

มนุษยชน ตลอดจนเพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดีตอตนเอง ทีมงาน และองคกร กอใหเกิดความรูสึกรักและเปน

สวนหนึ่งขององคกร กลุมเปาหมายการฝกอบรม ประกอบดวย ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และ 1.2) หลักสูตร “พนักงานเจาหนาที่” เพื่อรองรับการ

ฝกอบรมบุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่ตามคำสั่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

เพื่อตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริงในการตรวจสอบและรายงานขอเท็จจริงที่ถูกตองเก่ียวกับการละเมิดสิทธิ

มนุษยชน 

3.2) การพัฒนาบุคลากร กสม. โดยสำนักงาน กสม. ไดจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลและฐานขอมูลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล เสริมสรางเครือขายความรวมมือเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร 

การพัฒนาหลักสูตรที ่สำคัญ และจัดการฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเพิ่มพูนและเสริมสรางสมรรถนะ

บุคลากรใหสามารถรองรับการปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น โดยมีโครงการ/หลักสูตร

เก่ียวกับความรูสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักสูตรสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจ ดังตอไปนี้ 

 ความรูเก่ียวกับสิทธิชุมชนและตัวชี้วัดดานสิทธิชุมชน 
 กรณีศึกษา เรื่อง โรงไฟฟาถานหินกระบี่: วิถีชีวิตและสิ่งแวดลอม 
 ความรูเก่ียวกับผูพิทักษสิทธิ 
 ความรู เกี ่ยวกับการติดตามการดำเนินงานดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมจากที่เกี่ยวของกับ SDGs  
 ความรูเก่ียวกับสิทธิความหลากหลายทางเพศในสังคมไทย  
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 หลักสูตร “เจาหนาที่ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชน” จำนวน 2 รุน 
 หลักสูตร “พนักงานเจาหนาที่” 
 หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรก ิจ การคา การลงทุนที่

เก่ียวของ” จำนวน 2 รุน  
 หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและการปองกันการทุจริต

คอรรัปชั่นเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน” 
 หลักสูตร “กฎหมายปกครอง” จำนวน 2 รุน 
 โครงการฝกอบรมบุคลากรใหมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

นอกจากนี ้ สำนักงาน กสม. ไดมีโครงการ/หลักสูตรเกี่ยวกับการเสริมสรางสมรรถนะและ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการที่มีความหลากหลายและครอบคลุมสมรรถนะดานตาง ๆ โดยมีโครงการ/

หลักสูตรที่สำคัญ อาทิ (๑) หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชนระดับตนและระดับ

ผูบริหาร (๒) ความรูเกี่ยวกับการจัดการความขัดแยงดวยจิตวิทยา (๓) ความรูเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะ (๔) ความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีเพื่อสรางเครือขายการทำงาน (๕) ความรูเกี ่ยวกับการบริหาร

องคกร “ถอดรหัส Thailand 4.0: จากแผนยุทธศาสตรชาติสูการพัฒนาองคกร” (๖) ความรูเกี่ยวกับการคิด

วิเคราะหและสังเคราะห (๗) ความรูเกี่ยวกับการปรับปรุงกระบวนงานใหมีประสิทธิภาพ (๘) ความรูเกี่ยวกับ

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ (๙) ความรูเกี ่ยวกับการทำงานเปนทีม (๑๐) ความรูเกี ่ยวกับการใชบัตรเครดิต

ราชการ (11) ความรูเกี ่ยวกับการแกปญหาและการตัดสินใจอยางมีประสิทธิผล (12) ความรูเกี ่ยวกับการ

บริหารการเปลี ่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ (๑3) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศกับการเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (14) หลักสูตรการบริหารงานสูการขับเคลื่อนองคกรที่ประสบความสำเร็จ  

(15) หลักสตูรการสรางแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน   

4) สำนักงาน กสม. ในฐานะหนวยงานรับผิดชอบงานธุรการและดำเนินการเพ่ือใหคณะกรรมการ

บรรลุภารกิจและหนาที่ตามที่กำหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2560 ไดดำเนินการ

ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขอ 16 ใหสำนักงาน

จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจ ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปเสนอตอ

คณะกรรมการทุกหกเดือน ทั้งนี้ เพื่อเปนการกำกับและเรงรัดการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กำหนด โดยมี

ขอสังเกตและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานเพื่อนำไปใชในการปรับปรุง พัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอไป 

5) การจัดทำระเบียบเพื่อรองรับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติให

บรรลุผลสำเร็จ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดทำระเบียบและประกาศตาง ๆ ที่เกี่ยวของและ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือใหมีผลใชบังคับแลว ดังนี้  

 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 คูมือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต

ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง การรับรององคการเอกชนดานสิทธิมนุษยชนเขารวมเปนเครือขายของ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 ระเบียบคณะกรรมการส ิทธิมน ุษยชนแหงชาต ิว าด วยผ ู ชำนาญการประจำ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขานุการและผูชวยเลขานุการประธานกรรมการและกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2559  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการในการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2561  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการจางและการแตงตั้งบุคคล

เพื่อเปนผูชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เลขานุการและผูชวยเลขานุการประจำ

ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2561 และที่แกไขเพิ่มเติม  
 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. 2560  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการบริหารงานทั่วไป การบริหาร 

งานบุคคล การงบประมาณ การเงินและทรัพยสิน และการดำเนินการอื่นของสำนักงาน กสม. พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข 

การรับจดแจง การรับจดแจง และการเลือกกันเองขององคกรเอกชนดานสิทธิมนุษยชนและวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาด วยหลักเกณฑและวิธ ีการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง 

และการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง

และการปฏิบัติหนาที่ของอนุกรรมการ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการส ิทธ ิมน ุษยชนแหงชาติว าด วยการจ ายเบ ี ้ยประชุม

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะองคกรกลางบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการขาราชการ

สำนักงาน กสม. พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑการจายคาใชจาย 

คาเบ้ียเลี้ยง และคาเดินทางของบุคคลซึ่งมาใหความเห็นหรือถอยคำ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการจางและการแตงตั้ง

ผูชำนาญการประจำ กสม. เลขานุการและผูชวยเลขานุการประจำประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการประชุมคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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 ขอกำหนดทางจริยธรรมขาราชการ พนักงานราชการลูกจางสำนักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยคุณสมบัติ วิธีการสรรหาและ

การคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาด วยคาตอบแทนพิเศษของ

ขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการรักษาราชการแทนและการ

ปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการขึ้น

ทะเบียนผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยเครื ่องแบบและการแตง

เครื่องแบบของกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  
 แนวปฏิบัติในการรองทุกขหรือกลาวโทษแทนผูเสียหายในคดีอาญา ฉบับลงวันที่ ๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการประกันภัยรถยนตของ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการเบิกจายเงินคาตอบแทน

คณะกรรมการหรือบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ

บริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖2  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธ ิมนุษยชนแหงชาติว าดวยการประกันภ ัยสำหรับ

ผูปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงภัย พ.ศ. ๒๕๖2  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการรักษาราชการแทนและการ

ปฏิบัติราชการแทน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการบริหารงานบุคคลของ

ขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื ่อง การกำหนดตำแหนงการจัด

ประเภท และระดับตำแหนง ขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๖๒  
 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการยายการเลื่อน

ขาราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ หรือการโอนขาราชการตามกฎหมายอื่น (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๖๒  
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 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยคุณสมบัติ วิธีการสรรหาและ

การคัดเลือกเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติว าดวยการประกันสุขภาพของ

ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยคาใชจายในการเดินทางของ

ประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2563  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการรับ การจาย และการเก็บ

รักษาเงนิ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการเบิกคาใชจายในการ

บริหารงานของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยการจัดทำประกันภัยสำหรับ

ผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ  
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการ

บรหิารงานและการปฏิบัติราชการ  
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง มาตรการตรวจสอบ

การใชดุลพินิจ  
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง มาตรการปองกันการ

รับสินบน และที่แกไขเพ่ิมเติม  
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง มาตรการปองกันการ

ขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม  
 ขอบังคับคณะกรรมการสวัสดิการภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติวาดวยการรับเงิน การจายเงิน การจัดทำบัญชี และการเก็บรักษาเงินกองทุนสวัสดิการภายในสำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 2562 
 แนวปฏิบัต ิในการใหข าวและการประชาสัมพันธข าวของคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (ฉบับที่ 2)  
 แนวปฏิบัติ เรื่อง หลักเกณฑการสงเรื่องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนระหวาง

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและผูตรวจการแผนดิน 
 แนวปฏิบัติในการรับสงเรื่องระหวางองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 
 ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติวาดวยหลักเกณฑและวิธีการแตงตั้ง

และการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
 ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติถูกกลาวหาวาฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2563 

3.6.3) การดำเนินงานพระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี และงานพธิีการตาง ๆ  

กสม. ชุดที่ ๓   ไดเขารวมงานพระราชพิธีตามหมายกำหนดการของสำนักพระราชวัง งานรัฐพิธี 

ศาสนพิธี และงานพิธีตาง ๆ ที่ทางรัฐบาลไดจัดขึ้นเปนประจำตลอดมาซึ่งเปนการแสดงความกตัญูกตเวที 
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นอมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลตาง ๆ โดยที่งานพระราช

พิธี เปนงานที่พระมหากษัตริยทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดขึ้นเปนประจำทุกป เชน พระราชพิธีฉัตรมงคล 

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา หรืองานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดขึ้นเปนกรณีพิเศษ งานพระราช

กุศลตาง ๆ อาทิ พระราชกุศลมาฆบูชา พระราชกุศลทักษิณานุประทานพระบรมอัฐิ สมเด็จพระบรมราช

บุพการี พระราชกุศลทรงบาตร รวมถึงงานรัฐพิธีที่รัฐบาลหรือทางราชการจัดขึ้น เชน รัฐพิธีที่ระลึกวันจักรี รัฐ

พิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญ รวมทั้งงานสโมสรสันนิบาต เปนตน นอกจากนี้ ยังไดดำเนินโครงการสำคัญ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสตาง ๆ ดังนี้ 

 โครงการนิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติพระภูมี พระบารมีปกเกลาชนชาวไทย” เสนอ

โดยการบอกเลาเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติผานพระฉายาลักษณในชวงตาง ๆ ตั้งแตทรงพระเยาวจนถึง

ทรงครองราชยเปนพระมหากษัตริย รัชกาลที่ 10 และเพื่อใหบุคลากรสำนักงาน กสม. ประชาชนทั่วไป ไดมี

สวนรวมในการเทิดพระเกียรติ แสดงพลังแหงความจงรักภักดี นอมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ที่ทรงประกอบพระ

ราชกรณียกิจอยางตอเนื ่องมาตั ้งแตย ังทรงเปนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ณ บริเวณหนาศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 การจัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคลายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑   

 การจัดพิธีรับมอบหมวกและผาพันคอพระราชทาน เพื่อขอใหคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ คณะผูบริหาร และเจาหนาที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติสมัครเปน

จิตอาสา “เราทำความ ดี ดวยหัวใจ” ณ สำนักงาน กสม.  

3.6.4 พัฒนาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) 

กสม. ใหความสำคัญในการนำองคความรูมาใชในการดำเนินงาน จึงไดกำหนดกลยุทธในการ

จัดการองคความรู (Knowledge Management: KM) เพ่ือใหมีระบบการถายทอด และสื่อสารขอมูลและองค

ความรูระหวางบุคลากรภายในองคกร ตลอดจนการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาองคความรูเพื่อพัฒนาการทำงาน

ประจำและพัฒนาการบริหารจัดการองคกรใหเกิดผลสัมฤทธิ์ สำนักงาน กสม. จึงไดมีการดำเนินงานเพื่อพัฒนา

สำนักงานใหเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2560 และ

ดำเนินการมาอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากการเสริมสรางความรูความเขาใจแกบุคลากรผานการฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการความรูภายในองคกร และแตงตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดการความรู

สำนักงาน กสม. (KM สำนักงาน กสม.) เพื่อจัดการความรูในองคกร กำหนดกรอบนโยบายและแนวทางการ

ดำเนินงานการจัดการความรูสูองคกรแหงการเรียนรู และผลักดันใหเกิดการจัดการความรูในองคกร ทั้งนี้ มี

การกำหนดหัวขอองคความรูท่ีจำเปนและสำคัญตอการปฏิบัติงาน รวมทั้งสิ้น ๑๘ หัวขอ ตอมาในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 ไดจัดโครงการจัดการความรูในองคกร จำนวน ๒ กิจกรรม ประกอบดวย ๑) กิจกรรมสัมมนา

วิชาการ เรื่อง “การจัดการความรูในองคกร (Knowledge Management: KM)” และ ๒) กิจกรรมศึกษาดู

งานหนวยงานที่เปนตัวอยางของการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการบริหารจัดการความรูในองคกร ใน
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ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักงาน กสม. ไดเลือกหนวยงานในสังกัดสำนักงาน กสม. เปนหนวยงาน 

ตั้งตนในการใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือในการพัฒนางาน ไดแก  สำนักคุมครองสิทธิมนุษยชน สำนัก

สงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน และสำนักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีกิจกรรม ๑) 

เสริมสรางความรู ความเขาใจ และทัศนคติที ่ดีในการจัดการความรูในองคกรแกผูบริหาร และผูแทนของ

หนวยงานตั้งตน รวมทั้งเจาหนาที ่ที ่เกี ่ยวของ ๒) มีการกำหนดเปาหมายและองคความรูสำคัญ (Critical 

knowledges) ที่จะใชในการพัฒนาการปฏิบัติงาน และ ๓) มีการจัดทำแผนการพัฒนางานของหนวยงานตั้ง

ตนสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติโดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือที่บุคลากรไดมีสวน

รวมในการออกแบบและปฏิบัติ และในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ โดยหนวยงานตั้งตนไดดำเนินการตามแผนพัฒนางานของหนวยงานตั้งตนโดยใชการจัดการความรู

เปนเคร่ืองมือ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อาทิ กิจกรรมสรางพ้ืนท่ีเรียนรูแบบไมเปนทางการ (Morning 

talk /สภากาแฟ)  การศึกษาเรียนรูดวยตนเอง (Self-Learning) การจัดทำคลังความรูและระบบฐานขอมูล 

เปนตน  

3.6.5 จัดใหมีสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชนภายใตการกำกับดูแล

ของ กสม. 

จากการดำเนินการศึกษาวิจัยดานสิทธิมนุษยชนของสำนักงาน กสม. ที่ผานมา พบวา มีอุปสรรค

และขอจำกัดหลายประการที ่ทำใหกระบวนการศึกษาวิจัย การบริหารงานวิจัย และการควบคุมคุณภาพ

งานวิจัยเปนไปอยางไมเต็มประสิทธิภาพเทาที่ควร อาทิ 1) การกำหนดโจทยของการศึกษาวิจัยที่มีเปนจำนวน

มาก เนื่องจากปญหาความหลากหลายและความซับซอนมีมากขึ้น 2) งบประมาณประจำปที่ไดรับสำหรับการ

ศึกษาวิจัยมาจากแหลงงบประมาณเพียงแหลงเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับปญหาสิทธิมนุษยชนในปจจุบันที่มี

จำนวนมาก เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซอน ทำใหการสรางองคความรูไมทันกับสภาพปญหา ๓) อัตรากาลัง

บุคลากรมีจำนวนจำกัด ไมสอดคลองกับภาระงานที่ควรจะตองขยายในอนาคต 4) การควบคุมคุณภาพทาง

วิชาการของกระบวนการบริหารการศึกษาวิจัย ตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ มีขอจำกัด นอกจากนี้ สภาพบริบทของ

สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ไดกอใหเกิดปญหาในรูปแบบใหมๆ มากมายซึ่งลวนแตมีผลกระทบในมิติ

สิทธิมนุษยชนทั้งสิ้น ทำใหการจัดการกับปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีความยุงยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น 

จำเปนตองใช องคความรูในลักษณะสหวิทยาการ องคความรูที่มีอยูไมสามารถตอบสนองตอการแกไขปญหา

ดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการใหมีการพัฒนา

และสรางองคความรูใหมีความทันสมัยอยูเสมอ ซึ่งถือวาเปนความจำเปนอยางยิ่งตอการปกปองและคุมครอง 

สิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติจึงมีนโยบายใหศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันการศึกษา

วิจัยดานสิทธิมนุษยชนท่ีเปนอิสระ ภายใตการกำกับดูแลของ กสม. โดยสามารถจัดหางบประมาณมาสนับสนุน 

การดำเนินงานจากแหลงอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาวิจัยและบริหารจัดการสถาบันใหมีความยั่งยืน ซึ่ง

ปจจุบันมีหนวยงานราชการอื่นที่จัดตั้งสถาบันวิจัยที่เปนอิสระเพื่อสนับสนุนการการศึกษาวิจัยองคความรูที่ใช

ในการแกไขปญหาเฉพาะตามภารกิจของหนวยงานใหมีประสิทธิภาพ และลดขอจำกัดดานทรัพยากรตาง ๆ ใน

ระบบราชการ อาทิ สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ (สำนักงานศาลยุติธรรม) สถาบันพัฒนานักกฎหมายมหาชน 

(สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) สถาบันพระปกเกลา ศูนยวิจัยเพื่อตอตานการทุจริต ปวย อ๊ึงภากรณ 

(สำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามทุจริตแหงชาติ)  



-158- 
 

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สำนักงาน กสม. จึงไดจัดทำ “โครงการศึกษาเพื่อเตรียมการจัดให

มีสถาบันพัฒนาระบบและองคความรู ด านสิทธิมนุษยชนภายใตการกำกับดูแลของ กสม.” เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบสถาบันในลักษณะดังกลาว รูปแบบ ความเหมาะสม และความเปนไปไดในการจัดตั ้งและการ

ดำเนินงานของสถาบันพัฒนาระบบและองคความรูดานสิทธิมนุษยชน ภายใตการกำกับดูแลของ กสม. เพื่อ

จ ัดทำขอเสนอแนะเช ิงร ูปธรรมท ี ่จะนำไปส ู การจ ัดต ั ้ งสถาบ ันพ ัฒนาระบบและองค ความร ู ด าน 

สิทธิมนุษยชน ภายใตการกำกับดูแลของ กสม. ไดจริง 

3.6.6 พัฒนาระบบการทำงานขององคกรใหทันกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดาน

ดิจิทัล (Digital) 

กสม. ชุดที ่ 3 มีนโยบายที ่มุ งเนนพัฒนางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไดจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื ่อสาร ฉบับที ่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และกำหนดวิสัยทัศนวา “เปนองคกร 

ที่ใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสงเสริมและคุ มครองสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยใหมีประสิทธิภาพและ 

มีประสิทธิผล” โดยไดผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนแผนแมบทใหบรรลุเปาหมายที่กำหนดไว ซึ่งมีผลการ

ดำเนินงานท่ีสำคัญ ดังนี้  

1) การพัฒนาระบบ/กลไก/บุคลากร ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุน 

การดำเนินงานของ กสม. ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังน้ี 

 การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรพรอมอุปกรณที่มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัย

เพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  

 การจัดหาครุภัณฑคอมพิวเตอรสำหรับระบบสำรองและกู คืน อุปกรณปองกัน

เครือขาย (Firewall) เพ่ิมเติม เพื่อใชปองกันการโจมตีระบบงาน 

 การจัดหาระบบสำรองขอมูลอัตโนมัติภายในสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ เพ่ือใชสำรองขอมูลระบบงาน  

 การจัดหาอุปกรณบรหิารจัดการการใหบรกิารบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร  

 การจัดหาอุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)  

 การจัดหา Antivirus Gateway ซึ่งเปนโปรแกรมปองกันไวรัสคอมพิวเตอรสำหรับ

ผูใชงานของสำนักงาน เพื่อใหระบบงานและเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานมีความปลอดภัยจากโปรแกรมไมพึง

ประสงคเหมาะสมกับปริมาณผูใชงาน ระบบงานที ่พัฒนาใหม และรองรับกับเทคโนโลยีและซอฟแวรที่

เปลี่ยนแปลงไป  

 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรเสมือนพรอมอุปกรณและซอฟตแวรสำหรับบริหาร

จัดการระบบคอมพิวเตอรเสมือน  

 การจัดทำเว็บไซตเพื่อเปนองคกรแหงธรรมาภิบาลและรวมตอตานการทุจริต เพื่อ

เปนชองทางในการเปดเผยขอมูลใหสาธารณชน 5 ประเด็น ไดแก ขอมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหาร

เงินประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการสงเสริมความโปรงใสในหนวยงานตามแนวทาง
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คู ม ือประเมินประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานของรัฐ สำนักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  

 การจัดทำเว็บไซตธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเพ่ือเปนชองทางเผยแพรขาวสารและขอมูล

ความรูดานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนตางๆ อาทิ เชน รายงานการศึกษาวิจัยเกี ่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  

วีดิทัศนธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เอกสารหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ ซึ่งจะเปนแหลงขอมูล

ดานสิทธิมนุษยชนใหกับภาคเอกชนและชวยใหประชาชนเขาใจและรูจักเรื่องสทิธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้น 

 การจัดหาเครื่องอานบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค (Smart Card 

Reader)  เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในการบริการประชาชน ทั้งในสวนงานรับเรื่องรองเรียน

และงานบริการอ่ืนๆ สำหรับการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (No copy) และเพ่ือสนับสนุน

การเชื่อมโยงฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครฐั ผานระบบ Linkage Center  

 การเช าบริการโปรแกรม Zoom Video Conference เพื ่อรองรับภารกิจการ

ประชุม/การปฏิบัติงานนอกสถานที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ผูบริหารและเจาหนาที่สำนักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ตองการใหปฏิบัติงานท่ีบานในชวงสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และใชในการประชุมระหวางศูนยศึกษาและประสานงาน

ดานสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตางๆ กับสำนักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 

 การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื ่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศดานสิทธิ

มนุษยชนและระบบฐานขอมูลเครือขายดานสิทธิมนุษยชน ในสวนงานรับเรื่องรองเรียนใหสอดคลองกับ

กระบวนการทำงานในปจจุบันและตามกฎหมายที่เก่ียวของ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงกับฐานขอมูลของระบบเดมิ 

 การพัฒนาบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อเสริมสรางและพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคลากรดานเทคโนโลยีดิจิทัล ใหสามารถนำไปปรับใชในการทำงานใหเกิดประโยชน ทั้งผูใช

ระบบสารสนเทศและกลุมผูดูแลระบบ โดยไดมีการจัดอบรมใหแกเจาหนาที่ผูใชงาน และเจาหนาที่ผูด ูแล

ระบบ/ผูปฏิบัติงานดาน ICT ในหลักสูตรสำคัญ อาทิ ๑) แนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยดานสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ๒) ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๓) การใชงานเครื่องอานบัตรประจำตัวประชาชน แบบ

อเนกประสงค (Smart Card Reader) ๔) การใชงานโปรแกรมประชุมทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Zoom 

Video Conference) ๕) ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศดานสิทธิมนุษยชนและ

ระบบฐานขอมูลเครือขายดานสิทธิมนุษยชน ๖) หลักสูตร “CMS Kentico for Developer” ๗) การอบรม

หลักสูตร Implementing IPV6 Routing และ Implementing IPV6 OJT เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใน

การปรับเปลี่ยนจาก IPV4 เปน IPV6  ๘) หลักสูตร JAV031 Java Script  For Web Developers ๙) การ

ใชงานอุปกรณบริหารจัดการการใหบริการบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร (DNS/DHCP) ๑๐) การใชงาน

อุปกรณปองกันและตรวจจับการบุกรุก (Intrusion Prevention System)  
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2) การพัฒนาศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

กสม. ไดพัฒนาการสงเสริมและเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนผานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหความรูดานสิทธิมนุษยชนกระจายไปยังทุกกลุมเปาหมายไดกวางขวางยิ่งขึ้น โดยเมื่อวันที่ 4 กันยายน 

2560 ไดมีพิธีเปด “ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน” อยางเปนทางการ ภายใตแนวคิด “สานสราง” หรือ 

“Sync.Space” (Synchronizing Space) สานความรู  สานเครือขาย สรางคน สรางสิทธิมนุษยชน 

หองสมุดเฉพาะดานสิทธิมนุษยชนแหงแรกของประเทศไทย เพื่อเปนแหลงรวบรวมความรูและขอมูลดาน

สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณดานสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทย รวมทั้งการนำเสนอผลงานสำคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตอสาธารณชนอยาง

ถูกตองและท่ัวถึง ที่เปดใหบรกิารแกประชาชนทุกเพศ ทุกวัยใหสามารถมาใชบริการศึกษาความรู สืบคนขอมูล

ความรูตาง ๆ ไดโดยไมเสียคาใชจาย เพ่ือจะสงเสริมความรู ความเขาใจ ดานสิทธิมนุษยชนใหกับคนไทยไดมาก

ขึ้น และนำขอมูลความรูไปใชประโยชนใหถูกตองในการปฏิบัติตน ปกปองสิทธิ ตลอดจนชวยเหลือเกื้อกูล

บุคคลอื่น ๆ ในสังคม เพื่อใหเราอยูรวมกันไดอยางสันติสุข และเกิดความเทาเทียมกันอยางแทจริง เพราะเรา

เชื่อวาความรูเปนพลังสำคัญที่จะชวยปกปองสิทธิมนุษยชน ภายในศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน ไดจัดสรร

พื ้นที่ใชสอยใหเอื้ออำนวยความสะดวกตอผู มาใชบริการในทุก ๆ ดาน ทั้งดานการสืบคนขอมูล อุปกรณ

คอมพิวเตอรที่ผูใชสามารถสืบคนสารสนเทศจากอินเทอรเน็ตได หรือผูท่ีตองการคำแนะนำดานสิทธิมนุษยชนก็

มีเจาหนาที ่คอยใหคำปรึกษา นอกจากนี้เพื่อตอบโจทยยุคดิจิทัล และนโยบายไทยแลนด 4.0 จึงไดเปด

ใหบริการผานชองทางออนไลน ซึ่งมีทั้งเว็บไซต ไลน ยูทูป และเฟซบุก ในการกระจายองคความรูดานสิทธิ

มนุษยชนที่เปนประโยชนใหประชาชนเกิดการเรียนรูไดอยางสะดวกรวดเร็วไมมีขอจำกัดดานการเขาถึง และ

สามารถเขาถึงแหลงขอมูลไดตลอด 24 ชั่วโมง  

รางวัลการดำเนินงานศูนยสารสนเทศสิทธิมน ุษยชน สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย  

ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดยกยองเชิดชูและประกาศเกียรติคุณให 

“สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ” เปนผูมีอุปการคุณตอ

วงการหองสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตรและสารสนเทศศาสตร 

ประจำป 2560 โดยพิจารณาคัดเล ือกจากหนวยงานท ี ่ร ิ เร ิ ่ม กอตั้ง 

สนับสนุนการพัฒนาหองสมุดใหไดมาตรฐานคุณภาพของสมาคมหองสมุด

แหงประเทศไทยฯ ใหการสนับสนุนดานงบประมาณอยางตอเนื่อง มีผลงาน

โดดเดนเปนที่ประจักษ และติดตามดูแลใหกาวหนาสม่ำเสมอไมนอยกวา 5 ป 

ผลการดำเนินงาน (ตั้งแตวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558-30 เมษายน 2563) มีผูเขาใชบริการ

ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสิ้น 17,431 คน จำแนกเปน บุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแหงชาติ รอยละ 68 (11,967 คน) บ ุคคลทั ่วไป คิดเปนรอยละ 23 (3,932 คน) และ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติและผูบริหาร รอยละ 9 (1,532 คน) เฉลี่ยมีผูเขาใชบริการ 16 คน/วัน  

มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ จำนวน 38,499 รายการ และใหบริการตอบคำถามและชวยการคนควา 

จำนวน 4,374 ครั้ง  
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ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชนยังไดมีการจัดกิจกรรมการอบรม การจัดงานสัมมนาวิชาการ และ

การบรรยายแนะนำศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาความรูและเสริมสรางทักษะใหแกบุคลากร

ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ และประชาชนทั่วไป อาทิ หลักสูตรสงเสริมการใชบริการ

ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชนและทักษะการใชสารสนเทศ หลักสตูรการสืบคนกฤตภาคขาวออนไลน หลักสูตร

การเขียนอางอิงทางวิชาการ หลักสูตรทักษะการใชสารสนเทศสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพในการ

เผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน หลักสูตรการสืบคนฐานขอมูลวิทยานิพนธและรายงานการวิจัย (ThaiLIS) 

หลักสูตรการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน กสม. หลักสูตรการสรางและการใชงานคิวอาร

โคด (QR Code) หลักสูตรการสรางแบบฟอรมออนไลน (Google Form) หลักสูตร AR ภาพเสมือน 3 มิติ 

หลักสูตรการจัดเก็บไฟลเอกสาร (Google Drive) นอกจากนี้ ไดมีการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อสงเสริมความ

รวมมือระหวางหองสมุดและหนวยงานตาง ๆ ที่เก่ียวของในการบริการสารสนเทศดานสิทธิมนุษยชน และเพื่อ

แนะนำ/สงเสริมการใชบริการศนูยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติให

เปนที่รูจัก อาทิ 1) งานสัมมนาวิชาการ เรื่อง “หองสมุดเฉพาะกับการบริการสารสนเทศ” โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทของบรรณารักษยุคใหมในการปฏิบัติงานและการบริหารงาน

หองสมุดเฉพาะ การออกแบบการบริการกับงานหองสมุด (Service Design for Library) เพื่อเพ่ิมมูลคาในงาน

หองสมุด รวมถึงแนะนำแนวทางในการปฏิบัติงานบริการสารสนเทศในงานหองสมุด 2) งานสัมมนาวิชาการ 

เรื่อง “รูเขา รูเรา สูการพัฒนาหองสมุดอยางยั่งยืน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อการสรางความรวมมือระหวาง

หองสมุด และเพื่อสงเสริมการใชบริการศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ 3) งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิสวนบุคคลในงานหองสมุดและจดหมายเหตุ” ภายใต

โครงการสงเสริมการใชบริการศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความรูความ

เขาใจเก่ียวกับสิทธิสวนบุคคลและพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อนำมาประยุกตใช

ในงานหองสมุดและจดหมายเหตุ รวมถึงการสงเสริมความรวมมือในการดำเนินงานดานสารสนเทศ และการ

ประสานงานเปนเครือขายระหวางหองสมดุและสงเสริมการใชบรกิารศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

นอกจากนี้ ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชนไดพัฒนาความรวมมือระหวางหองสมุดทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ โดยการเขารวมเปนสมาชิกสมาคม/เครือขาย/โครงการตาง ๆ ประกอบดวย การเขารวม 

เปนสมาชิกสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี การเขารวมเปนสมาชิกเครือขายความรวมมือสารนิเทศดานกฎหมายและการเมืองการปกครอง (Thai 

Law Politics) การเขารวมเปนสมาชิกโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส (Thai Digital 

Collection) โครงการภายใต การพัฒนาเคร ือขายระบบหองสม ุดในประเทศไทย (ThaiLIS) สำนักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา การสรางความรวมมือดานการบริหารจัดการหองสมุดและศูนยขอมูลของ

หนวยงานดานสิทธิมนุษยชน กับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian 

Law (RWI) และการเขารวมโครงการระบบสื่อสาระออนไลนเพื่อการเรียนรูทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 

ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ไดพัฒนาเว็บไซต

เพื่อเปนชองทางในการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนและการใหบริการสารสนเทศสิทธิมนุษยชนผาน

เว็บไซต http://library.nhrc.or.th ใหสามารถสืบคนสารสนเทศสิทธิมนุษยชนและสามารถดาวนโหลดสิ่งพิมพ
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สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในรูปแบบเอกสารฉบับเต็ม (e-Book) ไดโดยไมตองสมัคร

สมาชิกและไมเสียคาใชบริการ ทั้งนี้ มีผูเขาใชบริการผานเว็บไซตศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน จำนวนทั้งส้ิน 

12,117,063 คร้ัง ตลอดจนสามารถติดตามความรูดานสิทธิมนุษยชนผานส่ือสังคมออนไลน เฟซบุกแฟนเพจ 

ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน (www.facebook.com\NHRC.library) ได เพื ่อความรวดเร ็วและเ พ่ิม

ประสิทธิภาพในการแบงปนและกระจายขาวสารความรู และกิจกรรมของศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน  

ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน เปดใหบริการตามวันและเวลาราชการ วันจันทร-วันศุกร ตั้งแต

เวลา 08.30-16.30 น. และสามารถใชบริการออนไลนไดตลอด 24 ชั่วโมง ผานชองทางดังนี้  

Website: http://library.nhrc.or.th 
Facebook: www.facebook.com/Nhrclibrary 
Youtube: www.youtube.com/LibraryNhrct 
Line:  @NHRCLibrary  
โทรศัพท:  0-2141-3844, 0-2141-1987, 0-2141-3881 
โทรสาร: 0-2143-7746 
E-mail:  NHRCT.Library@gmail.com, library@nhrc.or.th 

   

Website Facebook Line 
 

 
3) การพัฒนาหอจดหมายเหตสุิทธิมนุษยชน  

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีการเตรียมความพรอมในการดำเนินงาน
จดหมายเหตุสำหรับเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติตามแนวทางการจัดเก็บ
เอกสารในงานจดหมายเหตุ โดยไดดำเนินการจัดทำคูมือหมวดหมูและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของ
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหงชาติ และไดประกาศใชคูมือหมวดหมูและตารางกำหนดอายุการเก็บ
เอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พรอมแจงใหทุกสำนกั/กลุมงาน/หนวยทราบและ
ถือปฏิบัติตามคูมือหมวดหมูและตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แหงชาติ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เปนตนมา 

รางวลัการบริหารจัดการเอกสารของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
จากการดำเนินงานดังกลาว สำนักหอจดหมายเหตุแหงชาติ กรมศิลปากร ไดมอบเกียรติบัตรใหกับสำนักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในฐานะเปนหนวยงานของรัฐที่ไดดำเนินการจัดทำตารางกำหนด
อายุการเก็บเอกสารราชการตามพระราชบัญญัตจิดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. 2556 จนแลวเสร็จและมีการ
ประกาศใช ในการประชุมสัมมนา เรื่อง “พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแหงชาติ พ.ศ. 2556: การอนุรักษ
มรดกทางวัฒนธรรม” ณ โรงแรมปรินซ พาเลซ กรุงเทพมหานคร   
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บทที่ ๔  

สรุปบทเรียนการดำเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

๔.๑ การดำเนินงานท่ีสงผลกระทบตอการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

๔.๒ ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานในอนาคต 
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ภาคผนวก 

- ประกาศแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติชุดที่ ๓  

- ภาพกิจกรรม 

 

 

                  

 


