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1. รายนามผู้ชี้แจง 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1. นายบุญเกื้อ  สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รักษาราชการแทน 
    เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
2. นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
3. นางสาวอัจฉรา  ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
4. นางหรรษา  บุญรัตน์ ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
5. นายอัญญะรัฐ  เอ่งฉ้วน ที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
6. นายคมสรรค์  เมธีกุล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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                                      2. วิสัยทัศน์ และโครงสร้างของหน่วยงาน 
 

วิสัยทัศน์ 

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน 
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3. งบประมาณภาพรวม 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 
 

 งบประมาณปี 2562 – 2563 
 ปี 2562 ปี 2563 เพิ่ม/ลด 
 งบประมาณ 

ที่ได้รับ 
การเบิกจ่าย งบประมาณ 

ตามร่าง พ.ร.บ. 
จ านวน ร้อยละ 

งบประมาณรวม 215.7042 200.3521 224.3423 8.6381 4.00 

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง - - - - - 
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 141.6133  144.3543 147.2481 5.6348 3.98 
    1) งบด ำเนนิงำน      
    2) งบเงินอุดหนุน 141.6133  144.3543 147.2481 5.6348 3.98 
    3) งบรำยจำ่ยอื่น      
3. งบประมาณรายจ่ายของหนว่ยรับงบประมาณ 71.9138 54.0923 76.5212 4.6074 6.41 

แผนงำนพืน้ฐำน : ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ      
4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 2.1771 1.9055 0.5730 - 1.6041 -73.68 

1) แผนงำนบูรณำกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 0.4942 0.2445 0.5730 0.0788 15.95 
2) แผนงำนบูรณำกำรด้ำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 1.6829 1.6610                -     - 1.6829  -100 

5. งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน - - - - - 
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการช าระหนี้ภาครัฐ - - - - - 
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง - - - - - 
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย - - - - - 
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4. สรุปผลการด าเนินงานที่ส าคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
และสรุปปัญหา อุปสรรคการในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับงบประมาณ 

จ านวน 215,704,200 บาท มีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 - 2565 เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดังนี้  

เป้าประสงค์หลัก  
ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน รวมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค 

เป้าประสงค์รอง 
1. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย

ของรัฐบาล ตลอดจนการตรากฎหมายเพ่ืออนุวัติการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  
ที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยเฉพาะการท างานเชิงรุกและ
เน้นประเด็นส าคัญท่ีมีผลกระทบต่อสังคมท้ังด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

3. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเข้มแข็งทางวิชาการเพ่ือเป็นสถาบันหลักในด้านสิทธิมนุษยชน 

4. การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น 

5. การยกสถานะคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2565 
เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ก าหนดยุทธศาสตร์  

ที่จะด าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2560 - 2565 ดังต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ตามท่ีได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและ
ภาคเอกชน โดยการขบัเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ
เพ่ือให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน สื่อสาร
เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างและพัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์
โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส  
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 ประกอบกับพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 และมาตรา 27 บัญญัติ
ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสม 
ในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ 
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีและเผยแพร่ต่อประชาชน  การเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา  คณะรัฐมนตรี และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ  หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน การชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการรายงานสถานการณ์
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม  การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคม 
ให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  และหน้าที่และอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ  ทั้งนี้  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้  

1. ผลการด าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนทั้งจากผู้ร้องที่เป็นผู้ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้พบเห็น
ว่ามีการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน 551 เรื่อง และได้จัดท ารายงานผล 
การตรวจสอบ จ านวน 367 เรื่อง โดยมีผลส าเร็จของงานด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ 
จ านวน 14 รายงาน ดังนี้ 

1. สิทธิในชีวิตและร่างกาย อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค กรณีคัดค้านการต่ออายุใบส าคัญการขึ้น
ทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอต (Paraquat) ของกรมวิชาการเกษตร  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคและ 

มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภคเพ่ือขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 กรมวิชาการเกษตรในฐานะ
หน่วยงานที่รับผิดชอบการขึ้นทะเบียนและควบคุมการผลิต น าเข้า ส่งออก และจ าหน่ายวัตถุอันตรายทาง
การเกษตร ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ด าเนินการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายพาราควอต (paraquat) ซึ่งเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่รอผลการพิจารณาของคณะกรรมการวัตถุ
อันตรายที่อาจจะประกาศห้ามใช้ อันจะน าไปสู่การขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายพาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิด 
ที่ 4 ที่ห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง ทั้งท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหา
การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงในคราวประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 ซึ่ง
มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานการประชุม ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างแผนปฏิบัติการ  
ลด ละ เลิกใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง 3 ชนิด เป็นการด าเนินการที่ส่งผลกระทบ  
ต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดภาวะอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน  
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การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ประเด็นการใช้พาราควอตเป็นสารเคมี

ป้องกันก าจัดศัตรูพืชในภาคการเกษตรเป็นเรื่องการก าหนดนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายฝ่าย 
แม้ว่าพาราควอตมีความเป็นพิษโดยตัวของสารเคมี ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ 
เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม แต่ก็มีความเห็นและวิธีการบริหารจัดการที่แตกต่างกันไปบนพ้ืนฐานของข้อมูลทาง
วิชาการและข้อเท็จจริงที่ไม่สอดคล้องและขาดการรับฟังซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดปัญหาระบบบริหารจัดการ  
ที่มีความทับซ้อนและขาดความเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกัน กลายเป็นช่องว่างที่ท าให้ไม่สามารถก ากับดูแลและ
ควบคุมการใช้พาราควอตได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม ปัญหาดังกล่าวยังรวมไปถึงวัตถุอันตรายอ่ืน ๆ ที่ใช้
เป็นสารป้องกันก าจัดศัตรูพืชด้วย เช่น ไกลโฟเสต (สารก าจัดวัชพืช) และคลอร์ไพรีฟอส (สารเคมีก าจัดแมลง) 
เป็นต้น ประกอบกับกลไกการควบคุมวัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ยังไม่อาจ
ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ขาดการยอมรับ และไม่ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหา โดยเฉพาะมิติ 
ด้านเกษตรกรรมที่ยั่งยืนควบคู่กับการคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากปัจจุบันการใช้พาราควอต 
ในภาคการเกษตรมีความเกี่ยวพันโดยตรงต่อสุขภาพอนามัยและวิถีชีวิตของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปซึ่งเป็น
หน้าที่ของรัฐที่จะต้องด าเนินการให้ประชาชนทุกคนสามารถด ารงชีวิตในสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
สุขภาพ โดยการก าหนดนโยบาย มาตรการหรือกลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและสอดประสานกัน เพ่ือช่วยให้
เกษตรกรสามารถประกอบเกษตรกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิตที่มีปริมาณและคุณภาพสูง มีความ
ปลอดภัย ในขณะที่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในฐานะผู้บริโภคปลอดภัยจากอันตรายของสารเคมีและได้รับรู้
ข้อมูลที่เป็นจริง รวมทั้งเป็นการลดผลกระทบสะสมที่จะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม  นอกจากนี้ เมื่อปรากฏว่า 
การใช้สารเคมีทางการเกษตรก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและเกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  
รัฐจะต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดการเยียวยาที่เหมาะสมและเป็นธรรมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ถึงแม้ว่า  
การใช้พาราควอตในภาคการเกษตรจะเป็นเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคลตามที่บัญญัติในรัฐธ รรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 แต่รัฐธรรมนูญก็ได้บัญญัติให้รั ฐต้องดูแลและส่งเสริมให้ประชาชน 
มีสุขภาพที่ดี อันสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ที่ก าหนดให้รัฐ
ภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้ ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคและเพ่ือประโยชน์สาธารณะ และเพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการใช้พาราควอต  
ในภาคการเกษตรในระยะยาวอันจะน าไปสู่ความยั่งยืนในทุกมิติ จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะกรรมการวัตถุ
อันตราย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 ดังนี้  

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

(1) คณะกรรมการวัตถุ อันตรายซึ่ งมีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุ อันตราย พ.ศ. 2535  
ควรก าหนดให้พาราควอตเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มาตรา 18  
โดยห้ามมิให้มีการผลิต การน าเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง  
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(2)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีทางการเกษตรทุกชนิดในระยะยาว 
โดยการจัดท ามาตรการและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนในการควบคุมการใช้หรือการเลิกใช้สารเคมีในภาค
การเกษตรทุกชนิดที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางวิทยาศาสตร์บ่งบอกถึงอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม ในขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาทางเลือกด้านสารชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการเกษตร  
ที่ยั่งยืนส าหรับเกษตรกรอย่างเป็นระบบและจริงจัง  

(3) คณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการควบคุมสารเคมีทางการเกษตรโดยพิจารณา
ประกอบร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยจากการใช้สารป้องกันและก าจัดศัตรูพืช พ.ศ. …. ซึ่งจัดท าโดย
คณะท างานขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ กลุ่มมติเกษตรและอาหารปลอดภัย ภายใต้คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนและติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ร่วมกับเครือข่ายด้านสาธารณสุขและองค์กรภาคประชาสังคม 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่ารองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการ

แทนนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและความ
เหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้กระทรวงสาธารณสุขสรุปผลการพิจารณาผลการด าเนินการดังกล่าว
ในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

(2) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งผลด าเนินการ
สอดคล้องกันว่า คณะกรรมการวัตถุอันตรายในการประชุม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 มีมติให้จ ากัดการใช้
วัตถุอันตรายพาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซตแล้ว โดยให้ความเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เพ่ือจ ากัดการใช้พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต ซึ่งร่างประกาศฯ ได้ก าหนดให้เกษตรกร
ผู้ใช้สารจะต้องผ่านการอบรม ก าหนดหน้าที่ของผู้ขาย ก าหนดชนิดพืชและพ้ืนที่ใช้สาร ให้ผู้ผลิตผู้น าเข้า ผู้ขาย 
ต้องแจ้งข้อมูลให้ทราบ เป็นต้น มอบหมายให้กรมวิชาการเกษตรเร่งด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการเร่งรัดขยาย
การท าการเกษตรดีที่เหมาะ (GAP) หรือเกษตรอินทรีย์ (Organic Farming) ให้ครอบคลุมทั้งประเทศให้ได้
ภายใน 2 ปี และร่วมกับหน่วยงานภาควิชาการหรือภาคเอกชน ศึกษาวิจัยหานวัตกรรมในการก าจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืช และแนะน าเกษตรกรให้ใช้สารชีวภัณฑ์ในการก าจัดศัตรูพืช เพ่ือเป็นการลดการใช้สารเคมีให้ได้ภายใน 2 ปี
เช่นกัน และให้ด าเนินการเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สาร การใช้เครื่องพ่นสาร 
อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม การฝึกอบรมจะต้องท าให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม โดยจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
วิธีการ ขั้นตอน ระยะเวลา และเป้าหมายอย่างชัดเจน  

(3) กระทรวงสาธารณสุขได้รายงานผลการพิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ต่อคณะรัฐมนตรีได้ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562 ให้กระทรวง
สาธารณสุขเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พิจารณาผลจากการใช้วัตถุอันตรายพารา
ควอต (Paraquat) ไกลโฟเสต (Glyphosate) และคลอร์ไพรีฟอส (Chlorpyriphos) จากข้อมูลพิษวิทยาจาก
ต่างประเทศรวมถึงข้อมูลจากกองโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค พบว่า 
ท าให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพเกษตรกรจากกลุ่มเกษตรกรตัวอย่าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2561 พบว่า ประมาณร้อย
ละ 30 ของผู้ได้รับการตรวจมีระดับเอนไซม์สูงกว่าคนทั่วไปและอยู่ในระดับเสี่ยงต่อสุขภาพ จากสัดส่วนของ
เกษตรกรที่มีความเสี่ยงจะเจ็บป่วยจากสารเคมีก าจัดศัตรูพืชมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น รวมทั้งข้อมูลจากงานวิจัยของ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบสารพาราควอตในขี้เทาทารกแรกเกิด ซึ่งมีผลต่อการถูกท าลาย 
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ของต่อมไร้ท่อในลูกอัณฑะท าให้มีอสุจิลดลง และต่อมไทรอยด์มีภาวะฮอร์โมนไทรอยด์ต่ าที่ท าให้เกิดปัญญาอ่อน 
ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการและภาวการณ์เจริญเติบโตของเด็กในอนาคต กระทรวงสาธารณสุขเห็นว่า การใช้วัตถุอันตราย
ทั้ง 3 ชนิด เป็นการก่อให้เกิดโรคจากสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิดทันที  
เพ่ือป้องกันและควบคุมโรคจากสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับมลพิษ  

2. การเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ร้องหกรายขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า 

บริษัทเอกชนก าหนดให้ผู้สมัครเข้าท างานต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าท างาน หากตรวจพบเชื้อดังกล่าว 
ก็จะถูกปฏิเสธการเข้ารับท างาน โดยที่ลักษณะงานไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีความเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อเอชไอวี 
แต่อย่างใด ถือเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณากรณีข้างต้นแล้วเห็นว่า บริษัทเอกชนก าหนดให้ผู้สมัคร 

เข้าท างานต้องตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าท างาน เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการคัดเลือกบุคคลเข้าท างาน  
เป็นการกระท าที่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ร้อง โดยอาศัยเหตุแห่งสถานภาพทางสาธารณสุขอันถือเป็นสถานภาพ 
อย่างอ่ืน (other status) แม้ว่าบริษัทเอกชนอีกรายหนึ่งชี้แจงว่า ไม่มีนโยบายให้ผู้สมัครงานตรวจหาเชื้อเอชไอวี   
การด าเนินการให้มีการตรวจเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้าท างานเป็นการกระท าของบริษัทเอกชนซึ่งเป็นผู้รับจ้าง 
จากบริษัทเอกชนในการคัดเลือกพนักงานเข้าท างาน แต่เมื่อผลของการกระท าดังกล่าวท าให้ผู้ร้องต้องตรวจหาเชื้อ
เอชไอวีก่อนเข้าท างาน ย่อมถือได้ว่ามีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการกระท าของผู้ถูกร้องรายอ่ืน  
การกระท าของบริษัทเอกชนทั้งหกเป็นการกระท าที่ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant 
on Civil and Political Rights : ICCPR) และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
(International Covenant on Economic Social and Cultural Rights : ICESCR) อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
ต่อผู้ร้องทั้งหก ดังนั้น จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไข 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
รวมทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อผู้ถูกร้อง 
ทั้งหก กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และคณะรัฐมนตรี  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) และ (3) ประกอบ
มาตรา 36 และมาตรา 42 ดังนี้ 

มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) ผู้ถูกร้องที่ 1 ที่ 2 ที่ 4 ที่ 5 และที่ 6 ควรพิจารณายกเลิกเงื่อนไขการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับเข้า

ท างานในทุกต าแหน่ง และด าเนินการตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์  
ในสถานที่ท างาน ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรค 
ในสถานประกอบกิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 รวมทั้งการจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการ เอดส์ 
ในสถานประกอบการ (AIDS - response Standard Organization : ASO Thailand) ส่วนผู้ถูกร้องที่ 3 ควรควบคุม 
ดูแลไม่ให้ผู้รับจ้างด าเนินการคัดเลือกพนักงานเข้าท างานด้วยวิธีการใดอันเป็นการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ 
เอชไอวีหรือโรคเอดส์ 
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(2) กระทรวงสาธารณสุขควรบังคับใช้กฎหมายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้แก่ การใช้กลไก
ตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542  
เรื่อง ชนิดหรือประเภทของการรักษาพยาบาล การบริการอ่ืนของสถานพยาบาลและสิทธิของผู้ป่วยซึ่งผู้รับ
อนุญาตจะต้องแสดงตามมาตรา 32 (3) กับสถานบริการทางการแพทย์ที่มีบริ การตรวจหาเชื้อเอชไอวีและ
เปิดเผยผลการตรวจต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะโดยสมัครใจหรือไม่ รวมถึงการด าเนินการให้มีมาตรการเชิงลงโทษต่อ
สถานพยาบาลที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงแรงงาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ควรเร่งด าเนินการให้สถานประกอบกิจการ

เอกชนด าเนินการตามแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานที่ท างาน 
ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง แนวทางการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์และวัณโรคในสถานประกอบ
กิจการ ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เรียกร้องให้มีการยกเลิกการตรวจหาเชื้อ 
เอชไอวีก่อนรับเข้าท างาน รวมถึงการจัดท ามาตรฐานการบริหารจัดการเอดส์ในสถานประกอบการ  (AIDS -  
response Standard Organization : ASO Thailand) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

ข้อเสนอแนะในการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง 
คณะรัฐมนตรีควรด าเนินการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง 

แรงงานในภาคเอกชน ให้ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครองสิทธิของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในโลกแห่งการท างาน ไม่ว่าจะเป็น 
ผู้แสวงหางานท าที่ยังมิได้อยู่ในฐานะลูกจ้าง และผู้ที่มีฐานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายอ่ืน 
ตั้งแต่กระบวนการพิจารณารับเข้าท างาน การก าหนดเงื่อนไขในการจ้างงาน การเลื่อนต าแหน่ง และการสิ้นสุด
การจ้าง เพ่ือให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีมีสิทธิและโอกาสเท่าเทียมกับบุคคลอ่ืน โดยควรน าเอาแนวปฏิบัติระหว่างประเทศ
ว่าด้วยเชื้อเอชไอวี/เอดส์ กับสิทธิมนุษยชน ( International  Guidelines on HIV/AIDS and Human Rights)  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการด าเนินการ 

ทั้งนี้  ควรมีการจัดตั้งกลไกการคุ้มครองและตรวจสอบการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้ อเอชไอวีในโลก 
แห่งการท างาน เพ่ือท าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบ และด าเนินการให้มีการเยียวยาผู้ติดเชื้อเอชไอวี  
ที่ถูกเลือกปฏิบัติ อันจะท าให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองสิทธิผู้ติดเชื้อเอชไอวีอย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) บริษัทเอกชนแห่งหนึ่งแจ้งว่าได้ยกเลิกการตรวจหาเชื้อเอชไอวีก่อนรับพนักงานเข้าท างานทุกต าแหน่ง

ของบริษัท มีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป 
(2) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มอบหมาย  

ให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยให้
กระทรวงแรงงานสรุปผลการพิจารณาผลการด าเนินการดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
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3. สิทธิชุมชนอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในที่อยู่อาศัย กรณีกล่าวอ้างว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบ
กิจการโรงงานอบพืชผลทางการเกษตร  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องกับพวกรวม 

13 คน ซึ่งเป็นชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ได้รับความเดือดร้อนจากการประกอบ
กิจการโรงงานอบพืชทางการเกษตรของบริษัทเอกชน ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ มีเขม่าควันและกลิ่นเหม็น 
รวมทั้งมลพิษทางน้ ามีกลิ่นเหม็น และน้ าเสียจากการประกอบกิจการไหลลงสู่ล าห้วยผาฮาแหล่งน้ าสาธารณะ  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การประกอบกิจการโรงงานของบริษัท เอกชน

ปล่อยน้ าทิ้งไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ส่งผลให้น้ าในล าน้ าแวนเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็น ประชาชนไม่สามารถ  
ใช้ประโยชน์จากล าน้ าดังกล่าวในการอุปโภคบริโภคได้ตามปกติ อีกทั้งยังพบปัญหาเสียงดังรบกวนส่งผลกระทบ
ต่อสิทธิในการด ารงชีวิตของประชาชน เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน  
จังหวัดพะเยา และกรมควบคุมมลพิษ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) 
ประกอบมาตรา 36 โดยให้ด าเนินการภายใน 60 วัน ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ควรพิจารณาอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2535 สั่งการให้บริษัทเอกชนปรับปรุงแก้ไขโรงงานอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรมิให้สร้างความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียง และตรวจสอบว่าบริษัทดังกล่าว ได้ประกอบกิจการโดยถูกต้อง 
ตามชนิดหรือประเภทที่ก าหนดไว้ในใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่รวมทั้งสั่งให้
ระงับเหตุร าคาญทันทีหากพบว่ามีการประกอบกิจการที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน 

(2) จังหวัดพะเยา ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ควรอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
ออกค าสั่งให้โรงงานอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรของบริษัทดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขปัญหาจากฝุ่นละอองและ
เสียงรบกวน รวมทั้งให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน  ในกรณีที่ตรวจพบว่าอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตราย ความเสียหาย หรือความเดือดร้อนร าคาญอย่างร้ายแรงแก่บุคคลที่อยู่ ใกล้เคียงกับโรงงาน  
ควรพิจารณาให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดหรือบางส่วนในทันที โดยให้ปรับปรุงให้แล้วเสร็จก่อนที่จะ
อนุญาตให้ด าเนินการประกอบกิจการต่อไป 

(3) กรมควบคุมมลพิษ ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ควรตรวจสอบโรงงานอบแห้งผลผลิตทางการเกษตรของเอกชนดังกล่าว  
ซึ่งจัดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ต้องถูกควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียออกสู่บรรยากาศ และระบายน้ าทิ้งออก  
สู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดต่อไป  
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ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน แจ้งว่า ได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 ตรวจสอบข้อเท็จจริงและมีค าสั่งให้โรงงานปรับปรุงแก้ไขระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ
เพียงพอ และจัดท าแผนปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นและน้ าเสีย ไม่ให้ส่งผลกระทบหรืออาจก่อให้เกิด
อันตรายความเสียหายหรือความเดือดร้อนแก่บุคคล หรือทรัพย์สินที่อยู่ในโรงงานหรือที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงงาน 
โดยจะลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบการแก้ไขปรับปรุงโรงงาน รวมทั้งการออกใบอนุญาตการประกอบกิจการที่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ประเภท การผลิต สะสม หรือแบ่งบรรจุ อาหาร หมัก ดอง แช่อ่ิม จากผัก ผลไม้ หรือพืชอย่าง
อ่ืน ให้แก่บริษัทเอกชนดังกล่าว 

(2) จังหวัดพะเยา แจ้งว่า ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้ตรวจสอบและด าเนินการ  
ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 สรุปได้ว่า มีการระบายน้ าทิ้งออกนอกบริเวณโรง งานโดยไม่ผ่านการ
บ าบัด มีกลิ่นเหม็นคล้ายกลิ่นของระบบบ าบัด อุตสาหกรรมจังหวัดพะเยาจึงได้สั่งให้บริษัทเอกชนหยุดประกอบ
กิจการโรงงานในส่วนของการผลิตมะม่วงอบแห้ง และให้ปรับปรุงแก้ไขโรงงาน ต่อมาได้ตรวจติดตามการปฏิบัติ  
ตามค าสั่ง พบว่าบริเวณบ่อบ าบัดน้ าเสียยังคงมีกลิ่นแต่ไม่รุนแรง และอยู่ระหว่างจัดท าแผนการปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงงาน และจะตรวจติดตามการปฏิบัติตามค าสั่งอย่างใกล้ชิด  

(3) กรมควบคุมมลพิษ แจ้งว่า ได้อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535 ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ และตัวแทนผู้ร้องเรียน 
และมีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยโรงงาน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน ในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข 
ก ากับดูแลการประกอบกิจการโรงงานของบริษัทเอกชนดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

4. สิทธิบุคคลและชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าการด าเนินโครงการส ารวจแร่โพแทชขาดการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและไม่ช้ีแจงข้อมูลให้ประชาชนทราบ  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าการด าเนินการ

ส ารวจแร่โพแทช ของบริษัท A ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  
และไม่ชี้แจงข้อมูลให้ประชาชนทราบ 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อมูลเกี่ยวกับอาชญาบัตรพิเศษในการส ารวจแร่

โพแทชและบันทึกช่วยจ าเกี่ยวกับความร่วมมือกันทางการค้าเศรษฐกิจและเทคนิคระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือร่วมลงทุนในการพัฒนาเหมืองแร่โพแทชและผลิตปุ๋ยโพแทช เป็นข้อมูลข่าวสารอัน
เกี่ยวข้องกับสิทธิที่จะได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐ  
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ เรื่อง การก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจด ู
ได้ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ที่ให้หน่วยงานของรัฐต้องจัด  
ให้มีไว้เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าดูได้ จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน เกี่ยวกับการให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ครบถ้วน เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพ้ืนที่โครงการส ารวจแร่โพแทช พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับการอาชญาบัตรพิเศษในการส ารวจแร่โพแทช
ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่ ประชาชน 
ในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร รวมทั้งสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามกฎหมาย 
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ที่เกี่ยวข้องต่อไป ต่อกระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสกลนคร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) 
และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
(3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) กระทรวงอุตสาหกรรมควรพิจารณาก าชับให้หน่วยงานในสังกัดต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 โดยครบถ้วน 
และสามารถให้ประชาชนเข้าถึงได้ตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(2) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ควรร่วมกับส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนครและ
จังหวัดสกลนคร พิจารณาชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่โครงการส ารวจแร่โพแทช พร้อมจัดท า
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการอาชญาบัตรพิเศษในการส ารวจแร่โพแทชและบันทึกช่วยจ าเกี่ยวกับความร่วมมือกัน
ทางการค้าเศรษฐกิจและเทคนิค ในการร่วมลงทุนพัฒนาเหมืองแร่โพแทชและผลิตปุ๋ยโพแทชระหว่างประเทศไทย
กับสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และการใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติ เพ่ือสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่บุคคลและชุมชนในอ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
และสามารถใช้สิทธิในการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นตามขั้นตอนของกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และจังหวัดสกลนคร แจ้งว่ามีศูนย์บริการ

ข้อมูลข่าวสารเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ตามกฎหมายก าหนด และที่ผ่านมาส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
สกลนครได้ร่วมมือกับกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และจังหวัดสกลนคร ได้ชี้แจงท าความเข้าใจ
กับประชาชนในบริเวณโครงการส ารวจแร่โปแตซในพ้ืนที่อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร มาอย่างต่อเนื่อง
พร้อมทั้งได้ส่งสื่อประชาสัมพันธ์การส ารวจแร่โปแตซ เผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ในส่วนของจังหวัดสกลนครได้ร่วมกับส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ด าเนินการประชาสัมพันธ์โครงการ รวมทั้งก าชับไปยังอ าเภอให้สร้างความเข้าใจและ
รักษาความปลอดภัย ทั้งผู้ประกอบการและประชาชนผู้ต่อต้านและผู้สนับสนุน 

5. สิทธิคนพิการ กรณีกล่าวอ้างว่าสายการบินเลือกปฏิบัติกับผู้โดยสารด้วยเหตุแห่งความพิการ  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรพิจารณาตรวจสอบ กรณีที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสังคม

ออนไลน์เฟซบุ๊ก (Facebook) กล่าวอ้างว่า ผู้เขียนและสามีที่ป่วยเป็นอัมพาตได้ใช้บริการสายการบินพาณิชย์ 
แห่งหนึ่ง ซึ่งไม่มีเครื่องมือหรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้โดยสารที่ป่วยเป็นอัมพาตที่นั่งบนเก้าอ้ีรถเข็น 
(wheelchair) จึงต้องช่วยกันยกสามีผู้ร้องที่นั่งอยู่บนเก้าอ้ีรถเข็นลงจากเครื่องบินเพื่อไปยังรถยนต์ที่จอดรอรับอยู่ 
และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินแจ้งว่า นโยบายของสายการบินไม่รับผู้โดยสารที่เดินไม่ได้เพราะไม่มีอุปกรณ์
ช่วยเหลือ และกรณีผู้ร้องซึ่งเป็นคนพิการอีกสองรายกล่าวอ้างว่า ได้จองบัตรโดยสารเครื่องบินสายการบิน 
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พาณิชย์ดังกล่าว ไป - กลับ กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ แต่เมื่อไปแสดงตนเพ่ือขึ้นเครื่อง ปรากฏว่าพนักงานต้อนรับ 
ภาคพ้ืนดินของสายการบินดังกล่าวแจ้งว่า ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองเดินทางโดยไม่มี ผู้ร่วมเดินทางด้วย ท าให้ 
ผู้ร้องทั้งสองต้องซื้อบัตรโดยสารของสายการบินอื่น ส่วนการเดินทางกลับสายการบินได้คืนเงินค่าโดยสารให้ผู้ร้อง 
ที่ 1 ทั้งขาไปและขากลับ ส่วนผู้ร้องที่ 2 ได้รับคืนเงิน (refund) เฉพาะค่าโดยสารขาไปและคงบัตรโดยสารขากลับ
ของผู้ร้องที่ 2 ไว้ โดยพนักงานของสายการบินอนุญาตให้ผู้ร้องทั้งสองเดินทางกลับ ซึ่งการบริการในเที่ยวบินขา
กลับของสายการบินมีการบริการอย่างครบครัน โดยแตกต่างจากเที่ยวบินขาไป  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า สายการบินพาณิชย์ดังกล่าวได้จัดสิ่งอ านวย

ความสะดวกให้แก่คนพิการแล้ว แต่วิธีการเข้าถึงไม่สะดวก เนื่องจากมีขั้นตอนการแจ้งล่วงหน้า ซึ่งผู้ร้องทั้งสองและ
คนพิการส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ส าหรับน าพาคนพิการหรือรถเข็นคนพิการขึ้นและลง 
จากเครื่องบินได้ ก็ถือเป็นการแก้ปัญหาและพยายามให้ความสะดวกแก่ผู้ร้องทั้งสอง อีกทั้งภายหลังเกิดเหตุการณ์ 
ได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริง รวมทั้งได้ว่ากล่าวตักเตือนและลงโทษพนักงานแล้ว กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า
สายการบินเลือกปฏิบัติต่อผู้ร้องทั้งสองด้วยเหตุแห่งความพิการ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือป้องกัน
ไม่ให้เกิดการละเมิดหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือความสุ่มเสี่ยงอ่ืนที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงให้มีข้อเสนอแนะ
มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความ
เสียหายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรา 247 (1) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2560 และมาตรา 26 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใดๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชนตามมาตรา 247 (3) ของรัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 26 (3)  
แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ดังนี้  

มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน  รวมทั้ง 
การเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บริษัท สายการบิน (ผู้ถูกร้อง) ควรด าเนินการ ดังนี้ 
(1) ควรเยียวยาผู้ร้องทั้งสองตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเพราะเหตุแห่งกรณีตามค าร้องและเยียวยา

ผู้โดยสารซึ่งเป็นผู้ร่วมเดินทางกับผู้ร้องที่ 2 โดยคืนค่าโดยสารจากท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง-ท่าอากาศยาน 
นานาชาติเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560  

(2) กรณีที่คนพิการเดินทางโดยจองตั๋วเครื่องบินเกิน 48 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง ควรแจ้งเงื่อนไข  
การให้บริการต่าง ๆ ให้มีความชัดเจน อาทิ การแจ้งขอรับบริการเก้าอ้ีรถเข็น (wheelchair) เก้าอ้ีรถเข็น 
ในห้องโดยสาร (cabin wheelchair) หรืออุปกรณ์ยกคนพิการหรือเก้าอ้ีรถเข็นขึ้นเครื่องบิน (hydraulic lift)  
โดยแจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง ในขั้นตอนการซื้อบัตรโดยสารการจองที่นั่ง และแสดงตน  
เพ่ือการขึ้นเครื่องบิน (check in) ผ่านระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในช่องทางต่าง ๆ โดยออกแบบระบบ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้คนพิการประเภทต่างๆ สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเหมาะสม เช่น 
การบริการจองบัตรโดยสารออนไลน์ ควรจะมีประกาศในลักษณะข้อความแจ้งเตือนบนเว็บไซต์ หรือก่อนท าการ
ยืนยันตกลงซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ ควรมีช่องแสดงความตกลงหรือปฏิเสธขอรับบริการช่วยเหลือเพ่ิมเติมก่อน 
จึงจะสามารถตกลงซื้อบัตรโดยสารออนไลน์ได้ 

กรณีที่คนพิการเดินทางโดยจองตั๋วเครื่องบินไม่ถึง 48 ชั่วโมง ก่อนออกเดินทาง หากไม่สามารถจัดการ
อ านวยความสะดวกและการช่วยเหลือคนพิการ ผู้ถูกร้องควรที่จะมีการแจ้งให้คนพิการทราบ เพ่ือป้องกันปัญหา 
ที่อาจเกิดข้ึนและเพ่ือให้คนพิการสามารถพิจารณาประกอบการตัดสินใจได้  
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(3) ควรจัดให้มีการอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจหน้าที่
ในการตัดสินใจว่าจะให้ผู้ โดยสารเดินทางได้หรือไม่ ให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิของคนพิการ 
ในการเข้าถึงการบริการสาธารณะ ทั้งข้อจ ากัดและความจ าเป็นที่ต้องใช้บริการของผู้โดยสารกลุ่มดังกล่าว รวมทั้ง
วิธีการสื่อสารที่ เหมาะสมแก่ผู้ ใช้บริการที่ เป็นคนพิการ เ พ่ือป้องกันมิ ให้ เกิดปัญหากับผู้ รับบริการ  
ในลักษณะเช่นเดียวกับค าร้องนี้ขึ้นอีก โดยให้คนพิการร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม ส่วนกรณีที่ไม่อนุญาต 
ให้ผู้โดยสารคนใดเดินทางและมีสิทธิได้รับคืนค่าโดยสาร (refund) ควรปรับปรุงระบบและข้ันตอนการด าเนินการ 
ให้ได้รับคืนค่าโดยสารโดยไม่ล่าช้า 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) กระทรวงคมนาคมควรด าเนินการ ดังนี้ 

(1.1) จัดให้มีระเบียบและแนวปฏิบัติในการให้บริการของสายการบินต้นทุนต่ าส าหรับคนพิการให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพ่ือเป็นแนวทางให้ทุกสายการบินปฏิบัติต่อคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน  

(1.2) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย คนพิการ ให้เข้ามามีส่วนร่วม 
ในการให้ข้อคิดเห็นและข้อแนะน าต่อกิจการการขนส่งสาธารณะทางอากาศยาน อาทิ การก่อสร้างอาคารและ
สถานที่ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์และเครื่องอ านวยความสะดวก การให้บริการของผู้ประกอบกิจการและเจ้าหน้าที่ 
ภายใต้การค านึงถึงหลักการการออกแบบเพ่ือการใช้งานของคนทุกกลุ่ม ในสังคมอารยสถาปัตย์ (Universal 
Design) และความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

(2) กรมท่าอากาศยานควรด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยคนพิการ อาทิ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 กฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวย  
ความสะดวก หรือบริการในอาคารสถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึง  
และใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 และกฎกระทรวงก าหนดสิ่งอ านวยความสะดวกในอาคาร ส าหรับผู้พิการหรือ
ทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ. 2548 ให้ครอบคลุมท่าอากาศยานทุกแห่ง โดยกระจายวัสดุอุปกรณ์และ 
เครื่องอ านวยความสะดวก รวมทั้งการให้บริการตามจุดต่าง ๆ ของท่าอากาศยานอย่างท่ัวถึง 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่ง  
(1) กระทรวงคมนาคม โดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ควรเสนอให้มีระเบียบเกี่ยวกับ

การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารพิการในการเข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสายการบินต้นทุนต่ า  
โดยก าหนดให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ (สายการบิน) ไม่สามารถปฏิเสธการรับ
ผู้โดยสารพิการได้ เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน เพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันของทุกสายการบิน และก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนพิการเบื้องต้นของ  
แต่ละสายการบินให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

(2) กระทรวงคมนาคม โดยกรมท่าอากาศยาน และบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) ควรเสนอให้
มีการแก้ไขกฎกระทรวงก าหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอ านวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร
สถานที่ ยานพาหนะ และบริการขนส่ง เพ่ือให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. 2556 โดยเพ่ิม
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดให้มี เก้า อ้ีรถเข็นในห้องโดยสาร (cabin wheelchair) อุปกรณ์ยกคนพิการ 
ที่ใช้รถเข็นขึ้นเครื่องบิน (hydraulic lift) โดยไม่ควรเรียกเก็บค่าใช้จ่ายส่วนนี้จากค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน
ของผู้ประกอบกิจการขนส่งพาณิชย์ทางอากาศ 
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ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย แจ้งว่า ได้จัดท ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยการเสนอร่าง

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีมติเห็นสมควรประกาศใช้เป็น
กฎหมายแล้ว โดยมาตรา 41/133 วรรคสาม ระบุว่า “ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน 
ตามมาตรา 41/125 ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์และผู้ด าเนินการเดินอากาศ
ต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 41/126 ปฏิเสธการรับขนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน” ซึ่ งกรณียกเว้น ได้แก่  เหตุผลด้านความปลอดภัยและการรักษา 
ความปลอดภัย และกรณีผู้โดยสารที่มีความประพฤติหรือมีประวัติว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในระหว่าง 
การโดยสารอากาศยาน  

(2) กรมท่าอากาศยาน แจ้งว่า 
(2.1) สนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานมีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการส าหรับบุคคล  

ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษตามที่กฎหมายก าหนดอยู่แล้ว และได้ส ารวจสิ่งอ านวยความสะดวกและ
บริการ ณ สนามบินทั้ง 28 แห่ง โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ ดังนี้ ที่จอดรถ ทางลาด ป้าย และ
สัญลักษณ์การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ห้องน้ า ลิฟต์ บันได พ้ืนที่ส าหรับหนีภัย พ้ืนผิวต่างสัมผัส ที่นั่งส าหรับคน
พิการหรือพ้ืนที่จอดรถเข็น และประกาศเตือนภัยและประกาศข้อมูลส าหรับคนพิการทางการเห็นและตัวอักษรไฟ
วิ่งหรือสัญญาณเตือนภัยส าหรับคนพิการทางการได้ยิน นอกจากนี้ กรมท่าอากาศยาน ได้มีแนวทางปฏิบัติ 
ในการให้บริการแก่บุคคลผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ในการเดินทางทางอากาศให้กับสนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศ
ยานถือปฏิบัติ 12 ข้อ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมหารือระหว่างผู้แทนจากส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
กรมการบินพลเรือน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) คณะกรรมการด าเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ และ
ผู้ประกอบการสายการบินที่ให้บริการเดินทางภายในประเทศ จ านวน 10 สายการบิน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 
              (2.2) สนามบินในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ให้บริการอุปกรณ์ยกคนพิการที่ใช้รถเข็นขึ้นเครื่องบิน 
(hydraulic Lift) มี 2 แห่ง ได้แก่ ท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งให้บริการ โดยบริษัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน)  
และมีการเรียกเก็บค่าบริการ อนึ่ง ปัจจุบันท่าอากาศยานหัวหินมีผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์ดังกล่าวจ านวนน้อย  
จึงจะมีการส่งมอบอุปกรณ์ฯ ไปใช้ที่ท่าอากาศยานกระบี่ ซึ่งมีเที่ยวบินและผู้โดยสารจ านวนมากเพ่ือการใช้อุปกรณ์
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

(3) บริษัท สายการบิน  (ผู้ถูกร้อง) แจ้งว่า ได้เชิญผู้ร้องไปเป็นวิทยากรให้แก่บริษัทฯ ในหลักสูตร 
สิทธิและความเสมอภาคของคนพิการและการให้บริการส าหรับผู้โดยสารทุกคน (Inclusive Air Transport 
Service Training) และได้จัดท าคู่มือการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่คนพิการแต่ละประเภท
และผู้สูงอายุ โดยอ้างอิงจากคู่มือการให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่คนพิการแต่ละประเภท และ
ผู้สูงอายุส าหรับหน่วยงานที่ให้บริการภาคขนส่งเพ่ือให้พนักงานได้ถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป 
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6. สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าเด็กหญิงชาวโรฮีนจาเสียชีวิตภายในห้องกัก 
ของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า นางสาวบี  

(นามสมมติ) ชาวโรฮีนจา อายุ 16 ปี ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมขณะมีการปราบปรามการค้ามนุษย์ชาวโรฮีนจา 
ในพื้นที่ภาคใต้ โดยไม่มีการจ าแนกว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือไม่ และถูกควบคุมตัวไว้ที่ด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ต าบลส านักขาม อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่ปี 2558 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 
นางสาวบี ได้เสียชีวิตลงด้วยภาวะเลือดออกในสมอง  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีนางสาวบี และพ่ีสาวที่ถูกควบคุมกักขัง  

โดยเจ้าหน้าที่ต ารวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา เพ่ือรอการผลักดันออกนอกราชอาณาจักร โดยการควบคุม
กักขังผู้แสวงหาที่พักพิงชาวโรฮีนจากรณีที่เป็นเด็ก ปรากฏว่า ประเทศไทยยังไม่มีแนวทางในการดูแลเด็กที่ติดตาม
ครอบครัวของคนต่างด้าวที่แสวงหาที่พักพิง เมื่อผู้ปกครองถูกจับกุม เด็กจึงถูกส่งตัวเข้ากักด้วยในกรณีดังกล่าว 
ซึ่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 10 (2) (ข) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
ข้อ 37 (ค)  ให้การรับรองไว้ว่า เด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะได้รับการปฏิบัติด้วยมนุษยธรรมและ 
ด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กทุกคนที่ถูกลิดรอนเสรีภาพจะต้องถูกแยกต่างหากจากผู้ใหญ่ 
ดังนั้น การควบคุมกักขังเด็กที่ติดตามครอบครัวชาวโรฮีนจาเพ่ือแสวงหาที่พักพิง จึงขัดต่อข้อก าหนดมาตรฐาน 
ขั้นต่ าแห่งสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (United Nations Standard Minimum Rules for the 
Treatment of Prisoners: Mandela Rules) ข้อ 11 และไม่ เป็นไปตามแนวทางของกฎของสหประชาชาติ 
วาดวยการคุมครองเด็กและเยาวชนซึ่งถูกลิดรอนเสรีภาพ  (United Nations Rules for the Protection of 
Juveniles Deprived of their Liberty) และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ข้อ 39 (ค) ที่ก าหนดว่าจะต้องมีการแยกขัง
หรือกักกันตัวเด็กจากผู้ต้องขังผู้ใหญ่ การกระท าของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาเป็นการละเมิด 
สิทธิมนุษยชน จึงมีมติให้เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

(1) กระทรวงมหาดไทย ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ ควรพิจารณาทางเลือกอ่ืนแทนการกักตัวเด็กที่ติดตามผู้ปกครองเพ่ือแสวงหาที่พักพิงในระหว่าง  
รอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือเพ่ือเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม โดยให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้ปกครอง
ในสถานที่ที่เหมาะสม เพ่ือให้เด็กมีโอกาสได้รับการศึกษา การพัฒนาตามวัย  และได้รับการคุ้มครองสิทธิ 
ขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

(2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรเร่งจัดท าบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์การระหว่างประเทศ และองค์กรเอกชน กรณีการก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็ก 
ไว้ในสถานกักกันตัวคนต่างด้าวเพื่อรอการส่งกลับ พ.ศ. 2560 ให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว  

(3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน 
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ และส านักงานอัยการสูงสุด เร่งจัดท าระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและผู้ลี้ภัย พ.ศ. ... ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 
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(4) ส านักงานตรวจคนเข้าเมืองควรพิจารณาปรับปรุงค านิยามค าว่า “เด็ก” โดยใช้หลักเกณฑ์ที่สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แจ้งว่า รับทราบและจะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปอ้างอิง ก าหนดนโยบายหรือวางแผนปฏิบัติงานให้เกิดความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
สากลมากขึ้น และได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาความเหมาะสมของร่างระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับ
ประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. .... ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของส านักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึ่งร่างระเบียบฯ ดังกล่าวจะเป็นกลไกส าคัญในการคัดกรองคนต่างด้าวที่หลบหนีเข้ามาในราชอาณาจักร
และไม่สามารถเดินทางกลับประเทศต้นทางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
มากขึ้น  

(2) กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้จัดประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
ที่ประชุมมีมติมอบหมายให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือก าหนดรายละเอียดและแนวทางการน าผู้หลบหนีเข้าเมืองที่เป็นเด็กออกจากสถานกักตัว  และการจัดท า 
ร่างบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว
เพ่ือรอการส่งกลับ พ.ศ. .... ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้มีการปรับแก้เสร็จแล้ว และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดท าร่างขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure : 
SOP) เพ่ือเตรียมไว้เป็นกรอบการปฏิบัติภายหลังที่บันทึกความเข้าใจฯ บังคับใช้ ปัจจุบันส านักงานสภาความมั่นคง
แห่งชาติอยู่ระหว่างการน าร่างบันทึกความเข้าใจฯ กราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติและจัดพิธีร่วมลง
นามในบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 คณะรัฐมนตรีได้
ป ร ะ ชุ ม เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ท า ร ะ บ บ คั ด ก ร อ ง ผู้ ลั ก ล อ บ เ ข้ า เ มื อ ง ผิ ด ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ ผู้ ลี้ ภั ย 
ที่ประชุมมีมติให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาออกระเบียบว่าด้วยการคัดกรองคน
เข้าเมืองผิดกฎหมาย และการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครอง   
คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. .... ขณะนี้ได้ 
ข้อยุติ เพ่ือน าเสนอร่างระเบียบฯ ดังกล่าวให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีทราบถึงผลการพิจารณา  

(3) กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
ยกร่างบันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว 
เพ่ือรอการส่งกลับ และเข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างและให้ความเห็นที่เกี่ยวข้อง อาทิ การส่งเสริมความร่วมมือ
กับองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High 
Commissioner for Refugees - UNHCR) เพ่ือเร่งรัดให้ส่งเด็กที่ได้รับการรับตัวออกมาดูแลนอกห้องกักไปตั้ง
ถิ่นฐานในประเทศที่สาม รวมทั้งข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ เพ่ือให้การด าเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ เป็นไปอย่าง ราบรื่น 
ต่อมาส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจฯ  ที่ท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 
21 มกราคม 2562 โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
เป็นประธานสักขีพยาน ได้ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางปฏิบัติงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  
ในการไม่กักตัวเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปีไว้ในห้องกักตรวจคนเข้าเมือง โดยจะให้อยู่ในความดูแลของกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  องค์กรภาคเอกชน  หรือองค์กรภาคประชาสังคม และหามาตรการ 
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ช่วยเหลือในระยะยาว ซึ่งนับเป็นนโยบายและการด าเนินการด้านมนุษยธรรมที่ส าคัญของรัฐบาลไทยและ 
ได้เสนอการปรับปรุงค านิยามว่า “เด็ก” ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็กที่ไทยเป็นภาคี ซึ่งระบุว่า เด็กคือบุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุม ส าหรับกรณีร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและ  
ผู้ลี้ภัย พ.ศ. ....  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

(4) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนแจ้งว่า ที่ผ่านมา 
เมื่อส านักงานตรวจคนเข้าเมืองรับตัวเด็ก จะมีกระบวนการจัดท าทะเบียนประวัติ เบื้องต้นและคั ดกรอง 
ความเปราะบาง เด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี โดยจะมีการส่งตัวเด็ก หรือเด็กพร้อมมารดามายังสถานสงเคราะห์ หรือ
บ้านพักเด็กและครอบครัว แล้วแต่กรณี เพ่ือเข้ารับการสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 
32 (3) เด็กที่ผู้ปกครองถูกจ าคุก กักขัง การปฏิบัติดังกล่าวยังไม่มีมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ระบบ และได้ร่วมกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ภายใต้ร่าง
บันทึกความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าว  
เพ่ือรอการส่งกลับ พ.ศ. .... ส าหรับใช้เป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของหน่วยงานรัฐ  องค์การระหว่างประเทศ  
และเครือข่ายภาคเอกชน มีการจัดบริการสวัสดิการให้แก่เด็กและมารดาที่อยู่ในสถานรองรับของกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน รวมทั้งฝึกอบรมให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก  นักสังคมสงเคราะห์ 
และนักจิตวิทยา รวมทั้งบุคลากรอ่ืนๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศ  
และแนวปฏิบัติต่อเด็กที่อยู่ในสถานการณ์โยกย้ายถิ่นฐาน รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับรัฐ องค์การระหว่าง
ประเทศ และองค์กรเอกชนเพื่อจัดหาทรัพยากรเพ่ือให้การช่วยเหลือแก่เด็กและมารดา  

(5) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยส านักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งว่า ได้พิจารณาทางเลือกอ่ืนแทนการกัก
ตัวเด็กท่ีติดตามผู้ปกครอง เพ่ือแสวงหาที่พักพิงในระหว่างรอการส่งกลับประเทศต้นทางหรือเพ่ือเดินทางต่อไปยัง
ประเทศที่สาม โดยให้เด็กได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับผู้ปกครองในสถานที่เหมาะสม  เพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสได้รับ
การศึกษาพัฒนาตามวัย และได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.  2546  
และได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding - MOU) เรื่อง การก าหนดมาตรการ 
และแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
และอยู่ระหว่างรอขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน (Standard Operating Procedure - SOP) ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจ เรื่อง การก าหนดมาตรการและแนวทางแทนการกักตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการ
ส่งกลับ เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการกัก
ตัวเด็กไว้ในสถานกักตัวคนต่างด้าวเพ่ือรอการส่งกลับของส านักงานตรวจคนเข้าเมืองตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้า
เมือง และเพ่ือก าหนดกลไกและหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจนของหน่วยงานในการสร้างหลักประกันว่าเด็ก  
จะได้รับความคุ้มครองตามกรอบกฎหมายภายในประเทศและพันธกรณีระหว่ างประเทศของไทย รวมทั้งได้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานอยู่แล้ว  

(6) กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานแจ้งว่า ส านักงานต ารวจแห่งในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบ
หลักตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณายกร่าง
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการคัดกรองและคุ้มครองคนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรและ  
ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศอันเป็นภูมิล าเนาได้ พ.ศ. .... เสร็จแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจพิจารณา
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

 
 



- 19 - 
 

(7) ส านักงานอัยการสูงสุด โดยส านักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน แจ้งว่า  
ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการคนเข้าเมืองผิดกฎหมายและ
ผู้ลี้ภัย พ.ศ. .... แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา  

7. เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าว
อ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจท าร้ายร่างกายในขณะตรวจค้น กลั่นแกล้งจับกุมและด าเนินคดีทั้งที่ไม่ได้กระท า
ความผิด  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า  เมื่อวันที่  

11 เมษายน 2561 ขณะที่ผู้ร้องขับขี่รถจักรยานยนต์กลับจากบ้านของเพ่ือนผู้ร้อง เจ้าหน้าที่ต ารวจ ชุดจับกุม  
ให้ผู้ร้องหยุดรถ ผู้ร้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่ต ารวจค้นตัวโดยมิได้ขัดขืน ผู้ร้องรู้สึกไม่ปลอดภัยจึงหยิบโทรศัพท์
ออกมาเพ่ือจะบันทึกภาพไว้เป็นหลักฐาน แต่เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ยึดโทรศัพท์ของผู้ร้องและท าร้ายร่างกาย  
การตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่พบสิ่งของผิดกฎหมายใด ๆ จากนั้นเจ้าหน้าที่ต ารวจได้น ากระดาษห่อลูกอม
ซ่ึงภายในเป็นยาบ้า จ านวน 3 เม็ด มาสอบถามผู้ร้องว่าเป็นของผู้ร้องหรือไม่ เนื่องจากตรวจพบตกอยู่ห่างจากจุด
ตรวจค้นตัวผู้ร้องประมาณ 3 - 4 เมตร ทั้งที่ในขณะตรวจค้นเจ้าหน้าที่ต ารวจไม่ได้แจ้งให้ผู้ร้องทราบว่าตรวจพบ
สิ่งของผิดกฎหมายแต่อย่างใด ต่อมาวันที่ 12 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าตัวผู้ร้องไปที่สถานีต ารวจภูธร
พบพระ โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ร้องในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต ผู้ร้องให้การปฏิเสธและเห็นว่า การกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
โดยเฉพาะกรณีท าร้ายร่างกายผู้ร้องในขณะเข้าตรวจค้นจับกุม และกลั่นแกล้งด าเนินคดีแก่ผู้ร้องทั้งที่ผู้ร้อง  
ไม่ได้กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหา  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุม 

เป็นการตรวจค้นและจับกุมโดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมมีผลท าให้ผู้ร้องได้รับบาดเจ็บ เป็นการละเมิดสิทธิ  
ในร่างกายของผู้ร้อง อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ส าหรับกรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมกลั่นแกล้ง
ด าเนินคดีแก่ผู้ร้องในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ทั้งที่ผู้ร้องไม่ได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหา พนักงานอัยการจังหวัดแม่สอดได้ยื่นฟ้องผู้ร้องต่อศาลจังหวัด 
แม่สอดในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษในประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และศาล
จังหวัดแม่สอดได้รับค าฟ้องไว้พิจารณาแล้ว ตามคดีหมายเลขด าที่ 1491/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561  
จึงเป็นกรณีตามมาตรา 39 (1) ประกอบมาตรา 39 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ประกอบกับผู้ร้องได้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน 
สถานีต ารวจภูธรพบพระซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมให้ด าเนินคดีแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ชุดจับกุมไว้ด้วย โดยพนักงานสอบสวนได้รับค าร้องทุกข์และสอบปากค าผู้ร้อง และได้ส่งเรื่องไปยังส านักงาน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 6 (จังหวัดพิษณุโลก) เพ่ือพิจารณาด าเนินการตามหน้าที่และ
อ านาจต่อไปแล้ว จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 
(1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 
(1) ประกอบมาตรา 36 โดยให้ด าเนินการ ภายในเวลา 60 วัน ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ควรด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจแก่เจ้าหน้าที่ต ารวจชุดจับกุมที่กระท า 

การอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีการตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาโดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสมแก่
พฤติการณ์ และควรก าชับเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้ นและจับกุมบุคคล  
จะต้องค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยใช้ความระมัดระวังและใช้วิธีการที่เหมาะสมเท่าที่จ าเป็นแก่การตรวจค้น
และการจับกุมเพ่ือมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกับค าร้องนี้ขึ้นอีก ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายใน
ระยะเวลา60 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้ 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้มีหนังสือแจ้งไปยังต ารวจภูธรภาค 6 พิจารณาด าเนินการก าชับ

เจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นและจับกุมบุคคลจะต้องค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน  
โดยใช้ความระมัดระวังและใช้วิธีการที่เหมาะสมเท่าที่จ าเป็นแก่การตรวจค้นและการจับกุม และต่อมาต ารวจภูธร
จังหวัดตาก แจ้งว่า ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง กรณีการกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัด
ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจค้นและจับกุมโดยใช้วิธีการที่ไม่เหมาะสม และได้ก าชับการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นจับกุม
บุคคลไปยังเจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดให้ด าเนินการโดยค านึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ใช้ความระมัดระวังและ  
ใช้วิธีการที่เหมาะสมเท่าที่จ าเป็นแก่การตรวจค้นจับกุม และภายใต้อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบ  
ที่เก่ียวข้องก าหนด  

8. เรื่อง สิทธิพลเมือง อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล กรณีมีผู้เผยแพร่ภาพถ่ายของผู้ร้อง
ในระหว่างถูกจับกุมด าเนินคดี  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า เจ้าหน้าที่

ต ารวจสถานีต ารวจภูธรพระประแดงถ่ายภาพผู้ร้องและมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเผยแพร่ภาพถ่าย  
ของผู้ร้อง ซึ่งถูกจัดท าขึ้นและอยู่ในความครอบครองดูแลของเจ้าหน้าที่ต ารวจในระหว่างถูกจับกุมด าเนินคดี 
เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิของผู้ต้องหา  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระท าของเจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธร

พระประแดง เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน แม้จะไม่ปรากฏพยานหลักฐานที่เพียงพอจะรับฟังได้ว่า ผู้ถูกร้องเป็น
ผู้ที่เผยแพร่ภาพถ่ายโดยตรง แต่การที่ผู้ถูกร้องเป็นผู้จัดท าภาพถ่ายขึ้นเพ่ือใช้ประโยชน์และเป็นข้อมูลในส านวน
การสอบสวนคดีอาญา และมีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเผยแพร่ภาพถ่ายของผู้ร้องย่อมแสดงให้เห็นว่าภาพถ่าย
ของผู้ร้องถูกจัดท าขึ้นและอยู่ในความครอบครองดูแลของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาในการ
ควบคุมดูแลและขาดความระมัดระวังอย่างเพียงพอ จนท าให้เกิดความเสียหายและกระทบต่อสิทธิมนุษยชน  
ของผู้ร้องและบุคคลใกล้ชิดของผู้ร้อง จึงเป็นการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  จึงให้ 
มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 
ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) ควรตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ ในสังกัด 

ที่กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการน าภาพถ่ายผู้ร้องในขณะท าทะเบียนประวัติผู้ต้องหาและ
ภาพถ่ายขณะผู้ร้องถูกสวมกุญแจมือไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ  

(2) ควรก าชับเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนที่ถูกจับกุมด าเนินคดี
ไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกน าภาพถ่ายดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอันอาจกระทบต่อสิทธิในความ
เป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และครอบครัวของประชาชนในลักษณะเดียวกับค าร้องนี้อีก 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้แจ้งต ารวจภูธรภาค 1 ให้ตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมาย

และระเบียบที่เกี่ยวข้องแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัดที่กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และก าชับเจ้าหน้าที่
ในสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนที่ถูกจับกุมด าเนินคดี ไม่ให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคล ภายนอก
น าภาพถ่ายดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ อันอาจกระทบสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียง และ
ครอบครัวของประชาชนในลักษณะนี้อีก ต่อมาต ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ แจ้งว่า สั่งการให้สถานี
ต ารวจภูธรพระประแดงด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยวข้อง 
แก่เจ้าหน้าที่ต ารวจในสังกัดที่กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว อีกทั้งได้ก าชับเจ้าหน้าที่ต ารวจ  
ในสังกัดให้ระมัดระวังในการส่งต่อภาพถ่ายของประชาชนที่ถูกจับกุมด าเนินคดี ไม่ให้เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ
บุคคลภายนอกน าภาพดังกล่าวไปเผยแพร่ต่อสาธารณะอันเป็นการกระทบสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ 
ชื่อเสียง และครอบครัวของประชาชน หากมีผู้ ใดฝ่าฝืนจะถูกด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ 
ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  

9. เรื่อง สิทธิพลเมือง กรณีเจ้าหน้าที่ทหารกระท าการอันเป็นการกระทบต่อสิทธิมนุษยชน  
ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ กรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวว่า  

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 มีเจ้าหน้าที่ทหารไม่ทราบสังกัดเดินทางไปบ้านพักของนางสาวซี (นามสมมติ) สมาชิก
กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่และกลุ่มฟ้ืนฟูประชาธิปไตย จังหวัดปทุมธานี มีมารดาของนางสาวซีอยู่บ้าน
เพียงล าพัง และให้มารดาของนางสาวซีตักเตือนนางสาวซีปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงที่นางสาวซีได้ท าไว้กับ
เจ้าหน้าที่ทหารเมื่อปี 2557 ว่าจะยุติและไม่เคลื่อนไหวจัดกิจกรรมทางการเมือง และจะต้องขออนุญาตจาก
เจ้าหน้าที่ก่อนเดินทางออกนอกประเทศ ซึ่งเจ้าหน้าที่ทหารได้กล่าวหาว่านางสาวซีก าลังละเมิดบันทึกข้อตกลง
ดังกล่าว ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เคยมายังบ้านพักของนางสาวซี กว่า 30 ครั้ง รวมถึงการมาพบของเจ้าหน้าที่ทหารสร้าง
ความกดดันและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของมารดาของนางสาวซีเป็นอย่างมาก 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่เจ้าหน้าที่ทหารทั้ง 4 นาย เข้าไป

บ้านพักของนางสาวซี เพ่ือต้องการให้นางสาวซียุติและไม่เคลื่อนไหวจัดกิจกรรมทางการเมือง เป็นไปอย่างเปิดเผย
และไม่มีการกระท าใดที่มีลักษณะเป็นการข่มขู่คุกคามต่อมารดาของนางสาวซี นอกจากนี้ ผู้แทนคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ชี้แจงว่า บันทึกข้อตกลงระหว่างนางสาวซีและกลุ่มนักศึกษากับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่จัดท าขึ้นเมื่อปี 2557 ไม่มีผลทางกฎหมาย เนื่องจากได้ถูกยกเลิก ประกอบกับภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว 
นางสาวซียังสามารถจัดกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ การกระท าของเจ้าหน้าที่ทหาร  
จึงยังมิอาจถือได้ว่าเป็นการจ ากัดเสรีภาพของนางสาวซีตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 มาตรา 34 ได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้แต่อย่างใด ดังนั้นเพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกับค าร้องนี้ อีก จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง 
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ที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อกองทัพบก ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
กองทัพบก ควรก าชับให้หน่วยงานในสังกัดหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความสงบเรียบร้อย 

งดเว้นการกระท าที่มีลักษณะเป็นการกระทบหรือละเมิดต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น และสิทธิ  
ในความเป็นอยู่ส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อเสียงและครอบครัวของนางสาวซี รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ตลอดจนการกระท าที่
อาจท าให้สมาชิกในครอบครัวของบุคคลเหล่านั้นเกิดความหวาดกลัว  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
กองทัพบก แจ้งว่า มีแนวปฏิบัติของกองทัพบกในการป้องกันการกระท าอันอาจละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สรุปได้ว่า ได้จัดประชุมชี้แจงและสั่งการของผู้บัญชาการทหารบกต่อผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงทุกเดือน โดยได้เน้นย้ าให้
ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นก ากับดูแลการปฏิบัติภารกิจของหน่วยอย่างใกล้ชิด โดยยึดถือและปฏิบัติตามกรอบ
อ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด และจัดท าแนวทางการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพ่ือให้ก าลังพล 
ที่ปฏิบัติภารกิจทั้งในสายงานปกติ และก าลังป้องกันชายแดน ได้ท าความเข้าใจหลักการสิทธิมนุษยชนและ
ระมัดระวังการปฏิบัติ เพ่ือมิให้เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศ  
รวมทั้งก ากับดูแลการปฏิบัติภารกิจของก าลังพลโดยผู้บังคับหน่วยตามล าดับชั้น ท าหนังสือ/วิทยุสั่งการเน้นย้ า
การปฏิบัติตามห้วงเวลาด้วย 

10. เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าพนักงานสอบสวนไม่เร่งด าเนินคดีแก่ผู้ต้องหา
ซึ่งถูกคุมขังอยู่ในคดีอื่น  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียน กรณีกล่าวอ้างว่า ผู้ร้องเป็นนักโทษเด็ดขาดใน

คดีความผิดฐานพยายามฆ่า ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจ ากลางเขาบิน นอกจากคดีนี้แล้ว ผู้ร้องยังถูกด าเนินคดี อีก  
2 คดี คือ คดีอาญา ที่ 118/2551 ของสถานีต ารวจภูธรสาขลา อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
ซึ่งพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรสาขลาได้รับค าร้องทุกข์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2551 และคดีอาญา  
ที่ 187/2553 ของสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจ
นครบาลศาลาแดงได้รับค าร้องทุกข์ไว้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 และได้สอบปากค าผู้ร้องแล้ว แต่คดียังไม่มี
ความคืบหน้าเนื่องจากยังไม่ปรากฏว่าพนักงานอัยการได้พิจารณาสั่งคดีอย่างไร การที่ผู้ถูกร้องทั้งสองไม่ด าเนินคดี 
ที่มีการอายัดตัวผู้ร้องไว้ให้เสร็จสิ้นอาจท าให้ผู้ร้องเสียสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับในระหว่างที่ถูกคุมขัง  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่า กรณีการด าเนินคดีตามคดีอาญา  

ที่ 118/2551 ของสถานีต ารวจภูธรสาขลา นั้น พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรสาขลาสรุปส านวนการสอบสวน
พร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ร้องเสนอไปยังพนักงานอัยการจังหวัดสมุทรปราการ จากนั้นพนักงานอัยการจังหวัด
สมุทรปราการพิจารณาส านวนการสอบสวนแล้วจึงสั่งฟ้องผู้ร้อง ปัจจุบันอยู่ระหว่างรอการส่งตัวผู้ร้องมา  
เพ่ือด าเนินคดี กรณีจึงยังไม่อาจรับฟังได้ว่า พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจภูธรสาขลากระท าการอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีปัญหาในการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือน า
ตัวผู้ร้องไปด าเนินคดี จึงให้มีหนังสือแจ้งส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกรมราชทัณฑ์ พิจารณาก าชับพนักงาน
สอบสวน สถานีต ารวจภูธรสาขลา และเรือนจ ากลางเขาบินให้ประสานงานกันเพื่อน าตัวผู้ร้องส่งพนักงานอัยการ
จังหวัดสมุทรปราการด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ส าหรับกรณีการด าเนินคดีตามคดีอาญา ที่ 187/2553  
ของสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง เห็นว่า พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงได้รับค าร้องทุกข์
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ไว้ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 และสอบปากค าและอายัดตัวผู้ร้องแล้ว ปัจจุบันคดีอยู่ในขั้นตอนการด าเนินการ
ของพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงโดยยังไม่ส่งส านวนให้พนักงานอัยการ ส านักงานคดีอาญา
ธนบุรีแต่อย่างใด โดยสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงชี้แจงว่า  “ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า ส านวน 
การสอบสวนนั้นได้หายไป ไม่สามารถหาส านวนการสอบสวนมาส่งพนักงานอัยการเพ่ือฟ้องได้ ดังนั้น จึงขอถอนการ
อายัดตัวผู้ร้อง ไม่ต้องการตัวเพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายอีกต่อไป” จึงเห็นว่า การกระท าของพนักงานสอบสวน 
สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงกระทบต่อสิทธิในกระบวนการยุติธรรมทั้งต่อผู้เสียหายและต่อผู้ร้องซึ่งเป็น
ผู้ต้องหาในคดีอาญาในอันที่จะได้รับการพิสูจน์ความจริงในเรื่องที่มีการกล่าวหาด าเนินคดี อีกทั้ ง  
ยังส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนที่จะได้รับหลักประกันการคุ้มครอง  
ความปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม การกระท าของพนักงานสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง 
จึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร้อง จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน ต่อส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบมาตรา 36 ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงควรพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติ

หน้าที่ของพนักงานสอบสวนในคดีอาญา ที่ 187/2553 ตั้งแต่ผู้ที่ได้รับมอบหมายคนแรกต่อเนื่องจนถึง  
คนปัจจุบัน เพ่ือให้ทราบว่าความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่นั้นเกิดจากผู้ใดแล้วจึงพิจารณาด าเนินการ  
แก่ผู้นั้นตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

(2) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรพิจารณาก าชับและกวดขันพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติหน้าที่  
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นย้ าว่าในการปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ให้ถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด 

(3) ส านักงานต ารวจแห่งชาติควรแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ต ารวจศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ต ารวจตามหลักสิทธิมนุษยชนที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท าและเผยแพร่ทาง www.nhrc.or.th 
ทั้งนี้ ให้ด าเนินการภายในระยะเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานนี้  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) ส านักงานต ารวจแห่งชาติ แจ้งว่า ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติแล้ว โดยให้ผู้บัญชาการต ารวจนครบาลตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจ
นครบาลศาลาแดง ตามคดีอาญาที่ 187/2553 ว่ามีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ อย่างไร และได้แจ้งให้
หน่วยงานในสังกัดก าชับและกวดขันพนักงานสอบสวนให้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและระเบี ยบที่เกี่ยวข้อง  
โดยเน้นย้ าการปฏิบัติหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด และแจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ
ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ซึ่งเผยแพร่ทาง www.nhrc.or.th ต่อมาสถานีต ารวจนครบาล
ศาลาแดง แจ้งว่า เดิมคดีอาญาที่ 187/2553 พนักงานสอบสวน สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง ผู้รับผิดชอบ  
ได้ท าการสอบสวนและท าหนังสืออายัดตัวผู้ต้องหาไว้ต่อเรือนจ าพิเศษธนบุรี (บางบอน) และสถานีต ารวจนคร
บาลแสมด าไว้แล้ว เนื่องจากผู้ต้องหาได้ถูกจับกุมและถูกคุมขังในคดีอ่ืน ต่อมาพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบ  
ได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งที่อ่ืนจึงได้มอบส านวนการสอบสวนให้กับรองผู้ก ากับสืบสวนสถานีต ารวจนครบาลศาลา
แดง ซึ่งเป็นหัวหน้างานสอบสวนรับไปเพ่ือน าไปมอบหมายให้กับพนักงานสอบสวนท าการสอบสวนต่อไป  
โดยได้มีการสอบสวนคดีดังกล่าวจนแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 มีความเห็นสั่งฟ้องโดยได้เสนอส านวน
การสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นแล้ว แต่ในช่วงเดือนตุลาคม 2554ได้เกิดอุทกภัยน้ าท่วมภาคกลาง

http://www.nhrc.or.th/


- 24 - 
 

และกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสถานีต ารวจนครบาลศาลาแดง และที่ท าการพนักงานอัยการพิเศษธนบุรี 1 ท าให้
ส่งส านวนการสอบสวนไม่ได้ และเก็บส านวนการสอบสวนไว้ เมื่อน้ าลดทุกสถานที่ท างานได้ตามปกติก็มีการส่ง
ส านวนที่ท าการสอบสวนเสร็จไปยังพนักงานอัยการ แต่ส านวนคดีอาญาที่ 187/2557 ไม่ได้น าส่งไปด้วย  
ต่อมาได้รับหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือแจ้งรายงานผลการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
ปรากฏผลการสอบสวนว่า เป็นความบกพร่องจึงได้พิจารณาโทษตามพระราชบัญญัติต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 
หมวด 5 มาตรา 82 หากแต่พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบได้ย้ายไปด ารงต าแหน่งสังกัดกองบังคับการต ารวจ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองบัญชาการสอบสวนกลาง 
ดังนั้น สถานีต ารวจนครบาลศาลาแดงจึงไม่มีอ านาจที่จะพิจารณาลงโทษได้ แต่ได้ส่งเรื่องทั้งหมดให้กองก ากับ
การ 6 กองบังคับการต ารวจป้องกันและปราบปรามการกระท าผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กองบัญชาการสอบสวนกลางต้นสังกัด พิจารณาด าเนินการต่อไป 

 (2) กรมราชทัณฑ์ แจ้งว่า สั่งการให้เรือนจ ากลางเขาบินย้าย น.ช. ผู้ร้อง ไปคุมขังยังเรือนจ ากลาง
สมุทรปราการเพ่ือด าเนินคดีของสถานีต ารวจภูธรสาขลา จังหวัดสมุทรปราการ แต่เนื่องจาก น.ช. ผู้ร้อง เป็นผู้ต้องขัง  
ที่มีพฤติการณ์ต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือ ต้องก าหนดวันเวลาในการ
ด าเนินคดีที่ชัดเจนก่อนการย้ายผู้ต้องขังไปด าเนินคดี เพ่ือป้องกันปัญหาผู้ต้องขังที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ  
ยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือย้ายไปด าเนินคดีที่เรือนจ าอ่ืนเป็นระยะเวลานานอาจมีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดและสร้างเครือข่ายได้ จึงได้ให้เรือนจ ากลางเขาบินประสานงานไปยังสถานีต ารวจภูธรสาขลา  
จังหวัดสมุทรปราการให้ก าหนดวัน เวลาในการด าเนินคดีกับผู้ต้องขังให้ชัดเจนก่อน แล้วจึงด าเนินการย้าย  
น.ช. ผู้ร้อง ไปคุมขังยังเรือนจ ากลางสมุทรปราการ  

11. เรื่อง ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพในร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าการปฏิบัติโดยใช้  
เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังในระหว่างการคุมตัวไปศาลเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า บุตรชาย 

ผู้ร้องกับพวกอีก 7 คน เป็นผู้ต้องขังในความควบคุมของเรือนจ าอ าเภอพลซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาล
จังหวัดขอนแก่น ในคดีความผิดฐานร่วมกันวางเพลิงเผาทรัพย์ ร่วมกันท าให้เสียทรัพย์ อ้ังยี่ ซ่องโจร และ
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จากเหตุเผาซุ้มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ในอ าเภอชนบท 
จังหวัดขอนแก่น บุตรชายผู้ร้องกับพวก ถูกจับกุมและน าตัวมาฝากขังที่เรือนจ าอ าเภอพล พนักงานสอบสวน  
ได้สรุปส านวนพร้อมความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้งแปดเสนอพนักงานอัยการจังหวัดขอนแก่น โดยพนักงาน
อัยการจังหวัดขอนแก่นได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดขอนแก่นซึ่งนัดพร้อมเพ่ือสอบค าให้การและตรวจ
พยานหลักฐานเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2560 ในการคุมตัวบุตรชายผู้ ร้องกับพวกอีก 7 คนไปศาลจังหวัดขอนแก่น 
 ผู้ถูกร้องได้ใส่ตรวนแก่บุตรชายผู้ร้องกับพวก และไม่อนุญาตให้บุตรชายผู้ร้องกับพวกผูกเชือกส าหรับดึงโซ่ตรวน
เพ่ือไม่ให้เป็นอุปสรรคแก่การเดิน รวมทั้งไม่อนุญาตให้ใส่ถุงเท้าเพ่ือป้องกันการเสียดสีระหว่างตรวนกับข้อเท้า ผู้ร้อง
เห็นว่าการกระท าของผู้ถูกร้องเป็นการปฏิบัติที่โหดร้ายและละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ต้องขังในคดีที่ยัง
อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล  
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การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายที่บุตรชายผู้ร้องกับพวก 

ได้รับเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่น าตัวบุตรชายผู้ร้องกับพวกออกไปภายนอกเรือนจ าเท่านั้น และเป็นผลมาจาก
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ให้อ านาจผู้ถูกร้องจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังได้ การใช้ตรวน  
แม้จะก่อให้เกิดผลเสียหายบ้าง แต่สิทธิและเสรีภาพของบุตรชายผู้ร้องกับพวกมิได้หายไปอย่างสิ้นเชิง ดังนั้น  
การที่ผู้ถูกร้องใช้เครื่องพันธนาการประเภทตรวน แก่บุตรชายผู้ร้องกับพวกอีก 7 คน ในระหว่างการคุมตัวออกไป
ภายนอกเรือนจ า จึงยังไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุตรชายผู้ร้องกับพวก จึงมีมติให้ยุติเรื่อง อย่างไรก็ตาม 
การใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง แม้จะมีกฎหมายราชทัณฑ์ก าหนดประเภทและเงื่อนไขการใช้เครื่อง
พันธนาการไว้ แต่กฎหมายดังกล่าวมีลักษณะเป็นการเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ดุลพินิจเลือกใช้เครื่อง
พันธนาการโดยมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและแน่นอนเป็นแนวทางก ากับการใช้ดุลพินิจว่า เมื่อใดเป็นกรณี 
มีเหตุจ าเป็นหรือมีเหตุสมควรที่จะใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้
ดุลพินิจเกินขอบเขตและความจ าเป็นตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย อันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
หรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องขังเกินสมควรได้ ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้ มครองสิทธิของบุคคลจาก 
การใช้อ านาจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ และป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจเกินขอบเขตและเงื่อนไข  
ที่กฎหมายก าหนด จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนต่อกรมราชทัณฑ์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) 
และให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อกระทรวงยุติธรรมและ
ส านักงานศาลยุติธรรม ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) 
ประกอบมาตรา 42 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) กรมราชทัณฑ์ควรก าชับเรือนจ าและทัณฑสถานทุกแห่งให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสั่งการของ 

กรมราชทัณฑ์ ที่ ยธ 0705/ว38 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการใช้เครื่องพันธนาการกับ
ผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 21 แห่ งพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาใช้บังคับ และควรจัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ใน
การสั่งใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับความจ าเป็น โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี  
ความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องขังด้วย โดยเฉพาะผู้ต้องขังซึ่งศาลยังไม่มี 
ค าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าความผิด จะปฏิบัติต่อผู้นั้นเสมือนเป็นผู้กระท าความผิดมิได้ 

(2) กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  
ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยน าพฤติการณ์แห่งคดีและความรุนแรงในการกระท าความผิด รวมทั้งพฤติกรรมของผู้ต้องขัง
ขณะที่อยู่ภายในเรือนจ ามาพิจารณา เพ่ือป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ ใช้ดุลพินิจเกินกว่าความจ าเป็นในการควบคุม
ผู้ต้องขัง และควรพิจารณาใช้เครื่องพันธนาการประเภทอ่ืนทดแทนเครื่องพันธนาการประเภทตรวน เช่น กุญแจ
มือ กุญแจเท้า หรือชุดกุญแจมือและกุญแจเท้าเพ่ือคุ้มครองบุคคลมิให้ถูกกระท าในลักษณะลดทอนหรือละเมิด
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และในกรณีที่จ าเป็นต้องใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง ควรพิจารณาอนุญาตหรือจัด
ให้มีเครื่องป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือบาดแผลจากการใช้เครื่องพันธนาการตามสมควรได้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน   
กระทรวงยุติธรรม และส านักงานศาลยุติธรรมควรพิจารณาจัดให้มีช่องทางเดินส าหรับผู้ต้องขัง  

เป็นการเฉพาะ เพ่ือความสะดวกในการคุมตัวผู้ต้องขังตั้งแต่ทางเดินระหว่างที่จอดรถไปยังห้องควบคุมตัว 
ที่ศาลอันจะช่วยป้องกันการใช้เครื่องพันธนาการที่เกินสมควร 
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ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) กรมราชทัณฑ์ แจ้งว่า ได้มีหนังสือก าชับเรือนจ าเกี่ยวกับการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขัง  

ให้เป็นไปตามกฎหมายแล้ว โดยสั่งการให้เรือนจ า/ทัณฑสถานทั่วประเทศพิจารณาการใช้เครื่องพันธนาการ 
แก่ผู้ต้องขังให้เป็นไปตามกฎหมาย และไม่ขัดกับพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

(2) ส านักงานศาลยุติธรรม แจ้งว่า ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 มาตรา 21 การใช้เครื่อง
พันธนาการกับผู้ต้องขังมีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมไม่ให้ผู้ต้องขังที่มีพฤติกรรมส่อว่าเป็นบุคคลวิกลจริต หรือ 
จิตไม่สมประกอบ ซึ่งอาจท าอันตรายต่อชีวิต ร่างกายของตนเองหรือผู้ อ่ืน หรือมีพฤติกรรมที่น่าจะหลบหนี  
การควบคุมอันจ าเป็นต่อการใช้เครื่องพันธนาการ จึงเห็นว่าการใช้เครื่องพันธนาการยังไม่เป็นการละ เมิด 
สิทธิมนุษยชน และตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550 
ข้อ 7 (4) (5) และข้อ 8 (ข) ได้ก าหนดมาตรการเกี่ยวกับอาคารสถานที่เพ่ือความเหมาะสมในการรักษาความปลอดภัย 
โดยได้ก าหนดช่องทางเข้าออกอย่างเป็นระบบ ส าหรับรถราชทัณฑ์ที่มีหน้าที่รับส่งผู้ต้องคุมขังให้แยกช่องทาง  
เข้าออกและท่ีจอดรถพิเศษให้ใกล้กับห้องคุมขัง และจัดให้มีรั้วเหล็กก้ันโดยรอบอาคารศาลยุติธรรม เพ่ือป้องกัน
บุคคลมิให้เข้าใกล้อาคาร อีกทั้ง ได้ก าหนดช่องทางเดินภายในอาคารศาลยุติธรรมอย่างเป็นสัดส่วนส าหรับ  
ผู้พิพากษา ผู้ต้องหาหรือจ าเลย และผู้มาติดต่อไม่ให้ปะปนกัน ส าหรับกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเสนอให้จัดให้มีช่องทางเดินส าหรับผู้ต้องขังเป็นการเฉพาะนั้น ส านักงานศาลยุติธรรม ได้ประสานไปยัง
ศาลจังหวัดขอนแก่นเกี่ยวกับช่องทางเดินระหว่างที่จอดรถไปยังห้องควบคุมของศาลได้รับแจ้งว่า ปัจจุบันศาลจังหวัด
ขอนแก่นมีการก่อสร้างอาคารที่ท าการศาลหลังใหม่ ซึ่งอยู่บริเวณด้านหลังอาคารที่ท าการศาลเดิม ท าให้รถ
ราชทัณฑท์ี่น าตัวผู้ต้องขังมาศาลไม่สามารถจอดรถบริเวณใกล้ห้องควบคุมได้ จึงต้องเปลี่ยนจุดจอดรถเป็นบริเวณ
ด้านข้างอาคารที่ท าการศาล และให้ผู้ต้องขังเดินเข้าประตูด้านข้างอาคารที่ท าการศาลไปยังห้องควบคุมระยะทาง
ประมาณ 50 เมตร โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม หากอาคารที่ท าการหลังใหม่
เสร็จ จะมีการปรับปรุงห้องควบคุมโดยแยกห้องควบคุมชาย และหญิงออกจากกันเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550 และการเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังจะ
กลับมาใช้จุดจอดรถเดิม ซึ่งอยู่ใกล้ห้องควบคุมโดยมีระยะทางจากที่จอดรถไปยังห้องควบคุมประมาณ 10 - 20 เมตร 
อันเป็นการสะดวกแก่การเคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2550 ข้อ 7 (4) (5) และข้อ 8 (ข) 

(3) กระทรวงยุติธรรม แจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม โดยกรมราชทัณฑ์ ได้ให้ความส าคัญต่อการปฏิบัติกับ
ผู้ต้องขังโดยค านึงถึงการป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่กฎหมายก าหนด โดยก าหนดให้ 
กรมราชทัณฑ์มีหลักสูตรการอบรม เรื่องการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักการสิทธิมนุษยชนให้เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์
อยู่แล้ว และเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ต้องขัง กรณีการใช้เครื่องพันธนาการ  
จึงได้ก าหนดแนวทางในการพิจารณา กรณีการใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังอยู่ในหมวด 3 ข้อ 14 - 19  
ของร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 ซึ่งก าหนดไว้ว่าในกรณีที่ต้องน าตัว
ผู้ต้องขังไปนอกเรือนจ า ถ้าจะใช้เครื่องพันธนาการให้ใช้กุญแจมือ เว้นแต่ผู้ต้องขังที่ศาลได้มีค าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้ลงโทษจ าคุกผู้ต้องขังนั้น ตั้งแต่สิบปีขึ้นไป หรือเป็นผู้ต้องขังในคดีที่มีอัตราโทษจ าคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปี  
ขึ้นไปจะใช้ตรวน หรือกุญแจเท้า หรือชุดกุญแจมือและกุญแจเท้าก็ได้ และห้ามใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขั ง
ซึ่งมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ผู้ต้องขังซึ่งมีอายุเกิน 60 ปี ผู้ต้องขังหญิง หรือผู้ต้องขังซึ่งเจ็บป่วย เว้นแต่เป็นคนดุร้าย
หรือเสียจริต ซึ่งเห็นเป็นการจ าเป็นต้องป้องกันมิให้ก่อภยันตราย ปัจจุบันร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้ผ่าน
ความเห็นชอบแล้ว อยู่ระหว่างด าเนินการตามขั้นตอนออกอนุบัญญัติร่างกฎกระทรวงออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560  
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12. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบจากผู้ประกอบการเลี้ยงหอยแครง
บุกรุกที่สาธารณประโยชน์  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่า ชาวประมง

พ้ืนบ้านที่ประกอบอาชีพประมงในพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีกลุ่ม
นายทุนผู้ประกอบการขยายพ้ืนที่บุกรุกจับจองพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ซึ่งประชาชนใช้ร่วมกันเพ่ือประกอบกิจการ
เลี้ยงหอยแครงโดยผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบต่อชาวประมงพ้ืนบ้านท าให้ไม่มีพ้ืนที่จับสัตว์น้ า ส านักงานประมง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ผู้ถูกร้องทั้งสองเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
อ านาจหน้าที่โดยตรงในพื้นที่ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้  

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ประกอบการหลายรายได้เพาะเลี้ยงหอย

ทะเลนอกเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า โดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการประมง และปักเสาคอนกรีต  
หลักไม้ไผ่รวมทั้งสร้างสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ าล าน้ า ส่งผลกระทบต่อสิทธิของชุมชนและกลุ่มช าวประมงพ้ืนบ้าน 
ในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นแหล่งประกอบอาชีพประมงของชุมชน  
รวมทั้ง กีดขวางทางเดินเรือจนส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมงพ้ืนบ้าน จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางที่ เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ มนุษยชน ต่อกรมประมง กรมเจ้าท่า 
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (1) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (1) ประกอบ มาตรา 36 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรบูรณาการความร่วมมือกับกรมประมง  

และกรมเจ้าท่า ในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่อ่าวบ้านดอนเพ่ือเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ทั้งนี้ โดยค านึงถึง 
ความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้ประโยชน์ในที่สาธารณะอ่าวบ้านดอนกลุ่มอื่น ๆ 

(2) กรมประมง กรมเจ้าท่า และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรสั่งการให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจหน้าที่ในการ
ตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการต่อผู้เพาะเลี้ยงหอยทะเลนอกเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้มีการเพาะเลี้ยงหอยหรือสร้างสิ่งปลูกสร้างนอกพ้ืนที่ที่คณะกรรมการ
ประมงประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานีก าหนดให้เป็นพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 

(3) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง พิจารณาด าเนินการฟ้ืนฟูอ่าวบ้านดอนในส่วนที่จะมีการรื้อถอนคอกหอยที่ไม่ชอบ 
ด้วยกฎหมาย ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติ และควรอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและจัดการการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรสัตว์น้ าอย่างยั่งยืน 

(4) กรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งควรให้การสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน
ชายฝั่งรอบพื้นที่อ่าวบ้านดอนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดท าแนวเขตเพ่ือการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และวางกฎกติกาการใช้ประโยชน์และมาตรการควบคุมดูแลในชุมชน 
เพ่ือป้องกันไม่ให้มีการขยายพ้ืนที่เพาะเลี้ยงหอยทะเลโดยผิดกฎหมาย 
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ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) จังหวัดสุราษฎร์ธานี แจ้งว่า คณะกรรมการประมงประจ าจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมประมง และกรม

เจ้าท่า และหน่วยงานต่าง ๆ อีก 19 หน่วยงาน ได้บูรณาการความร่วมมือกัน ตามค าสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี   
ซึ่งแต่งตั้งคณะท างานแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน โดยได้แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ร่วมปฏิบัติการรื้อถอนคอกหอย ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่เพ่ือป้องกันการบุกรุกพร้อม
ทั้งจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ชุมชนชายฝั่งรอบพื้นท่ีอ่าวบ้านดอน 

(2) กรมเจ้าท่า แจ้งว่า ได้รื้อถอนคอกหอยที่ปักหลักครอบครองเข้ามาในเขตแนวชายฝั่ง 1,000 เมตรใน
เขตต าบลคลองฉนาก อ าเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจัดท าโครงการ “ยุทธการทวงคืนผืน
น้ า” เพ่ือแก้ไขปัญหาและบังคับใช้กฎหมายการบุกรุกพ้ืนที่อ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

(3) กรมประมง แจ้งว่า ได้ร่วมกับชุมชนชายฝั่งอ่าวบ้านดอน ปักหลักแนวเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการ
เลี้ยงหอยในอ่าวบ้านดอนเพ่ือบริหารจัดการพ้ืนที่อนุญาตออกจากพ้ืนที่นอกเขตอนุญาต มีการปักหลักแนวระยะ
เลี้ยงและร่องน้ าเดินเรือ ตลอดจนป้องกันไม่ให้มีการขยายพื้นท่ีเพาะเลี้ยงหอยทะเลผิดกฎหมาย 

13. สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้างคลังก๊าชแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือของคลังก๊าซ 
มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ กรณีกล่าวอ้างว่าการก่อสร้าง

คลังก๊าชแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือของคลังก๊าซมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชน
คลองน้อย อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณา
ตรวจสอบแล้ว และมีมติให้ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ซึ่งรับมอบอ านาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า 
พิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 ตันกรอส ของบริษัทเอกชน A ภายใน 90 วัน 
เนื่องจากขัดต่อการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ที่มีผลใช้บังคับ
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 อีกทั้งการด าเนินโครงการขาดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นและกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติที่รับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 57 มาตรา 66 และมาตรา 67 ซึ่งรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 มาตรา 4 

การด าเนินการ 
ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม แจ้งว่า ไม่สามารถเพิกถอนใบอนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือ

ดังกล่าวได้ เนื่องจากเห็นว่าการขออนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือไม่ขัดกับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม และการ
ออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือเป็นการกระท าโดยชอบแล้ว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พิจารณาแล้วเห็นว่า ส านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม ไม่ด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมีมติให้รายงานต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือสั่งการให้มี 
การด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 รับทราบสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปสาระส าคัญได้ว่า ได้ห ารือกับ
กระทรวงมหาดไทยในฐานะเป็นผู้รักษาการตามกฎหมายของพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อมา
กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการหารือว่า การใช้ประโยชน์ที่ดินต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 ที่ก าหนดไว้ แม้บริษัทเอกชน A ได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
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ท่าเทียบเรือก่อนกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม พ.ศ. 2558 มีผลใช้บังคับ และต่อมา
กรมเจ้าท่าได้ออกใบอนุญาตให้บริษัทเอกชน A ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าน้ าประเภทท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน 500 
ตันกรอส ตามใบอนุญาต เลขที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ก็ไม่ได้มีผลท าให้กรณีดังกล่าวสามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากเป็นการอนุญาตภายหลังกฎกระทรวงฯ มีผลบังคับใช้แล้ว ต่อมากระทรวงคมนาคมได้สั่งการ
ให้กรมเจ้าท่าน าความเห็นทางกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาด าเนินการตามกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบียบที่ เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างกรมเจ้าท่าน าความเห็นทางกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทยไปพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ าล าแม่น้ า  

14. สิทธิชุมชนและสิทธิพลเมือง กรณีกล่าวอ้างว่าโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาส่งผลกระทบ
ตอ่ประชาชน และแกนน าผู้คัดค้านโครงการฯ ถูกข่มขู่คุกคาม  

ประเด็นการร้องเรียน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด าเนินโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ต าบลปากบาง อ าเภอเทพา 
จังหวัดสงขลา ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และโครงการท่าเทียบเรือส าหรับโรงไฟฟ้า  
ถ่านหินจะต้องสร้างสะพานยื่นไปในทะเลยาว 3 กิโลเมตร ผู้ร้องเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบ  
อย่างรุนแรงทั้งทางด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ สุขภาพ วัฒนธรรมและชุมชน รวมทั้ งวิถีการท าประมงพ้ืนบ้าน 
และขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งมีการใช้อิทธิพลข่มขู่ประชาชนผู้เป็นแกนน าคัดค้านโครงการ 

การด าเนินการ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการจัดท ารายงาน EHIA ของโครงการ

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา และโครงการท่าเทียบเรือส าหรับโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาของผู้ถูกร้อง แม้จะมีการกระท า  
ที่ไม่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการพิจารณาที่ไม่รอบด้านและทั่วถึงก็ตาม  
แต่ปรากฏว่ากลุ่มผู้ร้องร่วมกับเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่ - เทพา และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน โดยมีสาระส าคัญให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยถอนรายงาน EHIA 
โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาออกจากกระบวนการพิจารณาในชั้นเสนอขอความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
รวมทั้งให้ผู้ร้องและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ จัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพ่ือศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง ส าหรับกรณีการข่มขู่คุกคาม เห็นว่าเป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีในศาล 
หรือเรื่องที่มีค าพิพากษา ค าสั่ง หรือค าวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว จึงมีมติให้ยุติเรื่อง กรณีผู้บัญชาการมณฑลทหารบก
ที่ 42 มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอความร่วมมือให้ท าความเข้าใจกับบุคลากรที่เข้า
ร่วมกับกลุ่มคัดค้านโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา แม้ว่าหนังสือขอความร่วมมือของผู้บัญชาการมณฑล
ทหารบกที่ 42 ดังกล่าว อาจมีความไม่เหมาะสมต่อเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ 
แต่ยังไม่มีผลโดยตรงที่จะเป็นการจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้ และ
มิได้เป็นการยับยั้งการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะ จึงมีมติให้ยุติเรื่อง  อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากการตรวจสอบพบการกระท าที่อาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ จึงให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงาน  
ที่ เกี่ยวข้องตามนัยมาตรา 247 (3) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) 
ประกอบมาตรา 42 ดังนี้ 
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
(1) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยควรจัดท าแนวทางว่าด้วยการปฏิบัติงานบนหลักการสิทธิมนุษยชน

ส าหรับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารทุกระดับของกระทรวงมหาดไทย ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติรับรองไว้ และก าชับให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 

(2) ผู้บัญชาการทหารบกควรก าชับหน่วยทหารในสังกัดให้ระมัดระวังการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจส่งผลต่อ
การละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนประการอ่ืน 

(3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควรก าชับหน่วยงานในสังกัดที่รับผิดชอบการพิจารณา
รายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมส าหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้ เกิดผลกระทบ 
ต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (รายงาน EHIA) ให้น า
หลักการมีส่วนร่วมตามที่ก าหนดไว้ในเอกสาร “แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทางสังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม” มาใช้ในการพิจารณาให้ความเห็นต่อ
รายงาน EHIA อย่างเคร่งครัด รวมทั้งควรจัดให้มีระบบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล มาตรฐานทาง
วิชาการ และการเปิดให้มีการรับฟังความเห็นทางวิชาการอย่างมีความหมายเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือ
ทบทวนรายงานการศึกษา 

(4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ควรจัดให้มีการติดตาม
การด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงกับเครือข่ายปกป้องสองฝั่งทะเลกระบี่ - เทพา ยุติโรงไฟฟ้าถ่านหิน โดยให้มี
การปฏิบัติบนหลักวิชาการและการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นส าคัญ ตลอดจนเร่งรัดการแก้ไขปัญหาคดีความ 
ที่มีสาเหตุมาจากการคัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาให้แล้วเสร็จโดยเร็วตามข้อ 4 ของบันทึกข้อตกลงดังกล่าว 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(1) กระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า ในปีงบประมาณ 2561 - 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

ได้มีข้อสั่งการและแนวปฏิบัติงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารทุกระดับของกระทรวงมหาดไทยด าเนินงาน
ในระดับพ้ืนที่เพ่ือดูแลประชาชนให้เป็นไปตามกรอบของกฎหมายที่ก าหนดมีการบูรณาการงานและสร้างการรับรู้
สู่ชุมชน 

(2) กองทัพบก แจ้งว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้มีการประชุมและสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามกรอบที่กฎหมายก าหนด และบังคับใช้ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2558 เท่าที่
จ าเป็นเพียงเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อย 

(3) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่า ได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติแจ้งคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ รับทราบข้อเสนอแนะและได้มีแนวทางปฏิบัติ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในกระบวนการวิเคราะห์รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment Health Impact 
Assessment : EHIA)  
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2. ผลการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติได้ให้ความส าคัญของการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งส่งเสริม
ความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอ่ืนด้านสิทธิมนุษยชน  
ซึ่งภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจที่ระบุในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
ตามมาตรา 247 (5) สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้อง โดยมีผลการด าเนินงาน 
ที่ส าคัญในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

2.1 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
เพ่ือให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  รวมทั้งเคารพ

ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน ภายใต้แผนงานบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานพ้ืนฐาน โดยมีโครงการส าคัญสรุปได้ดังนี้  

2.1.1 โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2” 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร  

มหาวัชรราชธิดา  เสด็จพระด าเนินไปทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง “การลงโทษทางอาญากับ 
หลักสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 2” ซึ่งการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กระทรวงยุติธรรม และสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานที่บังคับใช้
กฎหมาย ตระหนักถึงความส าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะกรณีเกี่ยวกับการลงโทษทางอาญากับ 
หลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย
ตระหนักถึงความส าคัญของหลักสิทธิมนุษยชน และเพ่ือผลักดันข้อเสนอแนะเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 
คนล้นคุกเน้นยุติธรรมสมานฉันท์ มุ่งน าคนดีคืนสู่สังคม 

   ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงมีพระราชด ารัสเปิดงานสัมมนาว่า มีความยินดี 

ที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้ ค าว่า “สิทธิมนุษยชน” มีความส าคัญและแสดงถึงสิทธิที่มนุษย์
ทุกคนพึงมีเพ่ือทรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และพึงได้รับความคุ้มครอง รวมถึงผู้ต้องขังที่อยู่ในเรือนจ า  
โดยต้นเหตุของการกระท าหลายครั้งมักเกิดขึ้นจากการขาดโอกาส ขาดความรู้ และทางเลือกที่ถูกต้องในชีวิต 
ดังนั้น นอกเหนือจากการลงโทษด้วยการจ ากัดเสรีภาพแล้ว การคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้สิทธิ  
ในการแก้ไขตนเองและการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปรับปรุงพฤติกรรมจึงเป็นสิ่งส าคัญ ที่ผ่านมาประเทศ
ไทยมีบทบาทน าในการผลักดันมาตรฐานสากลที่คุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขัง โดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิง 
จนท าให้สหประชาชาติรับรองข้อก าหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการ  
ที่มิใช่การคุมขังส าหรับผู้กระท าผิดหญิง ซึ่งถือเป็นก้าวส าคัญในประวัติศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนเพราะ 
(ข้อก าหนดกรุงเทพฯ) ท าให้นานาประเทศหันมาสนใจเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของผู้ต้องขังและน าไปสู่การรับรอง
ข้อก าหนดแมนเดลาในเวลาต่อมา 
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ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทราบข้อมูลส าคัญและมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
เรื่อง การลงโทษทางอาญากับหลักสิทธิมนุษยชน อาทิ “ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” ปัจจุบันจ านวนผู้ต้องขัง 
ในไทยที่เพ่ิมสูงถึงเกือบสี่แสนคน ท าให้ไทยครองอันดับ 6 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในกลุม่ประเทศอาเซียน จน
เกิดภาวะที่เรียกว่า “คนล้นคุก” โดยสถิติผู้ต้องขัง 80% เป็นผู้ต้องขังในคดียาเสพติด ทั้งนี้ หากมองย้อนกลับไป
ถึงสาเหตุของจ านวนผู้ต้องขังที่เพ่ิมสูงขึ้น จะพบว่าเกิดจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่กระบวนการยุติธรรมเน้นไปที่
การลงโทษผู้กระท าความผิด และการแก้แค้นทดแทนเป็นหลัก ซึ่งหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้เรื่อยไป มีความกังวลว่า
จะกลายเป็นระเบิดเวลาที่จะสร้างผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรมไทยและสังคมทั้งระบบ ดังนั้น จึงต้องปรับ
กระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นการลงโทษผู้กระท าความผิดมาเป็นกระบวนการท าให้ผู้เสียหายได้รับ
การชดเชย เยียวยา ผู้กระท าผิดได้รับการฟ้ืนฟู แสดงความรับผิดชอบต่อการกระท าของตน สามารถกลับคืนสู่
สังคมได้ และชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการน ามาตรการทางเลือกอ่ืน ๆ เช่น การใช้เทคโนโลยี
ก ากับติดตามเข้ามาใช้แทนการลงโทษทางอาญา ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้กระท าความผิดได้รับการลงโทษที่เหมาะสม และ
อยากท่ีจะกลับมาเป็นคนดีในสังคมได้ 

มาตรการด้านสิทธิมนุษยชนเพ่ือการลงโทษทางอาญาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ค านึงถึงศักดิ์ศรี  
และคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส าหรับเด็กจะมีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเพ่ิมเข้ามา เพ่ือให้การกระท าต่าง ๆ 
ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก ซึ่งอนุสัญญานี้ถือเป็นฐานส าคัญที่ถูกน ามาใช้เป็นหลักคิดในการก าหนด
มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีทางอาญา เช่น การใช้กระบวนการประชุมกลุ่มบ าบัด ฟ้ืนฟู แก้ไข หรือ  
การไกล่เกลี่ย หรือที่เรียกว่า กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ (Restorative Justice) เพ่ือไม่ให้เด็กต้อง 
ถูกกักขังและได้มีโอกาสพัฒนาตนเอง 

การสัมมนาในครั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหากระบวนการยุติธรรมไทย ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จะต้องกลับมาพิจารณาตั้งแต่กระบวนการเรียนการสอนกฎหมายในระดับมหาวิทยาลัย การบูรณาการ  
การท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ และผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติเพ่ือแก้ไขปัญหาคนล้นคุก รวมทั้ง
จะต้องเพ่ิมทางเลือกในการลงโทษทางอาญา คือ การบ าเพ็ญประโยชน์หรือบริการสาธารณะ สิ่งเหล่านี้เป็น
มาตรการที่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจและลดอคติของคนในสังคม เพ่ือให้ผู้ต้อ งขัง
สามารถกลับมาเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของชาติได้อีกครั้ง 

2.1.2 โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ส านักงาน กสม. ได้ด าเนินการจัดท า
คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้น าไปใช้
เป็นเครื่องมือก่อให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน โดยคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาจะท าให้เกิด
ความเข้าใจหลักสิทธิมนุษยชน ทั้ ง ในส่วนที่ เป็นแนวคิด พ้ืนฐาน ความหมาย และเนื้อหาของสิทธิ  
ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ รัฐธรรมนูญ และกฎหมาย รวมถึงการเคารพและไม่ล่วงละเมิดสิทธิเสรี ภาพ 
ของผู้อื่นตามหน้าที่ของพลเมือง 

   ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชน

ศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย รองเลขาธิการส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ปรึกษากรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  ผู้แทนกอง
กฎหมายและสิทธิมนุษยชน กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร ภาค 4 ส่วนหน้า และผู้แทน
ส านักงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดประชุมเพ่ือจัดท าคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และรับฟังความคิดเห็นเพ่ือน าไปปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
เ พ่ือให้ เจ้าหน้าที่ รั ฐ ในพ้ืนที่จั งหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวทางการปฏิบัติ งานที่มีมาตรฐาน ชัดเจน  
ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
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2.1.3 โครงการเสวนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 
(Access to Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน”  
   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเยียวยา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกิจกรรมทางธุรกิจ ประกอบด้วย ผู้แทนคณะทูตและองค์การระหว่างประเทศ  
ในประเทศไทย ผู้แทนหน่วยงานหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการยุติธรรม ผู้แทนสหประชาชาติ และสมาคม
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการเสวนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ 
ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ณ โรงแรมอนันตรา ริเวอร์ไซต์ 
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการอภิปรายและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในหลั กการชี้แนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: 
UNGPs) ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการเยียวยา เพ่ือขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของนานาประเทศต่อ
ประเทศไทยในเรื่องการท าธุรกิจที่ไม่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

   ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
   การจัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ (Access to 
Remedy) ตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน” ได้รับความสนใจจาก 
ภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาประมาณ 300 คน ผู้เข้าร่วม
การเสวนาครั้ งนี้ ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วย เรื่องธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights: UNGPs) โดยเฉพาะหน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการเยียวยาโดยมุ่งไปที่กลไกหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) กลไก
ทางการยุติธรรมของรัฐ (State - based judicial Mechanisms) 2) กลไกการร้องทุกข์ที่ไม่ใช่กระบวนการ
ยุติธรรมโดยรัฐ (State - Based non - judicial mechanism) และ 3) กลไกการร้องทุกข์ในระดับปฏิบัติการ
โดยภาคธุรกิจ ทั้งนี้ การส่งเสริมภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิมนุษยชน จะไม่ประสบความส าเร็จได้หากปราศจากการ
ด าเนินการตามเสาหลักที่ 3 “การเข้าถึงกระบวนการเยียวยา” (Access to Remedy) โดยภาครัฐต้องมี
กระบวนการที่ท าให้แน่ใจได้ว่าผู้เสียหายสามารถเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นกลไกทางศาล
หรือกลไกที่นอกเหนือจากศาล หรือกระบวนการทางปกครอง และเมื่อปรากฏว่าธุรกิจกระท าหรือมีส่วนท าให้
เกิดผลกระทบทางลบต่อสิทธิมนุษยชน ภาคธุรกิจก็ถูกคาดหวังให้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการบรรเทาผลกระทบ
ต่อบุคคล/ชุมชนในระดับปฏิบัติการ การเสวนาครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นของนานาประเทศในเรื่อง
การท าธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน 

  2.1.4 โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจ าปี 2561  
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้รับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 10 

ธันวาคม 2491 (ค.ศ. 1948) และได้ถือเอาวันที่ 10 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights 
Day) โดยในปี 2561 นี้ เป็นปีที่ครบรอบ 70 ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน แม้ปฏิญญาฉบับนี้ 
จะไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมาย แต่ปฏิญญาฉบับนี้ก็มีพลังยิ่งกว่ากฎหมายหลายฉบับ เนื่องจากเป็นเอกสารสิทธิ
มนุษยชนส าคัญของโลกที่แสดงให้ เห็นถึงความมุ่ งหมายของมวลมนุษยชาติที่ต้องการร่วมกันสร้ าง  
ความเท่าเทียม ไม่แบ่งแยก เพ่ือให้ทุกคนเคารพในสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นความส าคัญของวันดังกล่าวที่ร าลึกถึงการประกาศ
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ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งองค์การสหประชาชาติได้มีมติรับรองเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2491  
เพ่ือเป็นมาตรฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือร่วมร าลึกถึงความส าคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติ  
มีมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน  

2) เพ่ือกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคมให้ประชาชนสนใจและตระหนักถึงเรื่องสิทธิ เสรีภาพ  
ความเสมอภาค ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 

3) เพ่ือรณรงค์เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่หลากหลายให้สาธารณชนได้รับรู้และเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง 

4) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและประสานการท างานร่วมกัน
เป็นเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
   ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม  
ในหัวข้อ “70 ปี  ปฏิญญาสากล: สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน” เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561 
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง ๆ โดยมีผู้เข้าร่วม
งาน จ านวน 555 คน ทั้ งจากหน่ วยงานภาครั ฐ  ภาคเอกชน องค์กร พัฒนาเอกชน สื่ อมวลชน  
และประชาชนทั่วไป และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ จ านวน  10 องค์กร 
ท าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและข้อมูลของหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวข้องกับ 
การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ประชาชนได้รับรู้ เรียนรู้ และเข้าใจเรื่อง  
สิทธิมนุษยชนมากขึ้น กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  

- การปาฐกถาพิเศษ โดยประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นายวัส ติงสมิตร  
ในหัวข้อ “70 ปี  ปฏิญญาสากล: สิทธิมนุษยชนก้าวไกลสู่สังคมไทยยั่งยืน”  

- การฉายวีดิทัศน์ “เหลียวหลัง แลหน้า บนเส้นทางสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” ซึ่งกล่าวถึง
การเกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพัฒนาการของเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา 70 ปี และรายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ าปี 2561 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น  
4 กลุ่ม ประกอบด้วย 1) สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 2) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
3) สิทธิมนุษยชนของบุคคล และ 4) สถานการณ์หลัก 3 ประเด็น ได้แก่ สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์ 

- การมอบรางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชน” รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงาน
ดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง ประจ าปี 2561 เพื่อให้สังคมได้รับรู้ เป็น
การสร้างขวัญก าลังใจให้แก่บุคคล และองค์กรที่อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชนอย่างมุ่งมั่น ตลอดจนเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานเพื่อเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่บุคคลอ่ืนในสังคม  โดยมีการ
มอบรางวัล “ผู้อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชน” จ านวน 3 ราย และรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการ
ส่ง เสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี  2561 ในแต่ละประเภท จ านวน 10 ราย  
ดังรายชื่อต่อไปนี ้

1. รางวัลเกียรติยศ “ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน” จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
1.1 นางซินเทียค่า (แพทย์หญิงซินเธีย หม่อง) 
1.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาติ เศรษฐมาลินี 
1.3 นายเสรี นนทสูติ   
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2. รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดี เด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน ประจ าปี 2561 จ านวน 10 ราย แบ่งเป็นแต่ละประเภท ดังนี้    

2.1 ประเภทบุคคลทั่วไป จ านวน 3 ราย ได้แก่  
2.1.1 นายฐิติญานันท์ หนักป้อ 
2.1.2 นายแพทย์สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ 
2.1.3 นางอภันตรี เจริญศักดิ์  

2.2 ประเภทเด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) จ านวน 1 ราย ได้แก่ สโมสรนักศึกษา
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 

2.3 ประเภทสื่อมวลชน จ านวน 3 ราย ได้แก่  
2.3.1 นางสาวนลัทพร ไกรฤกษ์ 
2.3.2 นางสาวหทัยรัตน์ พหลทัพ 
2.3.3 Mr. Luke Duggleby  

2.4 ประเภทองค์กรภาคเอกชน จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
2.4.1 เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด 
2.4.2 ฝ่ายสตรี สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้ 
2.4.3 มูลนิธิเพ่ือผู้บริโภค 

การมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ก่อให้เกิดขวัญและก าลังใจแก่บุคคลและองค์กรในการที่จะปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นในฐานะเป็นบุคคล
และองค์กรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่อุทิศตนและมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ท าให้ส่งผลดีทั้งต่อตนเองและผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม อีกทั้งการ
เผยแพร่ประวัติและผลงานของบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลดังกล่าว ท าให้ประชาชนได้เห็นความส าคัญของ
การส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเห็นตัวอย่างการท างานของผู้ได้รับรางวัลที่สามารถน าไป
เป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจในการท างาน เพ่ือร่วมกันท าให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลงและคนใน
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

- การมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษาและ 
ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจ าปี 
2561 (AICHR Youth Debates on Human Rights) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  

- การจัดนิทรรศการเพ่ือแสดงประวัติและผลงานของผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว และนิทรรศการของ
หน่ วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน และองค์กร เครื อข่ าย  เ พ่ือ เผยแพร่ความรู้ สิ ทธิมนุษยชนสู่ สั งคม 
อย่างกว้างขวาง 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินงานร่วมกับบุคคลและองค์กร  
ที่ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง โดยเชิญผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในโครงการ
ต่าง ๆ มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการส่งเสริม  
สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียม โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพ่ือน าไปสู่สังคมสันติสุข 
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2.1.5 โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชน ในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย 
โครงการสร้างเสริมสิทธิมนุษยชนในกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายมีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริม  

ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน  ไม่ว่าจะเป็น 
ในรูปแบบของการอบรมให้ความรู้ หรือการจัดท าเครื่องมือในการเผยแพร่ความรู้ด้านสิ ทธิมนุษยชน 
ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ส าหรับในปีงบประมาณ 2562 ได้มุ่งเน้นในการท าเครื่องมือให้กับบุคลากรทาง
การศึกษา โดยการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาให้ครูผู้สอนใช้เป็นแนวทางในการ  
จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านสิทธิมนุษยชน โดยยึดโยงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งสิ้น 5 ช่วงชั้น ได้แก่ 
ระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย รวมถึง 
การปลูกฝังเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนแทรกไปในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย 

คณะท างานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ผู้ช านาญการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน สิทธิมนุษยชนศึกษา 
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคลากรจาก มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย 
รวมทั้งสิ้น 30 คน ร่วมกันจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาผ่านกระบวนการประชุมหารือระดม
ความคิดเห็น การแบ่งกลุ่มเป็นคณะท างานย่อยเพ่ือจัดท าคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชน จ านวน 5 ช่วงชั้น 
อีกทั้ งยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างคู่มือดังกล่าวจาก  
คณะครู อาจารย์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้งในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือให้ร่างคู่มือผ่านกระบวนการ  
มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องและเกิดความครบถ้วน สมบูรณ์  

ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา มีโครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น
ประกอบด้วย หน่วยการเรียนรู้ กิจกรรม มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จุดประสงค์ เนื้อหาสาระ ประเด็น และ
จ านวนชั่วโมง โดยร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 5 ช่วงชั้น ดังนี้ 

1. ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น ปฐมวัย 
2. ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนต้น 
3. ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย 
4. ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 
5. ร่างคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ช่วงชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ทั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือการ
สร้างเสริมสิทธิมนุษยชน และจัดพิมพ์คู่มือการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ส าหรับให้ครู อาจารย์ที่ท าการสอน  
ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษาตอนต้น ประถมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษา 
ตอนปลาย ใช้เป็นแนวทางในการสอนเรื่องสิทธิมนุษยชน 
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2.1.6 โครงการสร้างเสริมความตระหนัก ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human 
Rights Executive Program) 

ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนี ยบัตร 
สิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งถือเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีบทบาทส าคัญในการ
ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการสร้ างแนวปฏิบัติขององค์กรในการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ว่าจ้างสถาบันพระปกเกล้าจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน จ านวน 70 คน  ระยะเวลาฝึกอบรม ระหว่าง
วันที่ 21 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562  

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้พ้ืนฐานหลักการด้านสิทธิมนุษยชน แนวทางฐานสิทธิมนุษยชน 
(Human Rights - Based Approach) ตลอดจนการวิ เคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการน าไป
ประยุกต์ใช้ ความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ แนวทางในการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจปฏิบัติตามหลักการ
ชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจของสหประชาชาติ หลักการของกระบวนการยุติธรรม แนวคิดและวิธีการ
สันติวิธี และประชาเสวนาเพ่ือเป็นเครื่องมือในการหาทางออกในการแก้ไขปัญหา การเยียวยาเพ่ือคุ้มครอง  
และขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ตลอดจน ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่างประเทศ 
ด้านสิทธิมนุษยชน และกฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ความรู้กลไกสิทธิมนุษยชน  
ในสหประชาชาติ สนธิสัญญา (The Treaty - Based Bodies) และกลไกที่มีที่มาจากกฎบัตรสหประชาชาติ 
(Charter - Based Bodies) รวมถึง Universal Periodic Review (UPR) กฎหมายและกลไกสิทธิมนุษยชน
ระดับชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย โดยมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กร การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและก าหนดแนวทาง 
ในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในสังคมและองค์กรร่วมกัน และมีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านสิทธิมนุษยชนกับ
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ภายในประเทศทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เพ่ือเสริมสร้าง
ประสบการณ์เชิงประจักษ์ โดยมีกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการอบรมศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่จริง และจัดท า
เอกสารวิชาการเชิงนโยบายส่วนบุคคล/กลุ่ม เพ่ือเป็นแนวทาง/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเกิดความตระหนักถึงการน าความรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนจากการฝึกอบรม  
ไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน 
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2.1.7 โครงการจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ "ผู้หญิงนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน" ประจ าปี 2562 

หลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยมีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหลายคนทั้งหญิงและชายถูกสังหาร 
ถูกอุ้มหาย ถูกท าร้าย หรือถูกคุกคาม รวมถึงการคุกคามทางเพศ ซึ่งพบว่ามีหลายกรณีที่ไม่สามารถน าตัว
ผู้กระท าผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้ และบ่อยครั้งที่มีการน าเรื่องเพศสภาพมาลดทอนศักดิ์ศรีและคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้ก าหนดจัดงานวันสตรีสากล 8 มีนาคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เชิดชูเกียรติ สร้างขวัญ ก าลังใจในการเสียสละ อุทิศตนในการต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชนแก่ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชนอันเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดการรับรู้ในวงกว้าง จนเกิดความ
ตระหนักถึงบทบาทของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและความส าคัญของวันสตรีสากล  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
ในโอกาสวันสตรีสากล ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานวันสตรีสากล  

8 มีนาคม และประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 
ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ผู้แทนจากภาครัฐ ภาคประสังคม 
ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตและคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจ าประเทศไทย ผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศ 
จ านวน 200 คน กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปาฐกถา เรื่อง “มาตรการคุ้มครองผู้หญิงนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน” โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ปกป้อง  ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคมคณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การกล่าวแสดงความยินดีต่อบุคคลและกลุ่มบุคคล ที่ได้รับการประกาศเชิดชูเกียรติ 
โดย Ms.Katia Chirizzi รองผู้แทนภูมิภาค ส านักงานข้าหลวงใหญ่แห่งสหประชาชาติประจ าภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และการมอบรางวัลประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ าปี 
2562 ประกอบด้วย  

1. เครือข่ ายผู้ หญิ งกลุ่ มรักษ์น้ า อูน  ผู้ปกป้องสิทธิชุมชนจากผลกระทบของโครงการ 
สร้างโรงน้ าตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล จังหวัดสกลนคร  

2. เครือข่ายปกป้องสิทธิผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนใต้  ผู้ท างานในประเด็นการยุติ 
ความรุนแรงในครอบครัว 

3. เครือข่ายสตรีม้งในประเทศไทย ผู้ต่อสู้กับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวจากวัฒนธรรม
ความเชื่อท้องถิ่น  

4. มูลนิธิผู้หญิง องค์กรที่ท างานด้านสิทธิและการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงพม่ามุสลิม  
5. นางสาวสุธาสินี แก้วเหล็กไหล ผู้ประสานงานเครือข่ายเพ่ือสิทธิแรงงานข้ามชาติ (MWRN)  
6. นางพะเยาว์ อัคฮาด สตรีผู้เรียกร้องความยุติธรรมส าหรับเหยื่อที่ได้รับผลกระทบจาก 

การชุมนุมทางการเมือง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2533  

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศเกียรติยศ “ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน” ประจ าปีนี้ได้ร่วมกัน
อภิปรายถอดบทเรียนจากประสบการณ์การต่อสู้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในเวทีดังกล่าว ซึ่งสามารถ
น าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการด าเนินงาน แก้ไขปัญหาและการพัฒนากลไกในการคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ดังนี้ 

1. รัฐบาลควรเร่งพิจารณาแก้ไขปัญหาความรุนแรงซ้ าซ้อนที่ผู้หญิงกลุ่มชาติพันธุ์ ผู้หญิง 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมถึงผู้หญิงกลุ่มเฉพาะอ่ืน ๆ ยังคงต้องเผชิญอยู่อันเกิดจากทัศนคติ ค่านิยม  
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2. รัฐควรสร้างหลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงทุกคน สร้างพ้ืนที่ปลอดภัยอัน
เป็นมิตรต่อผู้หญิง เพ่ิมความตระหนักรู้ถึงความอ่อนไหวทางเพศสภาพ หลีกเลี่ยงการกระท าอันเป็น  
การละเมิดซ้ าต่อหญิงผู้เสียหายจากความรุนแรง  

3. รัฐควรประกันการเพ่ิมสัดส่วนของผู้หญิงในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทุกระดับ  
ซึ่งรวมถึงการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกต่าง ๆ ทั้งทางด้านการเมืองและกฎหมายเพ่ือสร้างพ้ืนที่ให้ผู้หญิง  
ได้มีโอกาสน าเสนอปัญหา รวมถึงมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรง หรือปัญหา
อ่ืนใดที่กระทบต่อสิทธิและคุณภาพชีวิตของผู้หญิง เช่น ปัญหาความยากจน ปัญหาเชิงโครงสร้ าง  
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

4. รัฐควรเพิ่มมาตรการในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่บังคับ
ใช้กฎหมาย ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท างานของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการใช้สิทธิในการ
แสดงออกซึ่งความคิดเห็นต่อประเด็นนโยบายสาธารณะโดยสุจริตของประชาชนอันเป็นวิสัยของประชาชน 
ซึ่งสามารถกระท าได้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 329 (3)   

2.1.8 โครงการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน 
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ด าเนินการจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษ ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม  
ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และปลูกฝังให้มีความตระหนักและรู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชน กระตุ้น
ให้ เกิดความสนใจเรียนรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเยาวชน 
ให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูด การใช้ภาษาและการน าเสนอโดยผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที 
นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทย จ านวน 3 คน เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน  
ระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจ าปี 2562 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดแข่งขัน ระหว่างวันที่ 
17 - 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพมหานคร 

ทั้งนี้ การด าเนินการประกอบด้วย 
(1) การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนส าหรับนิสิต นักศึกษา

เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและลงพ้ืนที่ท ากิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชน  ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 
1 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

(2) การแข่งขันโต้วาทีในประเด็นสิทธิมนุษยชน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ กระทรวง 
การต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
การโต้สาระวาทีเป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถน ามาใช้เพ่ือปลูกฝังแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน 

สร้างกระบวนการเรียนรู้ การคิดวิเคราะห์ และจัดการปัญหาต่าง ๆ ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็น
การโต้สาระวาทีในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่มีแก่นสาระส าคัญและมีประโยชน์บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง 
มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเยาวชน นิสิต นักศึกษาซึ่งก าลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจาก  
ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  

2.2 การประสานงานเครือข่าย 
ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ท างานร่วมกับภาคี

เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักปกป้องสิทธิมนุษยชน และชุมชน ในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในมิติต่าง ๆ เช่น ประเด็นสิทธิ กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่ ซึ่งสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับ
ภาคีเครือข่ายที่ส าคัญได้ดังนี้  
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2.2.1 การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ประชาชน และองค์การ
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน มีผลการด าเนินการ ดังนี้ 

(1) โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่น มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสิทธิและการคุ้มครองวิถีชีวิตตามประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น และสนับสนุน  
ให้กลุ่มชาติพันธุ์ และคนไทยพลัดถิ่นสามารถเข้าถึงสิทธิของตน และมีพ้ืนที่ในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์  
ทางวัฒนธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้  

(1.1) กิจกรรมรวมญาติชาติ พันธุ์ชาวเล ภายใต้หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี   
มติ ครม. ชาวเล” เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาสิทธิต่าง ๆ ของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอย่างยั่งยืน และติดตามผล  
การปฏิบัติงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เรื่อง การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล ผู้เข้าร่วมจ านวน 
550 คนประกอบด้วย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ และสตูล รวม 44 ชุมชน ผู้แทนหน่วยงาน ภาคประชาสังคม 
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่ น ค งของมนุ ษย์  สถาบั น พัฒนาองค์ ก รชุ มชน  ( อ งค์ ก า รมหาชน )  มู ลนิ ธิ ชุ มชน ไท  
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 ณ 
สวนอนุสรณ์สึนามิ บ้านน้ าเค็ม บ้านน้ าเค็ม อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา โดยมีกิจกรรมการแสดงออกทาง
วัฒนธรรมเพ่ือแสดงอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เช่น การแสดงประกอบเพลง “ตัวก็ไทยใจก็ไทย” 
ของกลุ่มเยาวชนมอแกลนบ้านน้ าเค็ม การแสดงรองแง็ง และการเสวนาเพ่ือสะท้อนปัญหาของกลุ่มชาวเล  
กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล ประกอบด้วย ชาวอูรักลาโว้ย มอแกน และมอแกลน จ านวน 2 ,800 ครอบครัว ประชากร
ประมาณ 14,000 คน อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งอันดามันมานานกว่า 300 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย 
การพัฒนาที่มุ่งเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกาศเขตอุทยาน  
ทางทะเล ส่งผลกระทบต่อวิถีและการด ารงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลเป็นอย่างมาก เช่น ความไม่ม่ันคงในที่อยู่
อาศัยและที่ท ากิน พ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ เป็นต้น ซึ่งหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกับผู้แทนกลุ่ม
ชาติพันธุ์ชาวเล จัดท าข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจนน าไปสู่มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 โดย
มอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ ร่วมกันแก้ไขปัญหาของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล 10 ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคงด้านที่
อยู่อาศัย การประกอบอาชีพด้านการประมงและทรัพยากรทางบกโดยการผ่อนปรนให้ใช้อุปกรณ์ดั้งเดิมของ
ชาวเล ปัญหาด้านสาธารณสุข การไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน การศึกษาของเด็ก การส่งเสริมด้านภาษาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น การส่งเสริมชุมชนและเครือข่ายชาวเลให้เข้มแข็ง ตลอดจนปัญหาด้านอคติทางชาติพัน ธุ์ 
ซึ่งการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวผ่านมา 9 ปี แล้ว แต่พบว่าปัญหาในหลายด้านยังไม่ได้รับ  
การแก้ไขหรือการแก้ไขให้แล้วเสร็จ  

 ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการประสานงานเครือข่าย  
การจัดกิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ภายใต้หัวข้อ “เหลียวหลังแลหน้า 9 ปี 

มติ ครม. ชาวเล” ท าให้เกิดความเข้าใจระหว่างชาวเลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องมากขึ้น น าไปสู่  
การแก้ไขปัญหาหลายประการ เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยแบบแปลงรวมในพ้ืนที่ป่าชายเลน การท าข้อตกลง
ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช การผ่อนปรนการท าประมงในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามการด าเนินงานก็ไม่อาจบรรลุเป้าหมายได้ เนื่องจากยังมีปัญหาด้านนโยบาย ส่งผลให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องขาดความมั่นใจในการด าเนินงานแก้ปัญหา จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาวเล  
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมและความเข้าใจที่ดีต่อกันจาก 
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
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(1) รัฐบาลควรจะมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องความส าคัญและหลักปฏิบัติ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 และมีหนังสือสั่งการไปยังหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เพ่ือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

(2) เห็นควรให้จัดตั้งคณะท างานด้านแก้ไขปัญหาชาติพันธุ์ชาวเลในพ้ืนที่ 5 จังหวัด 
โดยมีองค์ประกอบจากภาคประชาสังคมและชุมชนมากกว่ากึ่งหนึ่ง ให้มีหน้าที่ในการร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งติดตาม สรุปบทเรียน และประมวลปัญหาที่ติดขัดเพ่ือพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงโครงสร้างและนโยบายต่อ
คณะกรรมการระดับชาติในการติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาชาวเลในภาพรวม  

(3) เห็นควรจัดตั้งกลไกคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือติดตามและหนุนเสริมการแก้ไข
ปัญหาชาติพันธุ์ชาวเล และพิจารณาขับเคลื่อนการด าเนินงานในภาพรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ซับซ้อนซึ่ง
ต้องการการประสานงานระหว่างหน่วยงานในระดับกระทรวง และปัญหาที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน  
เชิงโครงสร้างกฎหมายและนโยบายเพื่อให้เกิดความม่ันคงต่อชุมชนชาวเลให้รอบด้าน 

(4) เห็นควรให้รัฐมีนโยบายในการประกาศเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเล 
โดย เริ่ มต้นที่ พ้ืนที่ น าร่ องที่ มี การท างานร่ วมกันระหว่ างหน่ วยงานรั ฐ  ชุมชน ภาคประชาสั งคม  
ภาควิชาการ เพ่ือที่จะถอดบทเรียนและขยายผลไปสู่ชุมชนอ่ืน ๆ ตามเจตนารมณ์ของมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 โดยมีงบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน เพราะเมื่อชุมชนมีความมั่นคง 
ด้านที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิต จะส่งผลให้ประหยัดงบประมาณของภาครัฐในการจัดหาสวัสดิการและ  
ให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ 

(1.2) กิจกรรมจัด เก็บข้อมูลของกลุ่ มคนไทยพลัดถิ่น  ร่ วมกับมหาวิทยาลัยรั งสิต  
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ส านักงานประสานการพัฒนาสังคมสุขภาวะ และมูลนิธิชุมชนไท  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาคนไทยพลัดถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตราด และระนอง  
โดยการพิสูจน์และการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ภายใต้
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนบุคคลให้สามารถเข้าถึงสิทธิ และ
บริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้รับรองไว้ให้ประชาชนชาวไทยในฐานะพลเมือง 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการประสานงานเครือข่าย  
(1) สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน และความส าคัญของการพิสูจน์

สัญชาติและการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น ตลอดจนวิธีการจัดเก็บข้อมูลให้นักศึกษาและคณาจารย์  
ของมหาวิทยาลัยรังสิต เพ่ือให้นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปลงเก็บข้อมูลในพื้นที่ จ านวน 40 คน 

(2) ลงพ้ืนที่เพ่ือเก็บข้อมูลของคนไทยพลัดถิ่น โดยตรวจสอบเครือญาติ พยาน และ
เอกสารแสดงตัวตนเท่าที่มี ส ารวจข้อมูล สอบประวัติ ลงบันทึกข้อมูลในผังเครือญาติ และน าข้อมูลบันทึก 
ลงแบบฟอร์ม ถ่ายภาพ และออกหนังสือรับรองการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นของเครือข่ายคนไทยพลัดถิ่น ซึ่งถือเป็น
เอกสารเบื้องต้นก่อนการส ารวจข้อมูลของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ -  
2 มีนาคม 2562 ณ วัดตโปธาราม อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง และระหว่างวันที่ 2 - 8 มิถุนายน 2562  
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ได้ส ารวจข้อมูลเพ่ิมเติมและยื่น
เอกสารต่อเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอเพ่ือบันทึกข้อมูลกลุ่มคนไทยพลัดถิ่นเข้าสู่ระบบการพิจารณาปี 2562  
โดยสามารถบันทึกข้อมูลของคนไทยพลัดถิ่น จ านวนรวมทั้งสิ้น 112 ราย การด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้  
กลุ่มคนไทยพลัดถิ่นสามารถเข้าใจเรื่องสิทธิความเป็นพลเมือง และสามารถมาแสดงตัวเพ่ือรั บการส ารวจและ
จัดท าข้อมูลเบื้องต้น และเข้าสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะบุคคล สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เห็นชอบต่อร่างค ามั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมระดับสูงว่าด้วยความไร้รัฐ
ของส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติสมัยที่ 70 ระหว่างวันที่ 7 -11 ตุลาคม 2562 โดยมี
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สาระส าคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองเพ่ือพัฒนากระบวนการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นบนพ้ืนฐานของกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ และให้ครอบคลุมกลุ่มที่ตกหล่นจากการแก้ไข
ปัญหาในอดีต เนื่องจากช่องทางกฎหมายและแนวทางปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมา  

(2) โครงการงานประกาศผลรางวัล "อรรธนารีศวร ประจ าปี พ.ศ. 2561"  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยจัด

งานประกาศผลรางวัลและประกาศเกียรติคุณต่อบุคคลและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการท างานของบุคคลที่มี
ความหลากหลายทางเพศโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ ใช้ชื่อรางวัลว่า “รางวัลอรรธนารีศวร” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ ยกระดับคุณภาพชีวิต
ข อ ง บุ ค ค ล ที่ มี ค ว า ม หล าก ห ล า ยท า ง เ พศ ใ ห้ ดี ขึ้ น  เ พ่ื อ ใ ห้ สั ง ค ม ไ ด้ รั บ รู้ ต ร ะหนั ก ถึ ง สิ ท ธิ ข อ ง 
กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและการอยู่ร่วมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและอคติ รวมทั้งยกย่อง 
และเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนที่ ให้การสนับสนุนการท างานของบุคคลที่มี  
ความหลากหลายทางเพศโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและอคติ โดยมีผู้ได้รับรางวัล "อรรธนารีศวร ประจ าปี 
พ.ศ. 2561" ดังนี้ 

 รางวั ลมิ ตรภาพ (FRIENDSHIP AWARD) คื อ  เอก อัครราชทู ต  โดนิ ก้ า  พอตตี้
เอกอัครราชทูต แคนาดาประจ าประเทศไทย 

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ (PRIDE AWARD)  
- ประเภทบุคคล คือ รศ.ดร.เสรี วงษ์มณฑา 
- ประเภทองค์กร คือ Gisney Land Taiwan  

 รางวัลด้านส่งเสริมสุขภาพในชุมชนหลากหลายทางเพศ 
- ประเภทบุคคล คือ แพทย์หญิง จิราภรณ์ อรุณากูร 
- ประเภทองค์กร คือ มูลนิธิเพ่ือพนักงานบริการ (SWING) 

 รางวัลด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของชุมชนหลากหลายทางเพศ 
- ประเภทบุคคล คือ คุณนาดา ไชยจิตต์ 

 รางวัลด้านส่งเสริมความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนหลากหลายทางเพศ 
- ประเภทบุคคล คือ บาทหลวงเอียน แบ็กซ์เตอร์ 

 รางวัลแห่งความพยายาม (EFFORT RECOGNITION AWARD)  
- ชมรมรุ้งสร้างสรรค์ จังหวัดเชียงราย 
- องค์กรพิงค์มิ้งก้ีเพ่ือความหลากหลายทางเพศ ประเทศไทย จังหวัดลพบุรี 

(3) กิจกรรมวันชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562  
วันที่  9 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันชนเผ่า พ้ืนเมืองโลก ส านักงานคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสมัชชาชนเผ่าพ้ืนเมืองแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคีเครือข่าย จัดงาน  
“วันชนเผ่าพ้ืนเมือง ประจ าปี 2562” ในชื่องาน “ภาษาแม่ ภาษาเรา ภาษาโลก” ระหว่างวันที่ 8 - 10 สิงหาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ กว่า 36 กลุ่มเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส าคัญ ดังนี้ 

(3.1) การเปิดพ้ืนที่แสดงออกทางวัฒนธรรมชนเผ่า โดยมีการรณรงค์เผยแพร่วัฒนธรรมของ
ชนเผ่าต่าง ๆ การประกวดชุดประจ าเผ่า เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจ และการแสดงอัตลักษณ์ในการแต่งตัวของแต่
ละเผ่า การแสดงละครสั้นของกลุ่มเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพ้ืนเมืองที่แสดงให้เห็นถึงความส าคัญของภาษาท้องถิ่น  
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(3.2) การจัดเวทีวิชาการในประเด็นที่สนใจร่วมกัน อาทิ ภาษาชนเผ่าพ้ืนเมืองที่ เชื่อมโยงกับ
การเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ชุมชน การจัดการที่ดินบรรพบุรุษและพ้ืนที่ศักดิ์สิทธิ์ การจัดการระบบไร่หมุนเวียนและ
ความมั่นคงทางอาหาร ผ้ากับผู้หญิงชนเผ่าพ้ืนเมือง และมีการเสวนา เรื่อง  “ชนเผ่าพ้ืนเมือง: การยกระดับมติ
คณะรัฐมนตรี แนวนโยบายฟื้นฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยงและชาวเล สู่การพัฒนากฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและอนุรักษ์
วิถีชีวิตชาติพันธุ์” โดยนายโสพล จริงจิตร เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวในเวที  
การเสวนา หัวข้อ “ตัวตนชนเผ่าพ้ืนเมืองและการยกระดับมติคณะรัฐมนตรี แนวนโยบายฟ้ืนฟูวิถีชีวิตกะเหรี่ยง
และชาวเล”  

(3.3) การจัดนิทรรศการของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ 
ส่วนราชการอ่ืน ๆ ให้ค าปรึกษาด้านสิทธิมนุษยชน และรับเรื่องร้องเรียน ปัญหาสถานะบุคคล ซึ่งมีกลุ่ม 
ผู้มีปัญหาสถานะได้ยื่นเรื่องเพ่ือให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการประสานงานเครือข่าย  
เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักเกี่ยวกับ

สิทธิและการคุ้มครองวิถีชีวิตตามประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตน และสามารถแสดงออกถึง อัตลักษณ์ 
ทางวัฒนธรรมได้ ประชาชนทั่วไปสามารถรับรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมท้องถิ่น และวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์และ
กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ยอมรับถึงความแตกต่างหลากหลายระหว่างเชื้อชาติ ยอมรับความเท่าเทียมกัน 
ในฐานะเพ่ือนมนุษย์ และเข้าใจในความเป็นพหุสังคม ซึ่งจะน าไปสู่การไม่เลือกปฏิบัติแบ่งเขาแบ่งเรา 
มองคนเป็นคน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้คนทุกเผ่าพันธุ์ หลักคิดเช่นนี้ เป็นการแก้ปัญหา  
ให้ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์หรือปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ ก็จะลุล่วงไปได้  

นอกจากนี้ ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จั ดท าข้อเสนอแนะหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ได้จากการจัดกิจกรรม ดังนี้  

(1) ขอให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกาศเขตมรดกโลกในพ้ืนที่
กลุ่มป่าแก่งกระจาน การฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชนเผ่าพ้ืนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และกะเหรี่ยงโดยการให้ หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการยกร่างกฎหมายและตั้งคณะท างานเพ่ือคุ้มครองพ้ืนที่ทางวัฒนธรรม  

(2) ขอให้ยุติการท าเหมืองแร่ถ่านหินที่อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ และให้เร่งติดตามและ
คลี่คลายคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง และให้มีการเยียวยาครอบครัวของนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนชนเผ่าอย่างเป็นรูปธรรม  

(3) กรณีการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชนเผ่าพ้ืนเมือง กลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล และกะเหรี่ยง มีข้อเสนอ  
ที่ส าคัญ อาทิ การคุ้มครองพ้ืนที่ทางจิตวิญญาณ โดยจัดตั้งกลไกการท างานโดยความร่วมของส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชนเผ่าพ้ืนเมืองและเร่งรัด
ด าเนินการส่งเสริมพ้ืนที่น าร่องเรื่องเขตวัฒนธรรมพิเศษหรือเขตคุ้มครองทางวัฒนธรรม และโฉนดชุมชน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน และวันที่ 7 สิงหาคม 2553 ให้เกิดรูปธรรม ที่เน้นความสอดคล้องกับ 
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตของชนเผ่าพ้ืนเมือง ขอให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งด าเนินการเรื่อง 
เอกสารสิทธิ์ในพ้ืนที่ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเล เพ่ือให้เกิดความมั่นคงในการด ารงชีวิต  และเร่งรัดติดตาม
และคลี่คลายคดีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีต่อชนเผ่าพ้ืนเมือง และขอให้มีการเยียวยาครอบครัวของนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนชนเผ่าอย่างเป็นรูปธรรม  
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2.3 ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ให้ความส าคัญในการท างานร่วมกับเครือข่ายเพ่ือให้เกิดพลัง 

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค จึงได้จัดตั้ งศูนย์ศึกษาและประสานงาน  
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคร่วมกับสถาบันการศึกษา จ านวน 6 แห่ง ประกอบด้วย (1) ศูนย์ประสานงาน 
สิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
ปัตตานี (2) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดตั้งร่วมกับ  
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (3) ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก  
จัดตั้ งร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา (4) ศูนย์ศึกษาและประสานงาน  
ด้านสิทธิมนุษยชน ภาคใต้ จัดตั้งร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  (5) ศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคเหนือ จัดตั้งร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (6) ศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก จัดตั้งร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยมีภารกิจในการร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการระดมพลังภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชนเพ่ือปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ 
ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน ให้แก่
ประชาชนและชุมชนในพ้ืนที่ ตลอดจนเป็นการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างาน
ร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งในส่วนของภาครัฐ  ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท าโครงการขับเคลื่อนกิจกรรม
ภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี สรุปได้ดังนี้ 

2.3.1 กิจกรรมการสัมมนาเพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงาน 
ด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน  
ทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญ
ธานี จังหวัดขอนแก่น 

2.3.2 กิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
โดยจัดสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนและลงพ้ืนที่ กรณีศึกษา : โครงการศึกษาแม่น้ าโขงกับการพัฒนานิเวศ
วัฒนธรรมชุมชนริมโขง เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของชุมชนและเพ่ือการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ ระหว่างวันที่  
31 พฤษภาคม - วันที่ 3 มิถุนายน 2562 

2.3.3 กิจกรรมสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคตะวันตก : บทบาทครูในโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษากับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันวิชาการในท้องถิ่นเป็นที่พ่ึงของ
ชุมชน และเพ่ือการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ ด าเนินการกิจกรรม
แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเมธาวลัย จังหวัดเพชรบุรี 

2.3.4 การจัดสัมมนาวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ภาคใต้ : สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดินท ากิน  
เพ่ือให้ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนกับประชาชนและนิสิตนักศึกษา ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดินท ากิน ด าเนินการกิจกรรมแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

2.3.5 กิจกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ภาคตะวันออก โดยการ 
จัดค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน
แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในพ้ืนที่ และนิสิต นักศึกษา ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562  
ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยาใต้ จังหวัดชลบุรี 
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ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคได้รับความรู้  

ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน  
2. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นหน่วยงานประสานการด าเนินการ 

เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี  
3. ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมคุ้มครอง  

สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ โดยจัดให้มีกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 
ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ และขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งการสร้างพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน 

2.4 การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีการด าเนินโครงการ  

ที่ส าคัญในการประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารสิทธิมนุษยชน ดังนี้  

2.4.1 โครงการผลิตดิจิทัลส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ 
(1) นิทานส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่อง “มดจิ๋วสีรุ้ง” ในรูปแบบ Motion Graphic เป็นสื่อสร้างสรรค์

เป็นภาพกราฟริกแบบเคลื่อนไหว โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน รู้จักเคารพในตัวเองและยอมรับ
ในความแตกต่างของกันและกัน เสริมการมองโลกอย่างมีจินตนาการผ่านตัวละคร “มดจิ๋วสีรุ้ง” และชักชวน 
ให้ผู้ใหญ่เปิดโอกาสรับฟังค าตอบจากเด็ก ๆ ไม่ด่วนสรุปและตัดสินใจซึ่งเป็นการเคารพสิทธิของเด็กอย่าง
สร้างสรรค์ และท าให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนภายในระยะเวลาอันสั้น  

(2) โครงการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน 
ผ่านรูปแบบคลิปสั้นที่สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้รับสื่อในปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้จัดกิจกรรมการประกวดคลิปสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ “สิทธิมนุษยชน... เรื่องรอบตัว” 
หรือ Human Rights are All Around ประจ าปี 2562 ขึ้น โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปได้ร่วมแบ่งปันมุมมองและความเข้าใจต่อเรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านการผลิตสื่อในรูปแบบคลิปสั้นที่สามารถ
สื่อสารและถ่ายทอดประเด็นส าคัญเรื่องสิทธิมนุษยชน จากนามธรรมสู่รูปธรรมได้อย่างกระชับและน่าสนใจ  
ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 61 เรื่อง แบ่งเป็นประเภทอุดมศึกษา 32 เรื่อง และประเภท
ประชาชนทั่วไป 29 เรื่อง และมีการประกาศและมอบรางวัล เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 ดังนี้ 

ประเภทประชาชนทั่วไป จ านวน 6 รางวัล ได้แก่ 
 ทีม IN DEEP SOUTH ผลงานเรื่อง ขอเป็นคนไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ  
 ทีมเล่าผ่านเลนส์ ผลงานเรื่อง ทุนไทยบนหลังทวาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1  
 ทีม Filmseree ผลงานเรื่อง เด็กชายกับซองขนม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
 ทีมสังกะลี ผลงานเรื่อง จิตส านึก ได้รับรางวัลชมเชย  
 ทีมลอยฟ้าสตูดิโอ โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก ผลงานเรื่อง กุมภา ได้รับรางวัล

ชมเชย 
 ทีม We are family ผลงานเรื่อง We are family ได้รับรางวัลชมเชย  
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ประเภทอุดมศึกษา จ านวน 3 รางวัล ได้แก่ 
 ทีม Shura Media มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลงานเรื่องปลายดินสอ ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 2  
 ทีม It's mornor rights here มหาวิทยาลัยนเรศวร ผลงาน เรื่อง Always beside you 

ได้รับรางวัลชมเชย 
 ทีม Hang out มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ผลงาน เรื่อง Homeless’s life 

ได้รับรางวัลชมเชย  

อนึ่ง ผู้สนใจรับชมผลงานนิทานส่งเสริมสิทธิเด็ก เรื่อง “มดจิ๋วสีรุ้ง” ในรูปแบบ Motion 
Graphic และคลิปสั้นที่ได้รับรางวัลทั้ง 9 เรื่อง หรือต้องการน าผลงานไปเผยแพร่ไปใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้าง
ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกัน สามารถติดตามรับชมผลงานทั้งหมดทางเว็บไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (www.nhrc.or.th) หรือช่องทางยูทูบของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 

2.4.2 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน 
 การผลิตสื่อและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือการสื่อสารสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อวิทยุเพ่ือเผยแพร่  

ให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมขององค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในรายการ “คุยกับ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ" ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา คลื่น FM 87.5 KHz 
ทุกวันพุธของสัปดาห์ เวลา 21.00 - 21.30 น. และรายการ "หยิบมาถก ยกมาคุย" ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คลื่น FM 101.5 KHz ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ เวลา 13.05 - 13.55 น. รวมทั้ง
การจัดนิทรรศการเ พ่ือเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในโอกาสและสถานที่ต่ าง ๆ รวมทั้ ง 
มีการประสานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการสัญจรร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ 
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นต้น 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
(1) ประชาชนได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน รับรู้ถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชน  

ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดการตระหนักและเคารพสิทธิของตนเอง  
และผู้อ่ืน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อวิทยุเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับ  
ทุกภาคส่วนในสังคมได้อย่างทั่วถึง 

(2) หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรเครือข่าย สถาบันการศึกษา  
และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้ มีความเข้าใจถึงหลักการสิทธิมนุษยชน รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และผลการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และยังเป็นการส่งเสริมให้สังคมเกิดความตระหนักรู้  
ในสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งเป็นสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน 

2.4.3 งานสื่อสารสิทธิมนุษยชน โดยผ่านกลไกคณะท างานสื่อสารองค์กร ส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

การสื่อสารองค์กรของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนเพ่ือให้ทราบถึง
ข้อเท็จจริง ข้อตระหนักรู้ ในหลักสิทธิมนุษยชนต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
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ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 
สร้างการรับรู้ให้สังคมเกิดความตระหนักถึงการไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน ผ่านแถลงการณ์  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไปยังสาธารณชนอย่างกว้างขวาง ผ่านเว็บไซต์ www.nhrc.or.th อาทิ  
(1) เรื่อง  ขอประณามการยึดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต าบลกาหนั๊วะและการก่อเหตุระเบิด

ในพ้ืนที่ภาคใต้ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 (เม่ือวันที่ 31 ธันวาคม 2561) 
(2) เรื่อง  ขอประณามการก่อเหตุฆาตกรรมและลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์หน้าหน่วย  

ตชด. สงขลา (เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562) 
(3) เรื่อง  ขอให้น าเสนอข่าวการหายตัวไปของเด็กหญิงโดยเคารพในหลักสิทธิเด็กกฎหมาย  

และจริยธรรมวิชาชีพ (เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562) 
(4) เรื่อง  ความห่วงใยต่อวิกฤตการณ์มลพิษทางอากาศในภาคเหนือที่ส่งผลกระทบต่อ  

สิทธิในการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน (เม่ือวันที่ 3 เมษายน 2562) 
(5) เรื่อง  ขอประณามการก่อเหตุลอบวางระเบิดบริเวณตลาดบ่อทองปัตตานี (เมื่อวันที่  

28 พฤษภาคม 2562) 
(6) เรื่อง  ความห่วงใยต่อกรณีนักกิจกรรมการเมืองถูกท าร้ายและขอให้หน่วยงานของรัฐ 

น าผู้กระท าความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว (เม่ือวันที่ 29 มิถุนายน 2562) 
 

3. การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 

การเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสิทธิมนุษยชน เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค าสั่งใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

3.1 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... 

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา  

ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร 0503/41625 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. .... ต่อมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับพิจารณาเป็นวาระเร่งด่วน โดยมีมติรับหลักการร่าง
พระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ในคราวการประชุม ครั้งที่ 89/2561 เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ ในขณะนั้นอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นความส าคัญของ
สิทธิชุมชน จึงเห็นควรจัดท าข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) 
ซึ่งบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมตลอดถึงการแก้ไข
ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบหรือค าสั่งใดๆ ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

http://www.nhrc.or.th/
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ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เคยมีข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตรีเพ่ือแก้ไขปัญหาการ

ประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตอุทยาน ทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ท ากินของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมซึ่งอยู่อาศัย 
มาก่อน การขาดแคลนพื้นที่ท ากิน การจับกุม ด าเนินคดีและไล่รื้อทรัพย์สินของชุมชนโดยมีประเด็นเกี่ยวข้องกับ
ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... รวมอยู่ด้วย อีกท้ัง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเห็นต่อร่าง
พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ดังต่อไปนี้  

1. มาตรา 31 - มาตรา 41 การจัดตั้งป่าชุมชน บัญญัติให้ชุมชนที่ประสงค์น าพ้ืนที่ป่ามาขอจัดตั้ง 
ป่าชุมชน ต้องยื่นแผนจัดการป่าชุมชนประกอบค าขอต่อคณะกรรมการป่าชุมชนประจ าจังหวัดพิจารณาอนุญาต
ก่อน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นว่า รัฐควรมีหน้าที่รับรองสิทธิที่มีอยู่แล้วของชุมชน  
และไม่เพ่ิมอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมมากเกินไป โดยเฉพาะชุมชนใดที่ด าเนินการจัดการ 
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลาก หลายทางชีวภาพ 
อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ โดยมีข้อกังวลว่าชุมชน เช่น กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ชาวมันนิ อาจไม่มี
โอกาสรับรู้ถึงวิธีการเข้าถึงทรัพยากรว่าจะต้องจัดท าแผนจัดการป่าชุมชนเสนอต่อรัฐก่อนใช้ประโยชน์และ  
อาจเป็นภาระมากเกินกว่าที่ชุมชนเหล่านั้นที่จะด าเนินการได้เอง จึงมีข้อเสนอว่า ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชนฯ 
จ าเป็นต้องมีมาตรการหรือวิธีการอ านวยความสะดวกให้กับชุมชนเหล่านั้นเพ่ิมเติม เช่น บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมป่าไม้มีส่วนร่วมช่วยเหลือในการเขียนแผนโครงการของชุมชนในพ้ืนที่เพ่ือเป็นการ
ขจัดอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิของชุมชน  

2. มาตรา 44 หน้าที่และอ านาจคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน เห็นควรเพ่ิมหน้าที่ในการติดตามและ
ประเมินผลการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนในป่าชุมชนด้วย เพ่ือประโยชน์ในการติดตามและบริหารจัดการ
ทรัพยากรในป่าชุมชน 

3. ร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... บัญญัติให้มีการตราอนุบัญญัติหลายมาตรา ซึ่งกฎหมายระดับ
อนุบัญญัติถือว่ามีความส าคัญและกระทบสิทธิเสรีภาพของประชาชน เนื่องจากก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
เงื่อนไข และมาตรการควบคุมต่าง ๆ เช่น การก าหนดเขตป่าอนุรักษ์ (มาตรา 4) การก าหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับคณะกรรมการจัดการป่าชุมชน (มาตรา 42 วรรคสอง) การออกข้อห้ามมิให้กระท าการในป่าชุมชน 
(มาตรา 51 วรรคสอง (2)) การขออนุญาตใช้ประโยชน์จากไม้ (มาตรา 52) การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม 
ค่าตอบแทน (มาตรา 56) รวมถึงการก าหนดกฎระเบียบเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ โดยผ่านการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย ซึ่งมีสัดส่วนกรรมการโดยต าแหน่งมาจากหน่วยงานของรัฐมากกว่า
การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยไม่ได้ก าหนดหลักประกันความเป็นธรรมของประชาชนในการจัดท า  
ร่างอนุบัญญัติไว้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงเห็นว่าการออกกฎหมายล าดับรองควรเปิดโอกาส  
ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าไป 
มีส่วนร่วมเพ่ือแสดงความคิดเห็นในการจัดท าร่างอนุบัญญัติเหล่านั้นด้วย  

4. มาตรา 56 - 57 การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าตอบแทนหรือค่าบริการจากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกและ
การรับเงินบริจาคจากบุคคลภายนอกของป่าชุมชน มีข้อสังเกตว่าเงินดังกล่าวไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
และให้ตกเป็นทรัพย์สินส่วนกลางของป่าชุมชน จึงเห็นควรบัญญัติให้คณะกรรมการจัดการป่าชุมชนต้องแสดง
บัญชีทรัพย์สินรายรับ - รายจ่ายของป่าชุมชนต่อสาธารณะด้วย เพ่ือป้องกันปัญหาที่อาจใช้เป็นช่องทางในการ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
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ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติมอบหมายให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยเร่งด่วน ต่อมา
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีหนังสือกราบเรียน
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว มอบหมายให้
ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ซึ่งต่อมาได้ส่ง
ข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน  
พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติเพ่ือพิจารณาตามหน้าที่และอ านาจต่อไป อีกท้ัง เมื่อพิจารณาตามข้อสังเกตของ
คณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. ป่าชุมชน พ.ศ. .... ฉบับที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นสมควรประกาศใช้
เป็นกฎหมายแล้ว ในเวลาต่อมา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ประการส าคัญ เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วเห็นว่า ทั้งคณะกรรมาธิการฯ และสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติได้เห็นถึงข้อห่วงกังวลของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้จัดท าข้อเสนอแนะไป ทั้งใน
ประเด็นที่พระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. 2562 อาจสร้างภาระให้แก่ประชาชน เช่น ในส่วนการท าแผนจัดท าป่า
ชุมชน การก าหนดอายุของแผนจัดการป่าชุมชน 5 ปี ตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ิมเติมระยะเวลา
แก้ไขค าขอจัดตั้งป่าชุมชนที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 30 วัน เป็นต้น จึงได้มีข้อสังเกตและมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในประเด็นดังกล่าว กรณีดังกล่าวถือได้ว่าเป็นผลส าเร็จของการจัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน้าที่และอ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (3) 

3.2 ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อร่ าง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ประเด็น/ความเป็นมา  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ซึ่งอยู่ระหว่าง 

การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ควรให้ความส าคัญของสิทธิชุมชน จึงเห็นควรจัดท าข้อเสนอแนะ  
ในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1) ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือชุมชนในท้องถิ่น เห็นว่า ร่างพระราชบัญญัติอุทยาน

แห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 8 มีการปรับปรุงหลักการให้ดีขึ้นกว่ากรณีตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ 
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504  กสม. เห็นสมควรให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ชุมชน เช่น การจัดให้มีการรับฟังตั้งแต่การเริ่มส ารวจพื้นที่ การให้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอต่อการพิจารณาให้
ความเห็นเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ไว้ในกฎหมายล าดับรอง ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคลหรือชุมชน 
มีสิทธิในการโต้แย้งหรือคัดค้านการก าหนดเขตเพ่ือขอให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนดุลพินิจอีกครั้ง
และเห็นว่าร่างมาตรา 18 เกี่ยวกับการจัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติแต่ละแห่งยังคงเป็น
อ านาจของหน่วยงานของรัฐ และอธิบดีในการจัดท าและเห็นชอบก่อนการประกาศใช้ ซึ่งแผนการบริหารจัดการ
พ้ืนที่ดังกล่าวเกี่ยวข้องเป็นไปเพ่ือดูแล รักษา คุ้มครองพ้ืนที่ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ เห็นสมควรเพ่ิมเติม
ข้อความในมาตรานี้ให้ก าหนดกระบวนการและขั้นตอนการรับฟังความเห็นของบุคคลหรือชุมชนท้องถิ่น 
นอกจากนี้ เห็นควรให้มีการก าหนดแผนที่เหมาะสมในการร่วมกันบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติระหว่างรัฐและ
ประชาชน บุคคลและชุมชนมีส่วนร่วมในการจ าแนกเขตการจัดการ (zoning) ในแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ ซึ่งต้อง
พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดการพื้นที่ประเภทต่าง ๆ  
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2) ประเด็นความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น เห็นว่า การรวมตัวเป็นชุมชนเป็นแนวคิดว่าด้วยสิทธิเชิงกลุ่ม 
(collective rights) ที่ก่อให้เกิดอัตลักษณ์และการสร้างเจตจ านงร่วมกันอันสืบทอดมาในรูปแบบของประเพณี 
ซึ่งยาวนานกว่าระบบกรรมสิทธิ์ของปัจเจกบุคคล เห็นควรมีบทนิยามเกี่ยวกับชุมชน ที่ให้บุคคลหรือชุมชน 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต หรือสิ่งแวดล้อมในชุมชนตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 43 เพ่ือให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน
โดยเฉพาะชุมชนที่จ าเป็นต้องพ่ึงพาอาศัยพ้ืนที่ชายฝั่งและทะเลในการด ารงชีพ การมีบทบัญญัติห้ามการเข้าไป
กระท าการบางอย่างในเขตท่ีถูกประกาศเป็นพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติวนอุทยาน สมควรจะต้องก าหนดบทยกเว้นไว้
ส าหรับกรณีดังกล่าวเป็นการเฉพาะด้วย เช่น การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา 22 ซึ่งเป็นอ านา จของพนักงาน
เจ้าหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอนุญาตให้บุคคลเข้าไปกระท าการตามมาตรา 19 (2) (5) (6) และ (7) โดยเพิ่มเติมให้
อ านาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่อนุญาตให้บุคคลหรือชุมชนสามารถเข้าไปเก็บหาทรัพยากรธรรมชาติ ล่อหรือน า
สัตว์ป่าออก โดยอาจใช้เครื่องมือต่าง ๆ ภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องเป็นการด าเนินการเพ่ือการเลี้ยงชีพตามวิถีปกติ
ของชุมชนท้องถิ่นแห่งนั้นและไม่กระทบต่อความสมดุลและยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ทั้งยังต้องสอดคล้อง 
กับแผนบริหารจัดการพ้ืนที่ตามมาตรา 18 ซึ่งชุมชนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดท าด้วย ทั้งนี้  
มีข้อสังเกตว่า แม้ร่างมาตรา 63 วรรคท้ายจะได้บัญญัติยกเว้นโทษบุคคลที่กระท าการต่าง ๆ อันเป็นความผิดตาม
ร่างมาตรา 19 ในเขตพ้ืนที่อุทยานไว้แล้วก็ตาม แต่ด้วยเหตุที่บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทเฉพาะกาลซึ่งใช้บังคับ
เฉพาะกรณีของบุคคลที่ไม่มีที่ท ากินและอยู่อาศัยในพ้ืนที่ที่ถูกประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติอยู่ก่อนร่าง
พระราชบัญญัติฉบับนี้ ใช้บั งคับ จึงไม่ครอบคลุมถึงกรณีของบุคคลหรือชุมชนที่อยู่อาศัยหรือ พ่ึง พิง
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่อ่ืนซึ่งยังไม่ได้รับการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติ หรือในเวลาต่อมามีการ
ขยายพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติมาถึงก็จะท าให้บุคคลหรือชุมชนที่ไม่โยกย้ายออกไปจากเขตพ้ืนที่ดังกล่าวมีความผิด 
อันจะท าให้กระทบต่อสิทธิทางวัฒนธรรมและสิทธิในที่อยู่อาศัย โดยการก าหนดให้เป็นดุลพินิจของพนักงาน
เจ้าหน้าที่จะท าให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับแต่ละระบบนิเวศทั้งทางบกและ
ทางทะเล 

3) ประเด็นการสร้างความชัดเจนในเรื่องของการท ากินของบุคคลและชุมชนท้องถิ่นที่ต้องพ่ึงพิง
ทรัพยากรธรรมชาติในเขตอุทยานแห่งชาติ มีข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 
63 วรรคสอง ที่ก าหนดให้ประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือจากปัญหาไม่ มีที่ดินท ากินและที่อยู่อาศัยนั้น  
ควรก าหนดให้ชัดเจนว่า บุคคลหรือชุมชนที่ได้อยู่อาศัยและด ารงชีวิตในเขตพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ วนอุทยานต่าง 
ๆ เป็นสิทธิหรือประโยชน์ประเภทใด และจะมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณารับรองสิทธิหรือประโยชน์
ดังกล่าวของบุคคลหรือชุมชนอย่างไร ทั้งนี้ สิทธิหรือประโยชน์ ตลอดจนการรับรอง และเพิกถอนสิทธิดังกล่าวจะ
ต้องไม่ปะปนไปกับสิทธิครอบครอง สิทธิในการท าประโยชน์ในที่ดิน หรือกรรมสิทธิ์ เพ่ือมิให้มีการเปลี่ยนมือ 
หรือแปลงสิทธิไปเป็นสิทธิครอบครอง กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิประเภทอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยที่ดิน หรือกฎหมายว่า
ด้วยการปฏิรูปที่ดินเ พ่ือการเกษตรกรรม ประการต่อมา มีข้อสังเกตว่า เจตนารมณ์ในการปรับปรุง
พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามที่ปรากฏในค าแถลงชี้แจงร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ  
พ.ศ. .... มีว่า “3.1 ชุมชนมีส่วนร่วมในการประกาศจัดตั้ง และการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ และข้อ 3.4 
เพ่ือช่วยเหลือราษฎรที่อยู่อาศัยหรือท ากินอยู่แล้วในอุทยานแห่งชาติ” แต่เมื่อได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... มาตรา 63 ที่ก าหนดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาจัดท าโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์
และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินท ากินและ
ได้อยู่อาศัยหรือท ากินในอุทยานแห่งชาติ ภายใต้กรอบมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30 มิถุนายน 2541 หรือค าสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 66/2557 นั้น จะเห็นได้ว่า เงื่อนไขที่ก าหนดกรอบในการตราพระราชกฤษฎีกา
ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องของการประกันสิทธิของบุคคลหรือชุมชนที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีวิถี
ประพฤติปฏิบัติสืบทอดกันมาจนเกิดเป็นจารีตประเพณีที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในพ้ืนที่ป่า หากเป็นแต่เพียง
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เกณฑ์การช่วยเหลือในเรื่องที่อยู่อาศัย และที่ท ากินซึ่งอยู่ในกรอบทางเศรษฐกิจ ซึ่งขาดการค านึงถึงหลักการ
ส่งเสริมให้ชุมชนดั้งเดิมช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมอันเป็นมิติทางวัฒนธรรม อาจท าให้มีหลักการที่แตกต่างกัน
ระหว่างการบัญญัติให้ร่างกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่ก าหนดให้ชุมชนมีบทบาทส าคัญ 
ในการบริหารจัดการร่วมกันระหว่างรัฐกับชุมชน จึงควรน ามติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553  
เรื่อง แนวนโยบายและหลักปฏิบัติในการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยงมาใช้ประกอบในการพิจารณาก าหนดกรอบ
พระราชกฤษฎีกาด้วย นอกจากนี้ การส ารวจการถือครองที่ดินก็ควรพิจารณาข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศ  
แผนที่แนบท้ายประกาศเขตหวงห้ามหรือเขตป่าอนุรักษ์ และการใช้ข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ในการศึกษารากเหง้า 
ของชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม 

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ เสนอความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ 

พ.ศ. .... ไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ต่อมาส านักงานเลขาธิการวุฒิสภาแจ้งว่าประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ได้พิจารณาแล้วมอบหมายให้ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติหน้าที่ส านักงานเลขาธิการสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติพิจารณา ซึ่งต่อมาได้ส่งข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ให้แก่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาตามหน้าที่ และอ านาจต่อไป
แล้ว  และต่อมาเมื่ อวันที่  29 พฤษภาคม 2562  ราชกิจจานุ เบกษาก็ ได้ประกาศพระราชบัญญัติ 
ป่าชุมชน พ.ศ. 2562 ใช้เป็นกฎหมาย ก็ปรากฏว่ามีการแก้ไขเนื้อหาในบทบัญญัติซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งในเรื่องของการก าหนดให้บุคคลหรือชุมชนเข้าไปรับฟังความเห็น 
และให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปส่วนร่วมในการก าหนดให้การจัดท าแผนการบริหารจัดการพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติ  
และการเพ่ิมเติมบทบัญญัติในบทเฉพาะกาลให้บุคคลสามารถเข้าไปเก็บหาหรือใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 
ธรรมชาติได้โดยไม่ต้องรับโทษ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ก าหนด 

3.3 ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อร่างพระราชบัญญัติ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... 

ประเด็น/ความเป็นมา 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นควรให้มีการพิจารณาศึกษา รวบรวมข้อเท็จจริง และวิเคราะห์ 

กรณกีารสนับสนุนและผลักดันร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชน ต่อคณะรัฐมนตรี และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 247 (3) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (3) และมาตรา 42 

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
1. ควรก าหนดนิยามของค าว่า “คู่กรณี” ในมาตรา 3 ให้ชัดเจน เช่น “คู่กรณีตามข้อพิพาททางอาญา” 

หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจจัดการแทนผู้เสียหายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา “คู่กรณี 
ตามข้อพิพาททางแพ่ง” หมายรวมถึงผู้แทนโดยชอบธรรมและผู้อนุบาล เป็นต้น เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
ที่อาจเกิดขึ้นในกระบวนการไกล่เกลี่ย รวมทั้งเพ่ือความถูกต้องสมบูรณ์ของการตกลงระงับข้อพิพาทและยุติ  
การด าเนินคดี  

2. ควรพิจารณาทบทวนบทบัญญัติมาตรา 4 ให้ครอบคลุมหน่วยงานของรัฐที่จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ให้มีความชัดเจน เป็นต้นว่า “มาตรา 4 หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยตามกฎหมายต่าง ๆ  
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายนั้น เว้นแต่ในกรณีใดที่ไม่มีกฎหมายก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยใน
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เรื่ องใดไว เป็นการเฉพาะ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไปใช้บังคับ ”  
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานะของการเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

3. ควรพิจารณาทบทวนบทบัญญัติมาตรา 5 ก าหนดให้น าหลัก “อายุความสะดุดหยุดอยู่” มาใช้ 
แทนการขยายระยะเวลาออกไป 60 วัน และส าหรับข้อพิพาททางอาญา เห็นควรเพิ่มเติมบทบัญญัติว่า “ส าหรับ
ข้อพิพาททางอาญา ในกรณีที่ ผู้ เสี ยหายและผู้ ถูกกล่าวหาไม่ยินยอมตามที่ ไกล่ เกลี่ ย  ให้จ าหน่าย 
ข้อพิพาทนั้น แต่เพ่ือประโยชน์ในการที่ผู้เสียหายจะไปด าเนินคดีต่อไป  อายุความการร้องทุกข์ตามประมวล
กฎหมายอาญาให้เริ่มนับแต่วันที่จ าหน่ายข้อพิพาทหรือนับแต่วันที่ศาลมีค าสั่งถึงที่สุดไม่บังคับตามข้อตกลงระงับ
ข้อพิพาท” เพ่ือป้องกันการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตในการประวิงคดี และคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในการด าเนินคดี
อาญา  

4. ควรก าหนดให้ชัดเจนในมาตรา 8 (2) ว่า ผู้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยควรประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์ 
ในแต่ละด้านซึ่งมีความหลากหลาย อย่างน้อยควรประกอบด้วย ผู้มีประสบการณ์ด้านกฎหมายเฉพาะ 
ด้านการประนีประนอมข้อพิพาททางแพ่งหรือทางอาญาด้านวิชาชีพต่าง ๆ ด้านสิทธิมนุษยชน ด้านการสังคม
สงเคราะห์ ด้านจิตวิทยา ด้านการพัฒนาชุมชน ด้านอาชญาวิทยา หรือด้านอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยให้หน่วยงานที่บุคคลนั้นเคยท างานหรือมี ประสบการณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานนั้น ๆ เป็นผู้รับรอง  

5. ควรแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 12 วรรคสอง ว่า “ในกรณีท่ีคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน หากมีการตั้งข้อ
รังเกียจผู้ไกล่เกลี่ยตามวรรคหนึ่งโดยคู่กรณีคนใดคนหนึ่งในฝ่ายเดียวกันให้มีการพิจารณาข้อรังเกียจดังกล่าว
ร่วมกันเพื่อพิจารณาถอดถอนผู้ไกล่เกลี่ย และตั้งผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทนั้นต่อไป” 
และมีควรบัญญัติผลของการถูกถอดถอนตามมาตรา 13 ให้เกิดความชัดเจน โดยเฉพาะการถูกถอดถอนตามมาตรา 
12 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 13 (4) ให้เห็นความแตกต่างกับเพิกถอนตามมาตรา 15 (3) ที่มีผลท าให้ขาด
คุณสมบัติตามมาตรา 8  

6. ควรแก้ไขปรับปรุงมาตรา 33 ก าหนดให้ข้อพิพาทท่ีเกี่ยวกับการกระท าความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิด
เกี่ยวกับการทารุณกรรมต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว เป็นข้อพิพาททางอาญาที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ย  
ได้ตามพระราชบัญญัตินี้ เนื่องจากผู้เสียหายมีสิทธิที่จะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพและมีมาตรการพิเศษตาม
กฎหมายเฉพาะประเภทนั้น ๆ อยู่แล้ว ซึ่งมีความเหมาะสมกว่าการใช้กระบวนการทางอาญา  

7. ควรก าหนดให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
ทางอาญาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วเพ่ือเป็นหลักประกันการเยียวยาแก่ผู้เสียหาย ทั้งนี้ ควรก าหนดให้หน่วยงาน 
ซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือส านักงานอัยการในท้องที่ท าการตรวจสอบบันทึกข้อตกลงระงับข้อพิพาท
และมีอ านาจก าหนดให้ใช้วิธีการฟ้ืนฟู บ าบัดรักษา หรือแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของคู่กรณีที่เป็นฝ่าย  
กระท าให้เกิดความเสียหาย หรือให้กระท าการที่เป็นการแสดงความส านึกรับผิดชอบต่อผู้เสียหาย หรือให้ท า
กิจกรรมที่ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างคู่กรณี โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

8. ควรก าหนดให้หน่วยงานซึ่งด าเนินการไกล่เกลี่ยส่งบันทึกข้อตกลงไปให้ส านักงานอัยการในท้องที่  
เพ่ือตรวจสอบ หากเป็นการยอมความโดยชอบด้วยกฎหมายและคู่กรณีได้ปฏิบัติตามข้อตกลงนั้นแล้วให้สิทธิ  
น าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ แต่หากบันทึกข้อตกลงไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือคู่กรณีไม่ได้ปฏิบัติ  
ตามข้อตกลง ให้บันทึกข้อตกลงดังกล่าวสิ้นผลไปเฉพาะข้อตกลงในส่วนอาญา แต่ไม่กระทบต่อการระงับ  
ข้อพิพาทในส่วนแพ่งหรือการเยียวยาอ่ืน ๆ แก่ฝ่ายผู้เสียหาย และควรก าหนดว่า “เพ่ือประโยชน์ในการ 
ที่ผู้เสียหายจะไปด าเนินคดีต่อไป อายุความการร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญา ให้เริ่มนับแต่วันที่บันทึก
ข้อตกลงระงับพิพาทนั้นสิ้นผล” 
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9. ควรปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติมาตรา 37 มิให้น าคุณสมบัติของผู้ไกล่เกลี่ยทั่วไป ตามมาตรา 8 

มาใช้บังคับผู้ไกล่เกลี่ยของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยให้เป็นกลไกของภาคประชาชนผู้ใช้บริการ
ที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ไกล่เกลี่ยที่คู่กรณีทั้งสองฝ่ายยอมรับและไว้วางใจมาท าหน้าที่ เนื่องจากการไกล่เกลี่ยเป็น
กระบวนการที่เปิดโอกาสให้คู่พิพาทได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการหาหนทางแก้ไขปัญหาให้กับ
ตนเอง เพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละชุมชน  

10. ควรพิจารณาทบทวนบทก าหนดโทษทางอาญา ในหมวด 5 มาตรา 40 และมาตรา 41  
ให้มีความเหมาะสม เนื่องจากมีบทก าหนดโทษที่ค่อนข้างรุนแรง และไม่สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย 
ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน เช่น การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 การไกล่เกลี่ย
คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ .ศ. 2551 และการไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติ 
ความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ .ศ. 2551 ซึ่งไม่ได้มีการก าหนดบทลงโทษ 
ทางอาญาไว้ ประกอบกับ   ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 15 (3) ก าหนดให้ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลง
เมื่อถูกเพิกถอนการเป็นผู้ไกล่เกลี่ย และมีข้อก าหนดจริยธรรมของผู้ไกล่เกลี่ย ตามมาตรา 11 ซึ่งถือเป็นมาตรการ
ก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ไกล่เกลี่ยไว้แล้ว  

ผลส าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  

พ.ศ. 2562 โดยมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ดังนี้ 
1. ประเด็นอายุความน าหลักอายุความสะดุดหยุดอยู่มาใช้ในระหว่างการไกล่เกลี่ยส าหรับข้อพิพาททาง

อาญาในชั้นการสอบสวน “มาตรา 40 เมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่ง  มีค าสั่งให้ไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา 44 แล้ว ให้หยุดนับอายุความในการด าเนินคดีอาญา และเมื่อพนักงานสอบสวน 
ผู้มีอ านาจออกค าสั่งมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไป ตามมาตรา 61 ให้นับอายุความด าเนินคดีต่อจากเวลานั้น” 

2. ประเด็นการตั้งข้อรังเกียจผู้ไกล่เกลี่ยในกรณีที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหลายคน ผลของการที่ผู้ไกล่เกลี่ย 
ซึ่งถูกตั้งข้อรังเกียจถูกถอดถอนตามร่างมาตรา 13 (เดิม) ร่างมาตรา 15 (ใหม่) นั้น ได้ปรับปรุงแก้ไขในร่างมาตรา 18 
โดยการบัญญัติผลของการถูกถอดถอนให้ชัดเจนแล้ว ดังนี้ “มาตรา 18 ในกรณีที่ผู้ไกล่เกลี่ยถูกถอดถอนหรือ
ความเป็นผู้ไกล่เกลี่ยสิ้นสุดลงในระหว่างการด าเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท คู่กรณี อาจตั้งผู้ไกล่เ กลี่ยคนใหม ่
เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทนั้นต่อไปโดยอาจใช้เอกสารของกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่ด าเนินการ
มาแล้วได้ตามท่ีคู่กรณีและผู้ไกล่เกลี่ยคนใหม่เห็นสมควร 

3. ประเด็นข้อพิพาททางอาญาที่สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามพระราชบัญญัตินี้  ได้เพ่ิมเติมความในร่าง
มาตรา 8 มีผลครอบคลุมข้อเสนอแนะของ กสม. ที่เสนอให้ความผิดเกี่ยวกับการทารุณกรรมต่อเด็ก สตรี  
และบุคคลในครอบครัว เป็นข้อพิพาททางอาญาที่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้ตามพระราชบัญญัตินี้  เนื่องจาก
ผู้เสียหายมีสิทธิที่จะร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้  “มาตรา 8 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
คดีอาญาที่อยู่ในอ านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว”   

 4. ประเด็นผลของการที่คู่กรณีท าข้อตกลงระงับข้อพิพาททางอาญา ร่างมาตรา 37 (ร่างมาตรา 35 เดิม)  
ได้แก้ไขเกี่ยวกับข้อพิพาททางอาญาที่คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิฟ้องคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา  
ให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามข้อตกลงระงับข้อพิพาทในส่วนแพ่งแล้ว โดยไม่มี
ข้อยกเว้น (ได้ตัดข้อยกเว้นที่ว่า “...เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับทันที...” ออกไป)  
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ส่วนข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวน ตามหมวด 4 ได้ก าหนดไว้ในร่างมาตรา 64 ร่างมาตรา 65 และ  
ร่างมาตรา 66 นั้น ก าหนดให้สิทธิน าคดีอาญามาฟ้องระงับเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงระงับ 
ข้อพิพาททางอาญาครบถ้วนสมบูรณ์แล้วแจ้งพนักงานสอบสวนทราบ เพ่ือจัดท าบันทึกการปฏิบัติตามข้อตกลง
ส่งไปยังพนักงานอัยการพร้อมส านวนการสอบสวน เพ่ือพิจารณาส่งยุติคดี เมื่อพนักงานอัยการมีค าสั่งยุติคดีสิทธิ
น าคดีอาญามาฟ้องเป็นอันระงับ 

 5. ประเด็นการด าเนินการไกล่เกลี่ยในกรณีที่ข้อพิพาททางอาญา อยู่ระหว่างการสอบสวนหรือ  
การพิจารณาของพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาล ข้อพิพาททางอาญาในชั้นการสอบสวนตามหมวด 
4 ที่มีการเพิ่มเติมข้ึนใหม่ ได้ก าหนดไว้ในร่างมาตรา 64 รา่งมาตรา 65 และร่างมาตรา 66 คือเมื่อคู่กรณีได้ปฏิบัติ
ตามบันทึกข้อตกลงแล้ว ให้แจ้งพนักงานสอบสวนทราบเพ่ือจัดท าบันทึกการปฏิบัติตามข้อตกลง ส่งไปยัง
พนักงานอัยการพร้อมส านวนการสอบสวนและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาสั่งยุติคดี ซึ่งหากผู้ต้องหาปฏิบัติ
ตามข้อตกลง ไม่ครบถ้วนหรือจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงโดยไม่มีเหตุอันสมควร พนักงานสอบสวนมีอ านาจออก
ค าสั่งด าเนินคดีต่อไป และกรณีอายุความร้องทุกข์ตามประมวลกฎหมายอาญา ส าหรับข้อพิพาททางอาญาในชั้น
การสอบสวนตามหมวด 4 ร่างมาตรา 40 ดังนี้ “มาตรา 40 เมื่อพนักงานสอบสวนผู้มีอ านาจออกค าสั่งมีค าสั่งให้
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาตามมาตรา 44 แล้ว ให้หยุดนับอายุความในการด าเนินคดีอาญา และเมื่อพนักงาน
สอบสวนผู้มีอ านาจ ออกค าสั่งมีค าสั่งให้ด าเนินคดีต่อไปตามมาตรา 61 ให้นับอายุความด าเนินคดีต่อจากเวลานั้น 

 6. ประเด็นบทก าหนดโทษ ร่างมาตรา 71 จากเดิมมีก าหนดระวางโทษจ าคุกและปรับขั้นต่ าไว้ด้วย 
ได้ยกเลิก โดยก าหนดเฉพาะเพดานโทษขั้นสูงแทน ดังนี้ “มาตรา 71 ผู้ไกล่เกลี่ยผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใด 
ในหน้าที่ ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 
หรือทั้งจ าทั้งปรับ และ “มาตรา 72 ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่ผู้ไกล่เกลี่ย 
เพ่ือจูงใจให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้ าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ 
ไม่เกินห้าปี หรือปรับตั้งแต่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” นอกจากนี้ เนื้อหา หมวด 4 การไกล่เกลี่ยข้อ
พิพาททางอาญา ในชั้นการสอบสวน ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการเพิ่มเติม
ขึ้นใหม่ท้ังหมวด โดยน ามาจากร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยคดีอาญาในชั้นการสอบสวน พ.ศ. .... 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เสนอความเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน จ านวน 
12 เรื่อง ดังนี้  

(1) ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน กรณี การสนับสนุน
และผลักดันร่างพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. .... เสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  

(2) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(3) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน พ.ศ. .... เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  
(4) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น 

หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เพ่ือให้ได้มาซึ่งแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันระหว่าง กสม.  
และผู้ตรวจการแผ่นดิน 

(5) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(6) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. .... 
(7) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... 
(8) ความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระท าให้บุคคล  

สูญหาย พ.ศ. .... 
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(9) เสนอความเห็นเกี่ยวกับข้อจ ากัดตามกฎหมายในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางราชการ กรณี มูลนิธิ
สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ขอความอนุเคราะห์ เข้าศึกษาข้อมูลรายละเอียด 
เรื่องร้องเรียนที่ส านักงาน กสม.  

(10) จัดท าความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการยื่นบัญชีแสดงรายงานทรัพย์สินและหนี้สินของประธาน
กรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 60 วรรคหนึ่ง 

(11) จัดท าความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับการออกระเบียบและประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
เป็นการใช้อ านาจในการวินิจฉัยชี้ขาดซึ่งเป็นการใช้อ านาจโดยตรงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ 

(12) จัดท าความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

4. ผลการด าเนินงานด้านการศึกษาวิจัย 
 4.1 ผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้  

  ในปีบงประมาณ พ.ศ. 2562 มีการด าเนินการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเพ่ือพัฒนาประสิทธิผลในการด าเนินงานขององค์กร ภายใต้แผนบูรณาการวิจัยและ
นวัตกรรม จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่  

4.1.1 เรื่อง แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย: กรณีแรงงาน
ข้ามชาติในอุสาหกรรมสัตว์ปีก 

 4.1.2 เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะมาตรการ หรือแนวทางในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

4.2 การขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการขับเคลื่อนผลงาน

การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป  
ที่สนใจ รับทราบและน าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

4.2.1 น าผลงานศึกษาวิจัยเรื่อง การเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนของชุมชนประมงพ้ืนที่อ่าวปัตตานี
เขียนเป็นบทความ เรื่อง “สิทธิชุมชนประมงพ้ืนบ้านอ่าวปัตตานี : พลวัตในการเข้าถึงสิทธิชุมชนจากหลากหลาย
มิต”ิ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ปีที่ 3 ฉบบัที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) 

4.2.2 น าผลงานศึกษาวิจัยจ านวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) โครงการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
เพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่เรื่อง “การเคลื่อนไหวเพ่ือสิทธิมนุษยชนของชุมชนประมงพ้ืนที่
อ่าวปัตตานี” (2) โครงการศึกษาวิจัยความเชื่อมโยงระหว่างสิทธิชุมชนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และ (3) โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะ
นโยบายหรือมาตรการเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ เผยแพร่สร้างความตระหนักรู้ด้านสิทธิ
มนุษยชน โดยการน าเสนอผลการศึกษาวิจัยต่อหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
เพชรบุรี อุบลราชธานี และสตูล ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ จังหวัดสุพรรณบุรี ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในเขตจังหวัดภาค
กลาง ภายใต้สังกัดส านักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรมณ จังหวัดเพชรบุรี และต่อหน่วยงานภาควิชาการและ
องค์กรภาคประชาสังคมในพ้ืนที่ กลุ่มผู้สูงอายุไร้รัฐไร้สัญชาติ จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาที่
จัดท าบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU)กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในจังหวัดขอนแก่น เพชรบุรี  
และจังหวัดสงขลา และจังหวัดชลบุรี และนักวิชาการเครือข่ายคนพิการจังหวัดนครปฐม 
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4.2.3 น าองค์ความรู้จากการศึกษาวิจัยเรื่องโครงการศึกษาวิจัยเพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายหรือ
มาตรการเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของผู้สูงอายุ ไปใช้ประโยชน์หรือแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานของ
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง โดยจัดท าโครงการเสวนาวิชาการเพ่ือเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เรื่อง กรณีการเลือกปฏิบัติในผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ 
แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

5.  ผลการด าเนินงานด้านการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
5.1 การจัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ 

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือเป็นธรรม  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 247 (4) และพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (4) บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้า ในกรณีที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิ
มนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 44 ก าหนดว่าเมื่อความปรากฏต่อคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติว่ ามีรายงานสถานการณ์ เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือ 
ไม่เป็นธรรมให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดท ารายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
โดยไม่ชักช้า เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  

ในปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และมีการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องและเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 1 เรื่อง คือ “รายงานสรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ครั้งที่ 29 ประจ าปี 
2 5 62  ( World Report  2 019 )  ขององค์ กร ฮิ วแมน ไรทส์  วอทซ์  ( Human Rights Watch - HRW)”  
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ฮิวแมน ไรทส์ วอทซ์ ซึ่งเป็นองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างประเทศ ได้เปิดเผยรายงาน
สรุปสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วโลก ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตรวจสอบข้อมูล  
ในรายงานสถานการณ์ดังกล่าวที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยแล้ว พบว่ามีข้อมูลบางประการไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรม จึงได้ตรวจสอบและจัดท าค าชี้แจงของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งให้ข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้อง 2 ประเด็น ได้แก่ (1) เสรีภาพในการแสดงออก และ (2) ผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย 
และแรงงานข้ามชาติ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

5.2 การจัดท ารายงานผลการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ประจ าปี 2561 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประมวลเหตุการณ์ส าคัญในปี 2561 ที่มีผลกระทบ  
ต่อสิทธิมนุษยชนจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ แหล่งข่าวเปิดทั่วไป แหล่งข้อมูลจากภาควิชาการ และข้อมูลที่ได้จาก
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการตรวจสอบกรณีร้องเรียน การลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหา
ข้อเท็จ และการจัดการรับฟังความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งได้ขอข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐ  
ที่เก่ียวข้อง ผ่านหนังสือราชการ การประชุม และการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานบางแห่ง เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ามาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งในภาพรวมได้รับความร่วมมือด้วยดีจากหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง หลังจากนั้นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ท าการประเมินสถานการณ์โดยระบุถึงพัฒนาการ
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และความก้าวหน้าในการด าเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาอุปสรรค และจัดท าความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

รายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี 2561 ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน 
ประกอบด้วย ประเด็นสิทธิมนุษยชนที่เก่ียวข้อง รวมทั้งสิ้น 14 ประเด็น ดังนี้ 

ส่วนที่หนึ่ง สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  
การกระท าทรมานและการบังคับให้สูญหาย และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ  

ส่วนที่สอง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ สิทธิทางการศึกษา สิทธิ 
ด้านสุขภาพ และธุรกิจและสิทธิมนุษยชน  

ส่วนที่สาม สิทธิมนุษยชนของบุคคล 5 กลุ่ม ได้แก่ สิทธิเด็ก สิทธิผู้สูงอายุ สิทธิคนพิการ สิทธิของ  
ผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน  

ส่วนที่สี่ สถานการณ์ท่ีอยู่ในความห่วงใย 3 ประเด็น ได้แก่ สิทธิชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการค้ามนุษย์  
 

6. ผลการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในปี 2562 เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความ

ร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ระดับต่าง ๆ กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และหน่วยงานของสหประชาชาติ เพ่ือติดตามพัฒนาการที่
ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์  ตลอดจนตัวอย่ า งที่ ดี 
ในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส าคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน ทั้งนี้   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

6.1 การจัดท ารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย รวมถึง  
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ท าให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2562 คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท ารายงานคู่ขนานตามพันธกรณีระหว่างประเทศ จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

6.1.1 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ  
ในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination - CERD) 

(1) พัฒนาการเชิงบวกที่ส าคัญของไทยเกี่ยวกับมาตรการทั่วไปในการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
CERD เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 27 และมาตรา 70 ที่บัญญัติถึง  
ความเสมอกันของบุคคล และการส่งเสริมรวมถึงให้ความคุ้มครองชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับที่  3 พ.ศ.  2557 - 2561 ที่ ได้ก าหนดแผนของกลุ่มผู้ ไร้ รัฐ  กลุ่มชาติ พันธุ์และกลุ่มผู้ แสวงหา 
ที่พักพิงหรือผู้หนีภัยการสู้รบไว้เป็นการเฉพาะ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ที่ได้อนุมัติแนวทาง
และมาตรการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคลและคนไร้รัฐในประเทศไทย และการถอนข้อสงวน ข้อ 4  
ของอนุสัญญา CERD เรื่องการประณามการโฆษณาชวนเชื่อ การเผยแพร่ความคิดและการกระท าที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานความเชื่อเกี่ยวกับความเหนือกว่าทางเชื้อชาติ 
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(2) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุไร้สัญชาติและ
กลุ่มคนไร้สัญชาติที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรแต่มีความกลมกลืนกับสังคมไทย และปัญหาการถูกจ าหน่ายรายชื่อ
และรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎรของชาวบ้านในอ าเภอแม่แตงและอ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

(3) สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย เช่น กลุ่มชาติพันธุ์
กระเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมบนพ้ืนที่สูงของประเทศโดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคตะวันตกที่ได้รับ
ผลกระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมอันเป็นผลจากการประกาศเขตป่าสงวนและเขตอุทยานทับซ้อนที่ อยู่อาศัยและ 
ที่ท ากิน กลุ่มชนเผ่ามานิในจังหวัดตรัง พัทลุงและสตูลที่ประสบปัญหาการใช้ชีวิตและความเป็นอยู่หลายด้าน เช่น 
แหล่งอาหารไม่เพียงพอต่อการยังชีพและการไม่มีสถานะทางทะเบียนจึงท าให้ไม่ได้รับสวัสดิการจากภาครัฐ 

(4) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายู เช่น การมักถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐ
สงสัยว่าให้การสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในขบวนการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ ปัญหาการถูกทรมานโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ และปัญหาการไร้สัญชาติในพ้ืนที่ดังกล่าวอันเนื่องมาจากการตกส ารวจของทางราชการ การไม่แจ้งเกิด 
การถูกทอดทิ้ง และการขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียน 

(5) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มแรงงานข้ามชาติ เช่น ปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหา
เด็กที่เป็นบุตรของแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้ามาท างานในประเทศไทยโดยไม่ถูกกฎหมาย  
ที่อาจมีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นเด็กไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 

(6) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มผู้อพยพ ผู้แสวงหาที่พักพิง เช่น ผลกระทบจากการ
อพยพโยกย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮีนจาจากเมียนมาและบังกลาเทศที่เข้าเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปัญหา
ความแออัดของชาวโรฮีนจาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องกักของส านักงานตรวจคนเข้าเมือง และปัญหาเด็กผู้อพยพ
ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเนื่องจากเดินทางมากับบิดามารดา 

(7) ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีต่อรัฐบาลเพ่ือแก้ไขปัญหา
ข้างต้น เช่น การพิจารณาส ารวจจ านวนผู้สูงอายุไร้สัญชาติและคนไร้สัญชาติที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจั กร 
แต่มีความกลมกลืนกับสังคมไทย การเร่งตรวจสอบสาเหตุของการจ าหน่ายชื่อบุคคลออกจากทะเบียนราษฎร 
การท าความเข้าใจกับคนไทยพลัดถิ่นเกี่ยวกับกระบวนการยื่นค าขอคืนสัญชาติตามพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2555 การยุติการจับกุมกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงและชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม การเร่งรัดด าเนินการเพ่ือให้
ชาวมานิได้เข้าถึงสิทธิด้านต่างๆ ตามแนวทาง ของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2553 เรื่องการฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกระเห
รี่ยงและเมื่อเดือนสิงหาคม 2553 เรื่องการฟ้ืนฟูวิถีชีวิตชาวเล การติดตามตรวจสอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าที่
รัฐต่อคนไทยเชื้อสายมลายูให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัด การทบทวนการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึก พ.ศ. 2457 และพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยควรบังคับใช้เท่าที่จ าเป็นและในระยะเวลาที่จ ากัดเท่านั้น การส่งเสริมให้มีการบังคับใช้กฎหมาย
ที่ป้องกันการลักลอบน าแรงงานจากประเทศเพ่ือนบ้านเข้ามาท างานในประเทศไทยอย่างไม่ถูกต้อง การเร่ง
พิจารณาระบบคัดกรองคนเข้าเมืองผิดกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10 มกราคม 2560  
และการพิจารณาแก้ไขปัญหาความแออัดของห้องกักและจัดให้มีระบบการรักษาพยาบาลผู้ต้องกักที่เจ็บป่วย 
อย่างเหมาะสม  

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดสัมมนาเพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมต่อร่างรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา 
CERD เพ่ือจะได้ด าเนินการปรับปรุงร่างรายงานดังกล่าวตามความเห็นที่ได้จากการสัมมนาก่อนส่งให้
คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CERD พิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดท าโดยรัฐบาลต่อไป 
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6.1.2 รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of 
the Child - CRC) ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ ดังนี้ 

(1) มาตรการทั่วไปเพ่ือรองรับการด าเนินการตามอนุสัญญา CRC เช่น แผนปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์คุ้มครองเด็กแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ความคืบหน้าการแก้ไขอายุขั้นต่ าในการสมรสและ
อายุขั้นต่ าในการรับผิดทางอาญา ร่างพระราชบัญญัติการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริม
การพัฒนาและคุ้มครองสถาบันครอบครัว พ.ศ. .... และกลไกการท างานของคณะกรรมการตามมาตรา 14  
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

(2) สิทธิพลเมืองเด็ก เช่น การขอสถานะหรือสัญชาติของเด็กไร้รัฐ การจดทะเบียนเกิดของเด็ก
กลุ่มเสี่ยง มาตรการป้องกันหรือลดการเสียชีวิตของเด็กจากการจมน้ าและอุบัติเหตุจราจร สถานการณ์เด็กที่ถูก
กระท ารุนแรง ระบบการให้ความคุ้มครองเด็กที่ถูกกระท ารุนแรงในสถานการณ์ต่าง ๆ และกลไกการติดตามดูแล
เด็กในครอบครัว รวมทั้งการให้ความรู้เรื่องการสร้างวินัยเชิงบวกแก่ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 

(3) สภาพแวดล้อมทางครอบครัว เช่น การส่งเสริมให้พ่อแม่ตระหนักถึงความรับผิดชอบ 
ในการเลี้ยงดูลูก มาตรการช่วยเหลือครอบครัวยากจนให้สามารถเลี้ยงดูเด็กได้ และการจัดหาครอบครัวทดแทน  
ให้แก่เด็กที่ถูกทอดทิ้ง รวมถึงแนวทางการตรวจสอบ ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา 
การด าเนินงานของสถาบันที่ให้การดูแลทางเลือกแก่เด็ก 

(4) สุขภาพและสวัสดิการ เช่น การได้รับโภชนาการไม่เพียงพอในเด็กบางกลุ่ม  บางพ้ืนที่ 
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กก่อนวัยเรียน ปัญหาเด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กพิการ ปัญหาเด็กพิการที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่สามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้ 
สถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เด็กติดสารเสพติด และระบบประกันสุขภาพส าหรับแรงงานข้ามชาติ (เด็ก) 

(5) มาตรการคุ้มครองพิเศษส าหรับเด็ก เช่น ปัญหาเด็กผู้อพยพที่ เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 
ปัญหาเด็กที่เป็นบุตรของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย ปัญหาเด็กเร่ร่อน เด็กในกระบวนการยุติธรรม 
เด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาเด็กติดเกม กีฬามวยไทย  
ในเด็ก ปัญหาการขลิบอวัยวะเพศหญิงของเด็กหญิงใน พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การค้าประเวณีเด็ก 
การท่องเที่ยวทางเพศในเด็กชาย และการแต่งงานของเด็ก (child marriage) 

นอกจากนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐและภาคประชาสังคม จ านวน 2 ครั้ ง เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 
และวันที่ 28 มีนาคม 2562 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง  
ร่างรายงานคู่ขนานก่อนส่งให้คณะกรรมการประจ าอนุสัญญา CRC พิจารณาควบคู่กับรายงานที่จัดท าโดยรัฐบาล
ต่อไป 

6.2 ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ  
ในปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้บริหารและบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมประชุมตามกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ  
เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่าง ๆ กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และหน่วยงานของสหประชาชาติ 
เพ่ือติดตามพัฒนาการที่ส าคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  ตลอดจน
ตัวอย่างที่ดีในการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส าคัญที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน 
สรุปได้ดังนี้ 
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6.2.1 ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติระดับโลก (Global Alliance of 
National Human Rights Institutions : GANHRI) 

(1) การประชุม GANHRI General Meeting 
การประชุมประจ าปีของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นสมาชิก ในระดับโลก ได้แก่ Global Alliance of National Human 
Rights Institutions (GANHRI)  เมื่อวันที่  5 - 6 มีนาคม 2562 ณ ส านักงานสหประชาชาตินครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส มีสาระส าคัญ ได้แก่ การรับรองการแก้ไขธรรมนูญของ GANHRI การรายงานผลการด าเนินงาน 
ของ GANHRI ในรอบปีที่ผ่านมา การรับรองสมาชิกแทนสมาชิกที่หมดวาระ รวมทั้งการเลือกตั้งประธานและ
เลขานุการของ GANHRI เ พ่ือท าหน้าที่ ในวาระ 3 ปีข้างหน้า การรับทราบรายงานผลการพิจารณา 
ของคณะอนุกรรมการว่าด้วยการประเมินสถานะ (Sub - Committee on Accreditation : SCA) ในรอบปีที่ผ่านมา 
และเป็นเวทีการพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ 

(2) การประชุม GANHRI Annual Conference  
การประชุมประจ าปี 2562 ของ GANHRI ในหัวข้อ “บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห ่งชาต ิในการส ่ง เสร ิมการน าข ้อตกลงระหว ่างประเทศว ่าด ้วยการโยกย ้ายถิ ่นฐานที ่ปลอดภ ัย  
(Global Compact for Safe Orderly and Regular Migration : GCM) ไปปฏิบัติใช้ โดยค านึงถึงหลักสิทธิ
มนุษยชนและมิติทางเพศของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ตลอดจนการติดตามประเมินผลและทบทวน GCM” เนื่องจาก
ปัจจุบันการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ซึ่งมีจ านวนประชากรอพยพย้ายถิ่นข้ามประเทศขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
ก่อให้ เกิดปัญหาที่มีความซับซ้อน ส่งผลกระทบต่อทุกประเทศทั่วโลก โดยที่ประเทศใดประเทศหนึ่ ง 
ไม่สามารถจัดการได้โดยล าพัง  

รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าของรัฐบาลในการด าเนินการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทั้ง 23 ข้อของ GCM การสร้างความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการท างานร่วมกันของสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในระดับภูมิภาค ตลอดจนบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวทีโลกเพ่ือพิจารณา
ประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ และที่การร่วมกันจัดท าแถลงการณ์สุดท้ายเพ่ือแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นของสมาชิก GANHRI ต่อการสนับสนุนให้เกิดการน า GCM ไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

 นอกจากนี้ ยังมีการประชุมเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ส าคัญอ่ืน ๆ ได้แก่  

1) การประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ
ป้องกันสภาวการณ์อันจะน าไปสู่การพลัดถิ่นภายในประเทศ (Workshop on the role of National Human Rights 
Institutions in preventing conditions leading to internal displacement) จัดขึ้นโดยความร่วมมือของ 
GANHRI UNHCR และ OHCHR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลแนวปฏิบัติในการจัดการปัญหาการพลัดถิ่น
ภายในประเทศต่าง ๆ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือประกอบจัดท ารายงานของผู้เสนอรายงาน
พิเศษ (Special Rapporteur) ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่น  

2) การประชุมกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในแต่ละภูมิภาค 
ประกอบด้วย APF (Asia Pacific Forum) ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions) 
NANHRI (Network of African National Human Rights Institutions) แ ล ะ RINDHCA ( Network of 
National Human Rights of the Americas) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบผลการด าเนินงานในช่วง
ครึ่งปีที่ผ่านมา และด าเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิก  
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3) การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสิทธิสตรี เพ่ือพิจารณาทบทวนบทบาทของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกที่ ได้ร่วมกันลงนามรับรองในปฏิญญาอัมมาน ( Amman Declaration)  
เมื่อปี 2555 ที่จะให้ความส าคัญและบูรณาการประเด็นสิทธิมนุษยชนของสตรีในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การประชุมนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก 
ทุกภูมิภาคมาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการริเริ่มด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคหรือข้อท้าทาย  
ที่ยังเหลืออยู่ และบทเรียนที่ตนได้รับ ตลอดจนการร่วมกันรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมสิทธิสตรีและ
สิทธิเด็กด้วยการด าเนินการภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส
ภายใต้ 3 ประเด็นหลัก คือ 1) กลยุทธ์เพ่ือการส่งเสริมสิทธิสตรี 2) กลยุทธ์เพ่ือการคุ้มครองสิทธิสตรี และ  
3) การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวัฒนธรรมภายใน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. การร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวทางการริเริ่มด าเนินการ ปัญหาอุปสรรคและ 

การรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็กด้วยการด าเนินการภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ของ
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหลักการปารีส ใน 3 ด้านหลัก คือ การส่งเสริมสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก การ
คุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก และการสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของวัฒนธรรมภายในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเรื่องสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

2. การร่วมอภิปรายเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อการปฏิบัติใช้ GCM 
อย่างมีประสิทธิภาพ และรับรองการจัดท าแถลงการณ์สุดท้ายเพ่ือแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของสมาชิก 
GANHRI ต่อการสนับสนุนให้เกิดการน า GCM ไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นรูปธรรม 

3. การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศอ่ืน ๆ 

4. ส่งเสริมภาพลักษณ์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไทยในประเด็น 
การมีส่วนร่วมสนับสนุนการด าเนินงานของ GANHRI  

5. ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถน าแนวปฏิบัติที่ดีจากการประชุม
ดังกล่าวมาใช้ในการเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที ่ และพัฒนากระบวนการท างานของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป 

6.2.2 ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia Pacific 
Forum of National Human Rights Institutions: APF)  

(1) การประชุมประจ าปีครั้งที่ 24 และการประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF ระหว่างวันที่  
3 - 5 กันยายน 2562 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2562 ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุม
ประจ าปีของ APF ครั้งที่ 24 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  

การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกที่มีอ านาจเต็ม 
(full member) ร่วมกันตัดสินใจเชิงนโยบาย และทบทวนแผน และโครงการต่าง ๆ ของ APF ในรอบปีที่ผ่านมา 
รับทราบถึงการตัดสินใจในประเด็นที่ส าคัญต่าง ๆ ของ APF รวมถึงเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การท างานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี สามารถแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดีจากสถาบัน  
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ ในภูมิภาค โดยมีวาระการประชุมที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
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1) การประชุม Forum Councillors เป็นเวทีส าหรับรายงานผลการด าเนินงาน และน าเสนอ
รายงานประจ าปีในรอบปีที่ผ่านมา ของประเทศสมาชิก APF รวมถึงการรายงานความร่วมมือของสมาชิก APF 
ในการท าหน้าที่ทีส่ าคัญในเวทีระหว่างประเทศ  

2) การหารือร่วมกันระหว่าง APF กับ เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียว่าด้วย
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ  (The Asian NGO network on National Human Rights Institution: ANNI)  
โดย ANNI ได้น าเสนอรายงานภาพรวมสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและการท างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงการน าเสนอข้อเสนอแนะต่าง ๆ ในเรื่องการท างานของ APF 
และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยเน้นประเด็นเรื่องความร่วมมือในการท างาน
ร่วมกันระหว่าง APF กับภาคประชาสังคม 

3) การน าเสนอผลการด าเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (best practices - highlights for 
the period of July 2018 - June 2019) ประเด็นท้าทายและการถอดบทเรียน (major challenge and 
lessons learnt) ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เป็นสมาชิก APF ช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 ถึง 
เดือนมิถุนายน 2562 ประเด็นท้าทายและการถอดบทเรียนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก APF 
จ านวน 25 ประเทศ ได้แก่ อัฟกานิสถาน บาห์เรน บังกลาเทศ อินเดีย อินโดนีเซีย อิรัก จอร์แดน คาซัคสถาน 
คีร์กีซสถาน มาเลเซีย มัลดีฟส์ มองโกเลีย เมียนมา เนปาล นิวซีแลนด์ โอมาน ปาเลสไตน์ ฟิลิปปินส์ กาตาร์ 
ซามัว ศรีลังกา ไทย ติมอร์ - เลสเต เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย รวมถึงสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟิก ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ จ านวน 2 ประเทศ ได้แก่ ฟิจิ และตูวาลู  

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ได้น าเสนอผลการด าเนินงานที่ เป็น 
แนวปฏิบัติที่ดี จ านวน 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “การปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครงานกับบริษัทเอกชน และ
เรื่องสิทธิในชีวิตและร่างกายอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิผู้บริโภค กรณีคัดค้านการต่ออายุใบส าคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุ
อันตรายพาราควอต” รวมถึงประเด็นท้าทายและการถอดบทเรียน จ านวน 1 เรื่อง คือ “เรื่องสิทธิในเสรีภาพใน
ชีวิตและร่างกาย และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ทหารซ้อมทรมานบุคคลผู้ต้องสงสัย
ในระหว่างถูกควบคุมตัว” 

4) การประชุมใหญ่ทุก 2 ปี ของ APF (2019 Biennial Conference of the Asia Pacific 
Forum of National Human Rights Institutions)  

การประชุมครั้งนี้เป็นการเสวนาภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการสร้างความเกลียดชังและ 
การเลือกปฏิบัติ: ศักดิ์ศรีส าหรับทุกคน” โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก หน่วยงานสหประชาชาติ สถานทูต หน่วยงานภาครัฐของเกาหลีใต้ รวมถึง
องค์กรภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องในการท างานเกี่ยวกับการต่อต้านการสร้างความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติ  

ประโยชน์ที่ได้รับ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้แสดงวิสัยทัศน์และน าเสนอผล
การด าเนินงานที่ส าคัญให้สถาบันสิทธิมนุษยชนอ่ืนๆ ในภูมิภาค รวมทั้งผู้แทนองค์การระหว่างประเทศและภาค
ประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานสถาบันสิทธิมนุษยชน  
ของประเทศอ่ืน ๆ เพื่อเป็นพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกันต่อไปในอนาคต 

(2) การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายความร่วมมือด้านการสื่อสารระหว่างสมาชิก APF 
(APF Communication Network) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย
ความร่วมมือด้ านการสื่ อสารระหว่างสมาชิก APF (APF Communications Network) ซึ่ งจัดร่ วมกัน 
ระหว่าง APF กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมองโกเลีย ระหว่างวันที ่ 28 - 30 สิงหาคม 2562  
ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย  
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การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นสมาชิก 
APF ได้มีโอกาสหารือในประเด็นท้าทายด้านการสื่อสาร (communication challenges) ที่แต่ละสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคก าลังประสบอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดี (best 
practices) ที่แต่ละสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตอบสนองต่อความท้าทายดังกล่าว และความร่วมมือในการ
จัดท าเนื้อหาเพ่ือใช้ส าหรับโครงการแบ่งปันเรื่องราวต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ (a shared social media project) 

ประโยชน์ที่ได้รับ บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานและตัวอย่างที่ดีของการท างานสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานด้านการสื่อสารในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ได้เรียนรู้สภาพปัญหาใน
การสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนร่วมกับเพ่ือนสมาชิก และพัฒนาทักษะที่ส าคัญในการท างานด้านการสื่อสาร 
รวมถึงการน าเสนอผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะถูกคัดเลือกตามความสนใจของสมาชิกเครือข่ายเพ่ือสะท้อน
ถึงความหลากหลายด้านบริบททางวัฒนธรรม แนวทางการด าเนินงานของแต่ละองค์กรในภูมิภาค นอกจากนี้ ยังได้
เรียนรู้จากการถอดบทเรียนของกรณีศึกษาและข้อค าถามต่าง ๆ ผ่านทางแอพลิเคชัน FUSE เพ่ือจัดท าเป็น
ฐานข้อมูล ซึ่งสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพในการท างาน  

(3) การประชุมเครือข่ายผู้บริหารระดับสูง (Senior Executive Officers Network - SEOs) 
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 28 - 30 
มกราคม 2562 ณ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์  

การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานระหว่าง
เลขาธิการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติประเทศต่าง ๆ เพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ ตลอดจนการน าเสนอข้อเสนอแนะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ เข้าร่วมประชุมระดม  
ความคิดเห็น แนวทางการพัฒนา การเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างานและ
พัฒนาสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมหารือ 
3 เวที ได้แก่  

1) ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาคประชาสังคม (CSOs) กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
2) การด าเนินการเพ่ือแก้ปัญหาผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจ 
3) การเสริมสร้างขีดความสามารถในการท างานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ อาทิ 

ความร่วมมือในอนาคตกรณีปัญหาผลกระทบการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน การเคลื่อนย้าย 
ข้ามพรมแดนของชาวโรฮีนจา แรงงานข้ามชาติ และประเด็นอื่น ๆ ซึ่งน าไปสู่ความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชน
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป  

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานและแนวทางความร่วมมือแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ ประสบการณ์การท างานที่ดีในการน ามิติทางเพศไว้ในกระแสหลัก (gender mainstream)  
ซึ่งมีท้ังมิติการจ้างงานและการคุกคามทางเพศ  

2. ได้ร่วมอภิปรายและรับรองแนวคิดการสร้างกระบวนทัศน์ในการท างานที่เรียกว่า SMART 
(Strategies Management adept Achievement - focus Reasonable and Timely) 

3. มีโอกาสน าเสนอแนวทางการประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่ายที่เป็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ของ SEOs 

4. ได้รับทราบผลส าเร็จและความท้าทายของการด าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของประเทศต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา  
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5. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในประเด็นที่ SEOs ให้ความสนใจร่วมกัน อาทิ การสร้าง
สมรรถนะให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้มแข็ง ความสัมพันธ์และการท างานร่วมกันระหว่าง สถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กรเอกชน การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติงานของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ความท้าทายด้านงานบุคลากร การท างานร่วมกับองค์กรเอกชนและภาคธุรกิจ 

6. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอ่ืน ๆ  

7. สามารถน าแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับทราบ
จากเวทีการประชุมมาประยุกต์ใช้ในการท างานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

6.2.3 กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF) 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความส าคัญกับการสร้างความร่วมมือภายใต้กรอบ 
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) เนื่องด้วย
ตระหนักว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นช่องทางในการเรียนรู้ประสบการณ์การท างานระหว่างกัน รวมทั้ง  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เข้มแข็ง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่อยู่ในความสนใจหรือมีผลกระทบร่วมกัน อันจะท า
ให้การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประสบผลส าเร็จมากยิ่งขึ้น 
ในปี 2562 SEANF ได้จัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group Meeting - TWG) ดังนี้    

(1) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - TWG) ครั้งที่ 1/2561 
ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2562 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต เป็นการประชุม 
เพ่ือแลกเปลี่ยนผลการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญของสมาชิก SEANF ภายหลังการประชุมประจ าปี ครั้งที่ 15 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 ณ กรุงเทพมหานคร โดยสุปสาระของการประชุม ได้แก่ ความคืบหน้า 
ในการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF การน าเสนอผลการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ของ SEANF (SEANF Action Plan ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564 ของสมาชิก SEANF  
ผลการจัดงานเฉลิมฉลองการครบรอบ 70 ปีวันสิทธิมนุษยชนสากลของประเทศสมาชิก SEANF การน าเสนอ 
ในประเด็นว่าด้วยสิทธิของคนพิการและบุคคลหลากหลายทางเพศ การอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอการพัฒนา
ศักยภาพและการพัฒนาช่องทางการสื่อสารของ SEANF ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ข้อเสนอการจัดสัมมนาระดับ
ภูมิภาคของ SEANF ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ผลส าเร็จของการไต่สวนระดับชาติของ CHRP ในประเด็น 
ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แนวทางการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพ่ือการโยกย้ายถิ่นฐาน
ที่ปลอดภัยเป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration - GCM)  
โดยการมีแผน ปฏิบัติการในระดับภูมิภาคและระดับชาติ ความคืบหน้าในการด าเนินการที่เกี่ยวกับแรงงานข้าม
ชาติของฟิลิปปินส์ ข้อเสนอในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Localising SDGs and NDCs gender 
equality and related monitoring system/accountability mechanism” ร่วมกับสถาบัน RWI ในประเด็น 
ว่าด้วยประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community - AEC) 

(2) การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (Technical Working Group - SEANF) ครั้งที่ 2/2562 
และการประชุมคู่ขนาน (Side - event Meeting) ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2562 ณ กรุงดิลี สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยติมอร์ - เลสเต 

- การประชุมระดับเจ้าหน้าที่  (Technical Working Group - TWG) ครั้ งที่  2/2562  
เป็นการหารือที่ต่อเนื่องจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ (TWG SEANF) ครั้งที่ 1/2562 โดยมีวาระการประชุมที่
ส าคัญ ได้แก่  การรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงานและกิจกรรมที่ส าคัญของสมาชิก SEANF  
การน าเสนอกรอบแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพและการพัฒนาช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิก 
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SEANF การรายงานความคืบหน้าของการจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF กิจกรรมของ SEANF  
ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (SEANF Activity on Business and Human Rights) และประเด็นว่าด้วยสิทธิ
คนพิการ  

- การประชุมคู่ขนาน (Side - event Meeting) 2 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง “ประสบการณ์ในการ
จัดการไต่สวนระดับชาติของ CHRP ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”และเรื่อง “ร่างแนวปฏิบัติของ 
SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ” (SEANF Guideline on Torture 
Prevention in South East Asia) โดยผู้แทนสมาคมป้องกันการทรมาน (Association for the Prevention of 
Torture - APT) ได้มาน าเสนอร่างแนวปฏิบัติของ SEANF ว่าด้วยการป้องกันการทรมานในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้” (SEANF Guideline on Torture Prevention in South East Asia) ที่ได้จัดท าขึ้นโดยความร่วมมือ
ระหว่าง SEANF กับ APT ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาสาระส าคัญและมีข้อเสนอแนะ อาทิ (1) การเน้นให้
ความส าคัญและการก าหนดนิยามของค าว่า “ทรมาน” (torture) และ (2) ประเด็นการก าหนดให้การทรมาน
เป็นความผิดทางอาญา 

 (3) การประชุมสมัยพิเศษหรือการประชุมตามแผนงาน/โครงการที่ก าหนดขึ้นโดยสมาชิก 
SEANF ในปี 2562 จ านวน 1 ครั้ง ได้แก่ การประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals - SDGs) และเป้าหมายที่แต่ละประเทศก าหนดขึ้น (Nationally Determined 
Contributions - NDCs) สู่ระดับท้องถิ่น : ความเท่าเทียมทางเพศ และระบบเฝ้าระวังและกลไกความรับผิดชอบ 
ที่เกี่ยวข้อง” (Localizing SDGs and NDCs : Gender Equality and Related Monitoring System/Accountability 
Mechanism) ระหว่างวันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2562 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมนี้ 
ได้มีการหารือกันในประเด็นที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน การพัฒนาที่ยั่งยืน และสิ่งแวดล้อม เน้นในส่วนที่เกี่ยวกับ
บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือน าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและข้อตกลงปารีส (Paris 
Agreement) ในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนมาสู่การปฏิบัติ รวมทั้งประเด็นการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ
ในการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม และการมีระบบเฝ้าระวังและกลไกความรับผิดชอบที่มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งเป็นความร่วมมืออย่างเป็นระบบของทุกภาคส่วน ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเพ่ือให้ส่งผลกระทบในทางบวกต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม   

ประโยชน์ที่ ได้ รั บ  ความร่วมมือในกรอบของ SEANF ท าให้ เกิดการแลกเปลี่ ยน 
ผลการปฏิบัติงานระหว่างสมาชิก SEANF การปรึกษาหารือเพ่ือด าเนินการร่วมกันในเรื่องที่ได้รับการเห็นชอบ
ร่วมกัน โดยมีประเด็นหลักที่ส าคัญที่สุด คือ การจัดตั้งส านักงานเลขาธิการถาวรของ SEANF และการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการของ SEANF ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของ SEANF พ.ศ. 2560 - 2564 ของสมาชิก SEANF  
ทั้งนี้ ความร่วมมือในกรอบของ SEANF ถือเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทั้ งหมด รวมทั้ ง เป็นการยกระดับมาตรฐานร่วมกันในการส่ง เสริมและคุ้มครอง  
สิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาค ซึ่งจะเป็นส่วนส าคัญในการร่วมกันแก้ไขหรือด าเนินการต่อปัญหาสิทธิมนุษยชน 
ที่ข้ามพรมแดนในระดับภูมิภาคต่อไป 

6.2.4 ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน  
กลไกการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย  

(1) กลไกหลัก คือ คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental 
Commission on Human Rights - AICHR) และ (2) กลไกเฉพาะเรื่อง ได้แก่คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion of the Rights of 
Women and Children - ACWC) และคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยการปฏิบัติให้เป็นไปตามปฏิญญาอาเซียน
ว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานต่างด้าว (ASEAN Committee to Implement the Declaration 
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on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers - ACMW) ที่ผ่านมา กสม. ให้ความส าคัญ
กับความร่วมมือร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน เนื่องจากเป็นเวทีส าคัญที่จะได้มีการปรึกษาหารือและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาคร่วมกับกลไกความร่วมมือของรัฐบาลในระดับภูมิภาค เพ่ือให้สามารถ
เชื่อมโยงกับภาคส่วนอ่ืนในภูมิภาค เช่น องค์การระหว่างประเทศ องค์กรภาคประชาสังคม ภาคธุรกิจ และ
ภาควิชาการ ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมในกรอบความร่วมมือ
ร่วมกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียน ดังนี้   

(1) การประชุมหารือระหว่าง กสม. กับผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน
ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights - AICHR) และ
ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN 
Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children: ACWC)  

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานและปัญหา  
สิทธิมนุษยชนในภูมิภาคที่ ส่ งผลกระทบถึงประเทศไทย เช่น ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ( haze)  
ปัญหาการค้ามนุษย์ ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับอาเซียน และความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือกัน  
ในกิจกรรมต่าง ๆ ต่อไปในอนาคต ซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมครั้งแรกระหว่างคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และผู้แทนไทยใน AICHR และ ACWC เพ่ือสอดคล้องกับวาระที่ประเทศไทย 
ด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน โดยทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าความร่วมมือจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็ง  
ระหว่างกันในการด าเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายต่อไป 

(2) การสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการเข้าถึงความยุติธรรม (AICHR Forum on Access to 
Justice)  

การสัมมนาเพ่ือปรึกษาหารือในระดับภูมิภาค โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการศึกษาวิจัย
เฉพาะประเด็นในระดับภูมิภาค จ านวน 3 เรื่อง ที่ AICHR ได้ด าเนินการ ประกอบด้วย (1) “สิทธิในชีวิต: การ
คุ้มครองสิทธิของบุคคลที่ถูกลงโทษประหารชีวิต” (2) เรื่อง “ความช่วยเหลือทางกฎหมาย” และ (3) “ความ
ยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน เน้นความส าคัญในประเด็นการสอบปากค าเด็กที่ขัดต่อกฎหมาย”ซึ่งเป็นเวที
ส าคัญที่ได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวกับประเด็นการเข้าถึงความ
ยุติธรรมในภูมิภาคอาเซียน  

(3) การประชุมหารือระหว่างภูมิภาคของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (AICHR Interregional Dialogue : Sharing Good Practice on Business and 
Human Rights)  

เป็นเวทีการประชุมส าคัญที่ได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาค
ที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอ่ืนทั่วโลก ขณะเดียวกัน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีผลด าเนินการที่เป็นความก้าวหน้าอย่างยิ่งและเป็นตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี
ในประเด็นที่เก่ียวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชนจ านวนมากที่ได้รับความสนใจจากท่ีประชุม 

ประโยชน์ที่ได้รับ ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนในปี 2562 เป็นเวทีส าคัญที่
ได้มีการปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวกับประเด็นการเข้าถึงความยุติธรรม 
ในภูมิภาคอาเซียน และการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี เกี่ ยวกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ  
ทีเ่กี่ยวกับประเด็นความก้าวหน้าของการด าเนินการตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและ
สิทธิมนุษยชนทั่วโลก บทบาทของอาเซียนที่เกี่ยวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและ  
ส ิทธ ิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนและทั่วโลก ความก้าวหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และ  
การตรวจสอบความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนที่รอบด้าน มุมมองที่เกี่ยวกับเพศและธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน  
หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนและบทบาทของสถาบันควบคุมการลงทุน 
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ความก้าวหน้าของหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนนอกภูมิภาคอาเซียน ข้อตกลง
การค้าเสรีระหว่างประเทศ ความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค และประเด็นที่เกี่ยวกั บธุรกิจและ 
สิทธิมนุษยชน หุ้นส่วนเพ่ือการเปลี่ยนแปลง     
 
7. ผลการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ด้านสิทธิมนุษยชน 

 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การสื่อสารของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทั้งระบบ กลไก และบุคลากร  ดังนี้ 

7.1 การพัฒนาระบบ/กลไก/บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดหาครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ดังนี้   

7.1.1 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนพร้อมอุปกรณ์และซอฟต์แวร์  
ในปีงบประมาณ 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดหาเครื่อง

คอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทนเครื่องเดิม เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนเดิมไม่สามารถรองรับ
การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อจ ากัดหลายประการ อาทิ ซอฟต์แวร์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือน  
เครื่องเดิมไม่สามารถรองรับระบบปฏิบัติการรุ่นใหม่ หน่วยจัดเก็บข้อมูลที่ใช้งานในระบบจัดเก็บข้อมูลมีเนื้อที่
น้อย ระบบงานต่าง ๆ ใช้หน่วยความจ า (RAM) เกือบเต็มความจุ เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าซึ่งใช้งานมาเกิน
ระยะเวลา 5 ปี ไม่สามารรองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ผลิตออกมาสู่ตลอดหลายประเภท เมื่อได้รับการจัดสรร
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนทดแทนเครื่องเดิม ท าให้การท างานผ่านระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันมีเสถียรภาพ มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตั้งค่ารองรับความต้องการใช้งานของส านักงาน สามารถพัฒนา
ระบบงานโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ที่หลากหลายในปัจจุบัน รวมทั้งสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านความเร็วและการ
ประมวลผล และรองรับปริมาณของผู้ใช้งานได้มากขึ้น  

7.1.2  การจัดหาอุปกรณ์และซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันเวลา ส าหรับภารกิจการสื่อสารองค์กร ส านักส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน เพ่ือติดตาม ประมวล 
และวิเคราะห์ข่าว และเผยแพร่มาตรการในการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้สามารถ
ด าเนินงานได้ทันต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย และส่วนงานมาตรฐานรายงานการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน ส านักมาตรฐานและติดตามการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ในภารกิจการกลั่นกรองรายงาน  
ผลการตรวจสอบหรือพิจารณาและร่างข้อเสนอแนะ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
ให้สามารถท างานได้ทุกที่ทุกเวลา และเป็นส่วนของงานที่มีความจ าเป็นต้องท าให้เสร็จโดยเร็ว จ านวน 20 เครื่อง 
ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 14 ชุด และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จ านวน 6 ชุด   

7.1.3 การด าเนินการจัดหาเครื่องอ่านบัตรประจ าตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card 
Reader) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการบริการประชาชน ทั้งในส่วนงานรับเรื่องร้องเรียนและ
งานบริการอ่ืน ๆ ส าหรับการเตรียมความพร้อมส าหรับยกเลิกการใช้เอกสารส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน  
 (No copy) และเพ่ือสนับสนุนการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ผ่านระบบ Linkage 
Center 
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7.2 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน  ห้องสมุดเฉพาะ

ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะการสื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 
รวมทั้งการน าเสนอผลงานส าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง 
ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ให้สามารถมาใช้บริการศึกษาความรู้ สืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ได้โดย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย เพ่ือจะส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคนไทยได้มากขึ้น และน าข้อมูล
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ให้ถูกต้องในการปฏิบัติตน ปกป้องสิทธิ ตลอดจนช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลอ่ืน ๆ ในสังคม 
เพ่ือให้เราอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และเกิดความเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง  เพราะเราเชื่อว่าความรู้เป็นพลัง
ส าคัญที่จะช่วยปกป้องสิทธิมนุษยชน  

ภายในศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ได้จัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยให้เอ้ืออ านวยความสะดวกต่อ 
ผู้มาใช้บริการในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านการสืบค้นข้อมูล อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้สามารถสืบค้นสารสนเทศ 
จากอินเทอร์เน็ตได้ หรือผู้ที่ต้องการค าแนะน าด้านสิทธิมนุษยชนก็มีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าปรึกษา นอกจากนี้  
เพ่ือตอบโจทย์ยุคดิจิทัล และนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงได้เปิดให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งมีทั้งเว็บไซต์ 
ไลน์ ยูทูป และเฟสบุ๊ค ในการกระจายองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นประโยชน์ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้
ได้อย่างสะดวกรวดเร็วไม่มีข้อจ ากัดด้านการเข้าถึง และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

ความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนได้พัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้ งในประเทศและ

ต่างประเทศ โดยการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม/เครือข่าย/โครงการต่าง ๆ เช่น  
- สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรม 

ราชกุมารี  
- เครือข่ายความร่วมมือสารนิเทศด้านกฎหมายและการเมืองการปกครอง (Thai Law Politics)  
- โครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) โครงการภายใต้

การพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
- ความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน 

กับ Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law: RWI 
- โครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพ่ือการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558  

ปัจจุบันศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนมีทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน 
ประกอบด้วย หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง รายงานประจ าปี รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ สารคดีและ
ภาพยนตร์ วารสารและนิตยสาร และสิ่งพิมพ์ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวนทั้งสิ้น 
14,346 รายการ โดยผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศได้ผ่านทางเว็บไซต์ ทั้งนี้ สถิติในภาพรวมของ  
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ผู้ เข้าใช้บริการ จ านวน 5,671 คน จ าแนกเป็นบุ คลากรของส านักงานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จ านวน 3,696 คน คิดเป็นร้อยละ 65 บุคคลทั่วไป จ านวน 1,363 คน คิดเป็นร้อยละ 24 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและผู้บริหาร จ านวน 345 คน ร้อยละ 6 และผู้เยี่ยมชม จ านวน 267 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5 มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย 24 คนต่อวัน  

- การยืมทรัพยากรสารสนเทศ จ านวน 7,868 รายการ และให้บริการตอบค าถามและสนับสนุน 
การค้นคว้า จ านวน 1,093 ครั้ง  
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- ผู้เข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 3,983,290 ครั้ง มีผู้เข้าใช้
บริการเฉลี่ย 16,528 ครั้งต่อวัน 

- สมาชิกติดตามข่าวสารผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน www.facebook.com 
/Nhrclibrary จ านวน 1,579 คน และ @NHRCLibrary จ านวน 167 คน 

นอกจากนี้ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนยังได้มีการจัดกิจกรรมการอบรม และการบรรยายแนะน า
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 

(1) การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ” 
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและพระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในงานห้องสมุดและจดหมายเหตุ  รวมถึง 
การส่งเสริมความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสารสนเทศ และการประสานงานเป็นเครือข่ายระหว่างห้องสมุด 
รวมทั ้งส ่ง เสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนให้เป็นที่รู้จัก โดยมีผู้ เข้าร่วมสัมมนาจาก 
42 หน่วยงาน จ านวน 110 คน  

(2) การบรรยายและแนะน าศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน จ านวน 13 คณะ 267 คน ดังนี้ 
(2.1) เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยในกิจกรรม Girls Take Over จ านวน 60 คน 
(2.2) อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ จ านวน 16 คน 
(2.3) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน.) อ าเภอโกรกพระ 

จังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 50 คน  
(2.4) อาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน จ านวน 6 คน 
(2.5) ข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (มปร.) ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จ านวน 2 คน 
(2.6) ผู้อ านวยการกองแผนงาน และเจ้าหน้าที่ กรมท่ีดิน จ านวน 2 คน 
(2.7) คณะยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2562 และเจ้าหน้าที่ส านักงานเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร ในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
เพ่ือให้ยั่งยืน จ านวน 65 คน 

(2.8) ผู้อ านวยการส านักวิชาการและเจ้าหน้าที่กลุ่มงานห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ ส านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา จ านวน 6 คน 

(2.9) นักศึกษาในโครงการค่ายปลูกฝังต้นกล้าประชาธิปไตย ในหัวข้อ ปลูกกล้า
ประชาธิปไตยในใจคน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวน 22 คน 

(2.10) นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 
สถาบันพระปกเกล้า จ านวน 13 คน 

(2.11) ผู้ เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สิทธิส่วนบุคคลในงานห้องสมุด 
และจดหมายเหตุ จ านวน 6 คน 

(2.12) นักศึกษาฝึกงาน ส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ จ านวน 8 คน 
(2.13) นักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี จ านวน 11 คน 

 

 

 

http://www.facebook.com/
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7.3 ผลงานหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน  
ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดตั้งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน เพ่ือรวบรวม

เอกสาร บริหารจัดการดูแลเอกสาร และเก็บรักษาเอกสารด้านสิทธิมนุษยชนที่แสดงถึงประวัติความเป็นมา และ
หลักฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ที่ได้รับการประเมินว่าสมควรจัดเก็บเป็นเอกสารจดหมายเหตุตามหลักวิชาชีพจดหมายเหตุและเป็นไป
ตามมาตรฐานสากล เพ่ือแสดงให้เห็นความมีธรรมาภิบาลรวมทั้งให้บริการและเผยแพร่เอกสารจดหมายเหตุเพ่ือ
เป็นความรู้ ประวัติศาสตร์ขององค์กร ตลอดจนเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและการอ้างอิงในอนาคตให้แก่
บุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และประชาชนทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

(1) โครงการศึกษาประวัติการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 3 
(2) การติดตามผลการปฏิบัติงานตามคู่มือหมวดหมู่และตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารของส านักงาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผลจากการด าเนินงานดังกล่าว ส านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  
กรมศิลปากร ได้มอบเกียรติบัตรให้กับส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ในฐานะเป็นหน่วยงาน
ของรัฐที่ได้ด าเนินการจัดท าตารางก าหนดอายุการเก็บเอกสารราชการตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ 
พ.ศ. 2556 จนแล้วเสร็จและมีการประกาศใช้ เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562 ในการประชุมสัมมนา เรื่อง 
“พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2556 : การอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม” ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร   

(3) การจัดท าคู่มือการท าลายและการส่งมอบเอกสารที่มีคุณค่า/เอกสารประวัติศาสตร์ของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 
8. ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  

   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีการด าเนินการตาม
ภารกิจด้านการพัฒนาบุคลากร เพ่ือเพ่ิมพูนและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้สามารถรองรับการปฏิบัติราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งในลักษณะการจัดท าและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมการจัดการฝึกอบรม/
สัมมนาโดยด าเนินการเอง และการด าเนินการร่วมกับองค์กรเครือข่าย การส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก มีผลการด าเนินงานสรุปได้ดังนี้ 

(1) การพัฒนาและจัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม เพ่ือให้ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
มีหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความจ าเป็น โดยได้มีการพัฒนาและ  
จัดหลักสูตรการฝึกอบรม จ านวน 2 โครงการ ได้แก่ 

(1.1) หลักสูตรการฝึกอบรม “ปลุกพลังสร้างแรงบันดาลใจ” เพ่ือให้บุคลากรของส านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เกิดการเสริมสร้างแนวคิดและทักษะด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง  
มีการเรียนรู้การปลุกสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเองพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(1.2) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม “หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่” เพ่ือให้หลักสูตรการ
ฝึกอบรมมีเนื้อหาและรูปแบบวิธีการฝึกอบรม เหมาะสม สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทขององค์กร 
ตลอดจนเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมากยิ่งขึ้น 
จึงได้จัดท าแนวทางการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาและด าเนินการฝึกอบรม โดยการทบทวน  
ผลการด าเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 1 เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรั บการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร การสนทนากลุ่มแบบเจาะจง หรือ Focus Group Discussion โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ 
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ผู้ผ่านการฝึกอบรม รุ่นที่ 1 คณะท างานจัดท าร่างหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้บริหารส านักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ และน าไปพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ในปีงบประมาณ 2563  

(2) การพัฒนาบุคลากรที่ในโครงการ/หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
เพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะของบุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนาสมรรถนะในด้านต่าง ๆ  
ที่จ าเป็นต่อการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับขีดความสามารถและศักยภาพให้สามารถรองรับการ
ด าเนินงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 

(2.1) โครงการประสานความร่วมมือกับองค์กรเครือข่ายในการพัฒนาบุคลากร โดยได้รับ  
การสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ดังนี้ 

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ 
การค้า การลงทุนที่เก่ียวข้อง” รุ่นที่ 1 - 2 มีผู้เข้าอบรม จ านวน 100 คน  

- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและ 
การป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” มีผู้เข้าอบรม จ านวน 47 คน  

(2.2) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน "ปลุกพลังสร้างความส าเร็จ" ประกอบด้วย หลักสูตร
ย่อย จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 108 คน 2) การบริหารงานสู่การขับเคลื่อนองค์กรที่ประสบความส าเร็จ มีผู้ผ่าน  
การฝึกอบรม จ านวน 55 คน และ 3) การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จ านวน 114 คน  

(3) การพัฒนาบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก เพ่ือเป็น
การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร การสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานเพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการด าเนินงานตามภารกิจ รวมถึงการฝึกอบรมในหลักสูตรเพ่ือเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่
ต าแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยได้ด าเนินการจัดส่งบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก จ านวน 60 โครงการ/หลักสูตร รวม 76 คน  
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหา 
ในการด าเนินงานของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(ท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน) 
 

ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 

มาตรา 247 (5) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 26 (5) บัญญัติให้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีหน้าที่
และอ านาจในการสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้
ต ร ะ หนั ก ถึ ง ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน  
ซึ่ งประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินงาน
หลากหลายและครอบคลุมทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา 
สื่อมวลชน และประชาชน โดยต้องพัฒนาแนวทางใน
การจัดท าสื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้
เหมาะสมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย สามารถสร้าง
ความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง แต่
ในทางปฏิบัติส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวไว้ใน
รายการการฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็น
ภารกิจสนับสนุน จึงเป็นข้อจ ากัดในการรับการจัดสรร
งบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับหน้าที่และอ านาจ
หลักของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 

1. คณะรัฐมนตรีโดยส านักงบประมาณ คณะกรรมาธิการฯ 
และสภาผู้แทนราษฎรควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดย
ค านึงถึงการด าเนินงานตามหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมายในการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิ
มนุษยชนแก่กลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยจ าแนก
วงเงินที่จะจัดสรรส าหรับการสร้างเสริมความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน ออกจากงบประมาณที่จะจัดสรร 
ในรายการ การฝึกอบรม และประชาสัมพันธ์ของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เนื่องจากกิจกรรม
เพื่อการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชน 
ไม่ใช่กิจกรรมเพื่อกาประชาสัมพันธ์ 

 

2.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 247 (2) และพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมาตร 26 (2) ประกอบมาตรา 40 ก าหนด
หน้าที่และอ านาจของ กสม. ในการจัดท ารายงานผล
การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของ
ประเทศ ซึ่ งการจัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ดั งกล่ าวนี้ต้องรวบรวม วิ เคราะห์  
สังเคราะห์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน แต่ปัจจุบันระบบการ
จัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องยังขาดความ
เชื่อมโยงกัน รวมทั้งยังขาดการจัดเก็บข้อมูลส าคัญ 

2. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐ
ที่ เกี่ยวข้อง และองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน  
ควรร่วมกันพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล และฐานข้อมูล
ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ครบถ้วน  
รอบด้าน ทันต่อสถานการณ์ และสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลการด าเนินการดังกล่าวในเชิงโครงสร้างกระบวนการ
บริหารจัดการ และผลการด าเนินการทั้งในระดับผลผลติ 
(output) ผลลัพธ์ (outcome) รวมถึงผลกระทบ (impact) 
ซึ่งเป็นข้อมูลส าคัญในการจัดท ารายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศว่ามีพัฒนาการ
มากน้อยเพียงใด และเป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
หรือไม่ อย่างไร 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ครอบคลุมและสะท้อนผลส าเร็จในด้านการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จึงเป็นข้อจ ากัดในการ
จัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่
ต้องวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อย่างถูกต้อง พอเพียง 
และเชื่อถือได้ 

3.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการประนีประนอมเป็นการ
ระงับข้อพิพาททางเลือกที่นานาชาติ น ามาใช้ยุติความ
ขัดแย้งที่เกิดขึ้น สอดคล้องกับหลักการว่าด้วยสถานะ
และหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน (Paris Principles) เนื่องจากมีความสะดวก 
ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ เ ป็ น ธ ร ร ม  ส า ม า ร ถ ยุ ติ ปั ญ ห า 
ความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการระงับ 
ข้อพิพาทโดยการไกล่เกลี่ยน ามาซึ่งความพึงพอใจของ 
ผู้ขัดแย้ง จึงเป็นเครื่องมือในการให้ความคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเยียวยาผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  
ลดปัญหาความขัดแย้ง ความรุนแรงในสังคม สร้าง
เสริมให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

การด าเนินงานที่ผ่านมาตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 27 บัญญัติ ใ ห้ ในระหว่างการพิจารณา
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการ
อาจด าเนินการไกล่ เกลี่ ยบุคคลหรือหน่วยงานที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ใ ห้ คู่ ก ร ณี ท า ค ว า ม ต ก ล ง เ พื่ อ
ประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนได้ ซึ่งได้มีการไกล่เกลี่ยได้ผลส าเร็จเป็นที่
ยอมรับของคู่กรณี แต่พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 ไม่ได้บัญญัติให้คณะกรรมการมี
หน้าที่และอ านาจในการด าเนินการไกล่เกลี่ยบุคคล
หรือหน่วยงานไว้ 

3.เพื่ อใ ห้  กสม. สามารถท าหน้าที่ ในฐานะสถาบัน 
สิ ท ธิ ม นุ ษ ย ช น แ ห่ ง ช า ติ ใ น ก า ร ไ ก ล่ เ ก ลี่ ย ก า ร
ประนีประนอม และการยุติข้อพิพาท ซึ่งสอดคล้องกับ
หลักการว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติ 
เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles)  
จึงเห็นสมควรบัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีหน้าที่และอ านาจในการไกล่เกลี่ยบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นเดียวกับที่เคยบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ต่อไป 

  

4.รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 
247 (4) และพระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
ม า ต ร า  2 6  ( 4 )  แ ล ะ ม า ต ร า  4 4  บั ญ ญั ติ ใ ห้
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนชี้แจงและรายงาน
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่มีการ
รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เพื่อเผยแพร่ให้
ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป 

4 . เ พื่ อ ใ ห้ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ ป็ น ไ ป อย่ า ง 
มีประสิทธิภาพ โดยค านึงหลักความเป็นกลาง และ 
เป็นอิสระของสถาบันแห่งชาติด้านสิทธิมนุษยชน  
โดยสอดคล้ องกับหลั กการปารี ส  จึ ง ได้ ก าหนด 
แนวทางการจัดท าชี้แจง ดังนี้ 

(1) เป็นรายงานที่กล่าวถึงสถานการณ์เกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชนในภาพรวม มิ ใช่รายงานที่กล่าวถึง
เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น รายงานข่าว
หรือรายงานอ่ืนใดที่มีลักษณะคล้ายกัน 
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ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
ซึ่งการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจนี้ ขัด

ต่อความเป็นอิสระของ กสม. ตามหลักการว่าด้วย 
สถานะและหน้าที่ของสถาบันแห่งชาติ เพื่อการ 
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Paris Principles) และท าให้
คณะกรรมกา รสิ ท ธิ มนุ ษ ยชนแ ห่ งช าติ ไ ด้ รั บ 
การตั้งข้อสังเกตจากกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศที่มีหน้าประเมินสถานะ ว่าเป็นการท าหน้าที่
ที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปารีส และอาจน ามาซึ่งการ
ไม่สามารถปรับสถานะจาก B เป็น A ได้ 

(2) ไม่ เป็นรายงานที่มีลักษณะเป็นการเสนอ
ความเห็นของผู้เขียน 

(3) ไม่เป็นรายงานที่จัดท าโดยหน่วยงานของ
สหประชาชาติ ซึ่งมีกระบวนการปรึกษาหารือกับรัฐบาล
ก่อนการเผยแพร่รายงาน 

(4) เนื้อหาในรายงานมีข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกต้อง
หรือไม่ เป็นธรรมอันอาจท าให้เกิดความเข้าใจผิด
เก่ียวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย 

(5) ไม่ เป็นกรณีที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
ของหน่วยงานรัฐ หรือไม่เป็นประเด็นที่หน่วยงานรัฐ 
ได้ชี้แจงแล้ว 

(6) การชี้แจงของ กสม. ควรเป็นการน าเสนอ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบ การจัดท ารายงาน
และข้อเสนอแนะต่างๆ หรือข้อเท็จจริง อ่ืนที่ เป็น 
ที่รับทราบโดยทั่วไป 

(7) ในการชี้แจงหรือจัดท ารายงานข้อเท็จจริง 
กสม. อาจพิจารณาให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
พัฒนาการส าคัญที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลา ที่มีการ
รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทยเพื่อประโยชน์ต่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยแก่
สาธารณชนทั่วไป 

เมื่อได้ก าหนดแนวทางการชี้แจงไว้ชัดเจนแล้วจะ
ท า ใ ห้ ก า รท า ง านตามที่ ก า หนด ไ ว้ รั ฐ ธ ร รมนูญ 
ได้มีประสิทธิภาพและสามารถหยิบยกเป็นเหตุผล 
ต่อกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ท าหน้าที่
ประ เมินสถานะว่ า  การท าหน้ าที่ ดั งกล่ าวนี้มิ ได้ 
เ ป็ น เ พี ย ง อ ง ค์ ก ร ที่ ท า ห น้ า ที่ แ ก้ ต่ า ง ห รื อ เ ป็ น
กระบอกเสียงให้รัฐบาล 

 

 
 



กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรฐั
ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ หน่วยนับ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ลา้นบาท   211.8779   193.7798     71.3125     41.9611     47.2353     48.2506     47.0414     45.2276     46.2887     58.3406

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและ
พฒันาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

  136.0345   132.1037     34.8650     31.8230     33.7451     32.9379     33.7452     33.0809     33.6792     34.2620

ผลผลติ/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ ล้านบาท    136.0345    132.1037     34.8650     31.8230     33.7451     32.9379     33.7452     33.0809     33.6792     34.2620

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐาน (ด้านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ)

72.1289    57.5879    32.7330    10.1381    13.4902    14.0354    13.2962    11.6314    12.6095    21.7830    

ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติที่  1 : การส่งเสริมสิทธิมนษุยชน ล้านบาท     49.1634     40.5946     23.8906       6.7755       8.8550     10.3425       8.6610       7.7926       7.7568     15.6840

ผลผลติที่  2 : การคุ้มครองสิทธิมนษุยชน ล้านบาท     22.9655     16.9933       8.8424       3.3626       4.6352       3.6929       4.6352       3.8388       4.8527       6.0990

แผนงาน : บรูณาการขบัเคลื่อนการแก้ไขปญัหา
จงัหวัดชายแดนภาคใต้

     1.8409      1.7927      1.8409             -               -        1.2774             -        0.5153             -               -   

ผลผลติ/โครงการ :  โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้

ล้านบาท       1.8409       1.7927       1.8409             -               -         1.2774             -         0.5153             -               -   

แผนงาน : บรูณาการวิจยัและนวัตกรรม      1.8736      2.2955      1.8736             -               -               -               -               -               -        2.2955

ผลผลติ/โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาองค์ความรู้
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน

ล้านบาท       1.8736       2.2955       1.8736             -               -               -               -               -               -         2.2955

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561

5. แผนและผลการเบกิจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ
5.1 แผนและผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 จ าแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่ )

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ีค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ิย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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กระทรวง : หน่วยงานอิสระของรฐั
ส่วนราชการ/รฐัวิสาหกิจ  : ส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ

แผนงาน/ผลผลติ/โครงการ หน่วยนับ

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น ลา้นบาท   215.7042   200.3521     68.9914     40.2217     51.3259     59.1666     48.0464     44.0752     47.3405     56.8886

แผนงาน : แผนงานบคุลากรภาครัฐ   141.6133   144.3543     36.2674     31.7443     35.1324     46.6737     35.1334     33.1744     35.0801     32.7619

ผลผลติ/โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบคุลากรภาครัฐ การ
จัดการของรัฐสภา ศาล และหนว่ยงานอสิระของรัฐ

ล้านบาท   141.6133   144.3543     36.2674     31.7443     35.1324     46.6737     35.1334     33.1744     35.0801     32.7619

แผนงาน : แผนงานพ้ืนฐานดา้นการปรับสมดลุและพัฒนา
ระบบบริหารจดัการภาครัฐ

71.9138    54.0923    30.5469    8.4774     16.1935    12.3079    12.9130    10.8978    12.2604    22.4091    

ผลผลติ/โครงการ

ผลผลติที่  1 : การส่งเสริมสิทธิมนษุยชน ล้านบาท     48.9087     36.1469     22.3869      5.2489     11.1772      8.4546      7.7481      6.5677      7.5965     15.8757

ผลผลติที่  2 : การคุ้มครองสิทธิมนษุยชน ล้านบาท     23.0051     17.9454      8.1600      3.2285      5.0163      3.8533      5.1649      4.3302      4.6639      6.5334

แผนงาน : แผนงานบรูณาการขบัเคลื่อนการแก้ไขปญัหา
จงัหวัดชายแดนภาคใต้

     0.4942      0.2445      0.4942             -               -        0.0021             -        0.0030             -        0.2394

ผลผลติ/โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนใต้

ล้านบาท       0.4942      0.2445       0.4942             -               -         0.0021             -         0.0030             -         0.2394

แผนงาน : แผนงานบรูณาการวิจยัและนวัตกรรม      1.6829      1.6610      1.6829             -               -        0.1829             -               -               -        1.4781

ผลผลติ/โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อพฒันาองค์ความรู้
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนษุยชน

ล้านบาท       1.6829      1.6610       1.6829             -               -         0.1829             -               -               -         1.4781

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2562

5.2 แผนและผลการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 จ าแนกตามผลผลิต/โครงการ

หนว่ย : ล้านบาท (ทศนยิม 4 ต าแหนง่ )

รวมทั้งสิ้น ไตรมาส 1 ( ต.ค.- ธ.ค.) ไตรมาส 2 ( ม.ค.- ม.ีค.) ไตรมาส 3 ( เม.ย.- ม.ิย.) ไตรมาส 4 ( ก.ค.- ก.ย.) 
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6. แผนการด าเนินงานในปงีบประมาณ 2563 ที่ส าคัญ 
และผลสัมฤทธิ์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรจัดสรรงบประมำณในร่ำงพระรำชบัญญัติ
งบประมำณรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำนวน 224,342,300 บำท ภำยใต้ 3 กลุ่มงบประมำณ  
3 แผนงำน ดังนี้  

 

กลุ่มงบประมาณ / แผนงาน งบประมาณ (บาท) 
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 148,884,900 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ   148,884,900 
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 74,884,400 

แผนงำนพื้นฐำน : กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  74,884,400 
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ 573,000 

แผนงำนบูรณำกำร : กำรขับเคลื่อนกำรแก้ปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 573,000 
รวมทั้งสิ้น 3 กลุ่มงบประมาณ 3 แผนงาน 224,342,300 

ส ำหรับเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
เ พ่ือก่อให้ เกิดผลผลิตในกำรปกป้อง คุ้มครอง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก่ประชำชนในสังคมไทย  
ซึ่งประกอบด้วยแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ โดยจ ำแนกตำมแผนงำน 2 แผนงำน ดังนี้ 

1. แผนงำนพ้ืนฐำน : กำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
2. แผนงำนบูรณำกำร : กำรขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

 ผลสัมฤทธิ์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ตำมหน้ำที่และอ ำนำจ มีดังนี้ 
 1. ประชำชนได้รับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตำมรัฐธรรมนูญ กฎหมำย พันธกรณีระหว่ำงประเทศ 
ด้ำนสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยจะต้องปฏิบัติตำม 
 2. ประชำชนมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนอย่ำงทั่วถึงเพ่ือลดปัญหำ 
กำรกระท ำอันเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนภำยในประเทศ  
 3. มีเครือข่ำยเพ่ือร่วมมือในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน  
ภำคประชำสังคม ทั้งในและระหว่ำงประเทศ 
 โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนงำนพ้ืนฐำนและแผนงำนบูรณำกำร ดังนี้  

 

6.1 แผนงานพ้ืนฐาน : การปรบัสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

6.1.1 แผนการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
กำรเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคลำกรในหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน 

และประชำชนทั่วไป ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีจิตส ำนึกเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ เป็น วิถีชีวิต 
ในสังคมไทย ส่งเสริมกำรเคำรพศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และร่วมกันสร้ำง
วัฒนธรรมเคำรพสิทธิมนุษยชนให้เกิดข้ึนในสังคมไทย โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
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(1)  โครงการเวทีภูมิภาค “กสม. พบประชาชน” 
หลักกำรและเหตุผล: คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นองค์กรที่เกิดขึ้นตำมรัฐธรรมนูญ 

แห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 พุทธศักรำช 2550 และพุทธศักรำช 2560 และตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560  โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจ 
ในกำรคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว จะบรรลุผลอย่ำงมี
ประสิทธิภำพได้ ต้องได้รับควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วนของสังคม โดยหน้ำที่และอ ำนำจที่ ส ำคัญของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ คือ กำรส่งเสริมควำมร่วมมือและกำรประสำนงำนระหว่ำงหน่วยงำนของ
รัฐ องค์กรเอกชน และองค์กำรระหว่ำงประเทศในด้ำนสิทธิมนุษยชนเพ่ือสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้
ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกำรท ำรำยงำนผลกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 
เสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ให้เกิดควำมตระหนักในกำรเคำรพ
และกำรปฏิบัติตำมหลักสิทธิมนุษยชน จึงก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์หลักที่ส ำคัญในกำรด ำเนินงำนเชิงรุกเพ่ือแก้ไข
ปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม ประกอบกับเพ่ือเป็นกำรเตรียมพร้อมให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติชุดใหม่ (ชุดที่ 4) เข้ำมำปฏิบัติหน้ำที่ได้แสดงวิสัยทัศน์ และพบปะรับฟังควำมคิดเห็นกับเครือข่ำย 
ในภำคส่วนต่ำง ๆ ตลอดจนประชำชนในพ้ืนที่ อันจะช่วยให้กำรประสำนควำมร่วมมือในกำรท ำงำนด้ำนกำร
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพต่อไป จึงเห็นควรจัด “โครงกำรเวทีภูมิภำค : กสม.
พบประชำชน” ทั้งนี้ กำรจัดเวทีสำธำรณะพบประชำชน เป็นกำรแสดงวิสัยทัศน์ของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติ ชี้แจงสถำนกำรณ์ ผลงำนควำมคืบหน้ำเรื่องสิทธิมนุษยชน และเป้ำหมำยในกำรปรับปรุงกฎหมำยให้
สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ตลอดจนรับฟังสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนที่สะท้อนจำกประชำชนและเครือข่ำย
ในพ้ืนที่โดยตรง เป็นกรอบกำรท ำงำนเพ่ือขับเคลื่อนแก้ปัญหำประเด็นสิทธิมนุษยชน และน ำข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จำกเวทีสำธำรณะไปใช้ประกอบกำรจัดท ำรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน  
ในประเทศ เพ่ือหำแนวทำงและมำตรกำรในกำรแก้ไขปัญหำต่อไป 

วัตถปุระสงค:์  
1. เพ่ือชี้แจงสถำนกำรณ์ ผลงำนควำมคืบหน้ำเรื่องสิทธิมนุษยชน และวิสัยทัศน์กำรท ำงำนของ

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
2. เพ่ือรับฟังควำมเห็นจำกเครือข่ำยต่ำง ๆ และประชำชนในภูมิภำคเกี่ยวกับสถำนกำรณ์  

สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่และข้อเสนอในกำรแก้ปัญหำร่วมกัน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำรำยงำน
ประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชน 

3. เพ่ือน ำข้อมูลที่ได้รับฟังเป็นกรอบกำรท ำงำนเพ่ือขับเคลื่อนในกำรแก้ปัญหำกำรละเมิด 
สิทธิมนุษยชน 

4. เพ่ือน ำข้อมูลจัดท ำรำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 

กลุ่มเป้ำหมำย:  
กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 175 คน ประกอบด้วย (1) ผู้แทนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำสังคม  

(2) ผู้แทนเครือข่ำยชุมชน (3) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน  
(4) นักวิชำกำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ของสถำบันกำรศึกษำ (5) นักวิจัย และ (6) นิสิต นักศึกษำและประชำชน
ทั่วไปที่สนใจ รวมทั้งวิทยำกร คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ผู้บริหำร และเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ:  
1. ประชำชนรับทรำบสถำนกำรณ์ควำมคืบหน้ำในเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมถึงวิสัยทัศน์ 

เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
2. คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน  

ในพ้ืนที่เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนภำยในประเทศ กรอบกำรด ำเนินงำน 
ในวำระ 7 ปี และได้แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชนร่วมกันทุกภำคส่วน 

3. คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้เครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกับทุกภำคส่วนเพิ่มข้ึน 
4. คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติและส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็น

ที่รู้จักต่อสำธำรณะชน 

(2) โครงการสร้างเสริมความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหารระดับสูง (Human 
Rights Executive Program) 

หลักกำรและเหตุผล : นักบริหำรระดับสูงจำกหน่วยงำนและองค์กรอ่ืนในสังคมถือเป็น 
กลุ่มที่มีบทบำทส ำคัญในกำรก ำกับและขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ของภำคส่วนต่ำง ๆ ให้เกิดผลในทำง
ปฏิบัติรวมไปถึงสำมำรถสร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชนภำยในองค์กรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
ดังนั้น กำรสร้ำงเสริมและพัฒนำควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนให้กับนักบริหำรระดับสูง เช่น หลักกำรควำมรู้พ้ืนฐำน 
ด้ำนสิทธิมนุษยชน พันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนและกฎหมำยภำยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
สิทธิมนุษยชน แนวทำงฐำนสิทธิมนุษยชน (Human Rights - Based Approach) ตลอดจนกำรวิเครำะห์
สถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชนและกำรน ำไปประยุกต์ใช้จึงเป็นเรื่องส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง ทั้งนี้ เพ่ือให้มีองค์
ควำมรู้ ทักษะ และสมรรถนะด้ำนสิทธิมนุษยชน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรบริหำรภำยในประเทศที่เกี่ยวข้องกับ 
สิ ทธิ มนุ ษยชนไม่ ว่ ำจะเป็ น เป้ ำหมำยกำรพัฒนำที่ ยั่ งยื น  (Sustainable Development Goals: SDGs)  
พ.ศ. 2558 - 2573 กรอบยุทธศำสตร์ชำติ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และวำระแห่งชำติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0  
เพ่ือกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ซึ่งมีหน้ำที่และอ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยพุทธศักรำช 2560 ตำมมำตรำ 245 (5) ในกำรสร้ำงเสริมทุกภำคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของสิทธิมนุษยชน กำรสร้ำงเสริมควำมตระหนักกำรให้ควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนแก่นักบริหำรของกลุ่มเครือข่ำย
ทุกภำคส่วน ไม่ว่ำจะเป็น ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชน อันเป็นกำรมุ่งสร้ำงเสริมควำมรู้ที่กลุ่มบุคคลซึ่งเป็น
ต้นทำงของกระบวนกำรและมีศักยภำพในกำรก ำหนดทิศทำงขององค์กรในสังคมที่เป็นผู้ก ำหนดนโยบำย รวมทั้ง
ก่อให้เกิดกำรปรับนโยบำยและยุทธศำสตร์ อันมีผลต่อแนวทำงกำรปฏิบัติและกำรสร้ำงควำมตระหนักเพ่ือกำร
เคำรพสิทธิมนุษยชน จึงมีควำมจ ำเป็นต้องเร่งสร้ำงเสริมควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชนเพ่ือรวมพลังในกำร
ขับเคลื่ อนนโยบำยสิทธิมนุษยชน  จึ ง เห็นควรฝึกอบรมสิทธิมนุษยชนส ำหรับนักบริหำรระดับสู ง  
(Human Rights Executive Program) อันจะท ำให้ผู้บริหำรระดับสูงเกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำร 
สิทธิมนุษยชน เกิดกำรตระหนักถึงผลดีของกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนและผลเสียของกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน  
เกิดทักษะและควำมสำมำรถในกำรน ำควำมรู้ด้ำนสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์ขององค์กร 
ตลอดจนสร้ำงแนวปฏิบัติเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคลในองค์กร และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม และเกิดเครือข่ำยด้ำนสิทธิมนุษยชนส ำหรับนักบริหำรระดับสูงในทุกภำคส่วน อันจะ
เป็นผลดีในกำรสร้ำงวัฒนธรรมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนให้เกิดข้ึนในสังคมได้อย่ำงรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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วัตถุประสงค์: เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักในหลักกำรและควำมส ำคัญของ 
สิทธิมนุษยชนและสร้ำงเครือข่ำยนักบริหำรสิทธิมนุษยชนไปขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์สิทธิมนุษยชน
ขององค์กร ตลอดจนสร้ำงแนวปฏิบัติเพ่ือกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เกิดกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนแก่บุคคล  
ในองค์กร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสังคม 

กลุ่มเป้ำหมำย:  
ประกอบด้วย ผู้บริหำรจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรพัฒนำเอกชน ภำคประชำชน 

และสื่อมวลชน 
ผลที่คำดว่ำจะได้รับ:  
1. สำมำรถสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจหลักสิทธิมนุษยชนให้กับนักบริหำรระดับสูง     
2. เกิดเครือข่ำยนักบริหำรระดับสูงในกำรขับเคลื่อนนโยบำยและยุทธศำสตร์สิทธิมนุษยชน 

ในองค์กรตลอดจนสร้ำงวัฒนธรรมสิทธิให้เกิดในสังคมไทยได้ 
 

(3) โครงการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในการเคารพสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
หลักกำรและเหตุผล: 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นองค์กรตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พุทธศักรำช 2560 และตำมพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
พ.ศ. 2560 โดยมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคม และโดยที่ 
ในปัจจุบันสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติทั่วโลกได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรด ำเนินงำนของภำคธุรกิจให้เคำรพ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งกำรด ำเนินงำนของภำคธุรกิจในปัจจุบันโดยเฉพำะอุตสำหกรรมขนำดใหญ่มีควำมเสี่ยง 
ที่อำจละเมิดสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิแรงงำน สิทธิชุมชนและฐำนทรัพยำกร สิทธิเด็ก สิทธิผู้หญิง ซึ่งปัจจุบัน 
ยังไม่มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบที่อำจก่อให้เกิดกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่ำงจริงจัง ตลอดจน  
ไม่มีแนวปฏิบัติในระดับนโยบำยให้ภำคธุรกิจด ำเนินกำรภำยใต้หลักกำรสิทธิมนุษยชน จึงต้องจัดท ำโครงกำร
ขับเคลื่อนภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน เพ่ือรวบรวมข้อมูลจำกทุกภำคส่วน 
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรรับฟังควำมเห็นอย่ำงรอบด้ำน เพ่ือประเมินควำมเสี่ยงและผลกระทบที่อำจก่อให้เกิด  
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และน ำไปสู่กำรจัดท ำคู่มือข้อเสนอแนะ/แนวทำงปฏิบัติ ในระดับนโยบำยสู่ภำคธุรกิจ 
ให้ด ำเนินกำรตำมหลักสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์:  
เพ่ือระดมสมองให้ได้ข้อมูลมำใช้ส ำหรับกำรประเมินควำมเสี่ยง/ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน  

ในภำคธุรกิจเพ่ือน ำมำจัดท ำคู่มือข้อเสนอแนะต่อภำคธุรกิจในกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน 
กลุ่มเป้ำหมำย:  
จ ำนวน 120 คน ประกอบด้วย หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ   
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนประชำชนทั่วไปที่สนใจ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ: 
ผลกำรประเมินควำมเสี่ยงผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนของภำคธุรกิจ เพ่ือน ำไปจัดท ำร่ำงคู่มือ

ข้อเสนอแนะ/แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรตำมหลักสิทธิมนุษยชนส ำหรับภำคธุรกิจ 
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(4) โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 

หลักกำรและเหตุผล:  
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จัดตั้งศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน 

ในระดับภูมิภำค จ ำนวน 5 ภำค 6 ศูนย์ ณ ที่ตั้งของสถำบันอุดมศึกษำ 6 แห่ง ตำมล ำดับ ได้แก่                                                
1. คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี 

 2. คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 
 3. คณะรัฐศำสตร์และนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ จังหวัดชลบุรี 
 4. คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
 5. คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎรณ์ธำนี จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 6. คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 กำรด ำเนินกำรของศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภำค 

ผ่ำนกำรพิจำรณำและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ในพ้ืนที่ ด ำเนินกำรในพื้นที่แต่ละภูมิภำค เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนสิทธิมนุษยชน รับเรื่องร้องเรียน
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน ประสำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น ศึกษำวิจัย ส่งเสริมกิจกรรมด้ำน  
สิทธิมนุษยชน ระดมพลังภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ภูมิภำค 

 กำรด ำเนินกำรร่วมกับศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่ ในปี 2562  
ที่ผ่ำนมำ ได้ประมวลปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งในเชิงพ้ืนที่ในแต่ละพ้ืนที่และเชิงโครงสร้ำงในภำพรวม 
ของประเทศ ประกอบกับข้อร้องเรียนและผลกำรตรวจสอบกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมกำรสิทธิ
มนุษยชนแห่งชำติ เป็นองค์ประกอบที่ส ำคัญที่ท ำให้กำรด ำเนินกำรส ำเร็จ ประกอบกับจุดเน้นด้ำนยุทธศำสตร์
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ จึงเห็นควรด ำเนินกิจกรรมของศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน
ในพ้ืนที่ ในกำรส่งเสริมและขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำสิทธิมนุษยชนในมิติต่ำง ๆ ได้แก่กลุ่มชำติพันธุ์ คนไร้รัฐ  
ไร้สัญชำติ ไร้รำกเหง้ำ สิทธิในกระบวนกำรยุติธรรม สิทธิมนุษยชนศึกษำ ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน 

วัตถุประสงค์:  
1. เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิงโครงสร้ำง 
2. เพ่ือส่งเสริมกำรด ำเนินงำนของศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนให้มี 

ควำมเข้มแข็งมำกขึ้น 
กลุ่มเป้ำหมำย:  
ประกอบด้วย หน่วยงำนของรัฐ ภำคเอกชน ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม คณะกรรมกำร  

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประชำชนทั่วไปที่สนใจ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ:  
1. เกิดกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน ร่วมกับเครือข่ำยด้ำนสิทธิมนุษยชน 

และศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชำชน
และชุมชนทั้งในเชิงพ้ืนที่และเชิงระบบ 
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2. ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน มีกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์  เพ่ือส่งเสริมและ
สร้ำงควำมตระหนักด้ำนสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่ำยทั้งในส่วนของภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม 
ในพ้ืนทีอ่ย่ำงเป็นระบบและมีควำมต่อเนื่อง 

3. ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนและเครือข่ำยสำมำรถเป็นที่ พ่ึงให้กับ
ประชำชนในพ้ืนทีใ่นเบื้องต้น ในลักษณะกำรส่งต่องำนให้ กสม. 

(5)  โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม 
หลักกำรและเหตุผล:  
ในปีงบประมำณ 2562 ศูนย์ศึกษำและประสำนงำนด้ำนสิทธิมนุษยชน ภำคตะวันอออกเฉียง

เหนือ ได้จัดสัมมนำวิชำกำรเรื่อง “กำรระดมควำมคิดเห็นเพ่ือหำข้อเสนอทำงนโยบำยและแก้ไขกฎหมำย 
ในกำรเข้ำถึงกองทุนยุติธรรมของประชำชนชนในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ” เพ่ือสะท้อนปัญหำกำรเข้ำถึง
กองทุนยุติธรรมของประชำชน เพ่ือน ำไปสู่กำรระดมควำมคิดเห็นเพ่ือเกิดข้อเสนอทำงนโยบำยในกำรแก้ไข
กฎหมำยหรือแนวปฏิบัติ ซึ่งเป็นข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึงกองทุนยุติธรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยำยน 2562 ซึ่งได้
ประมวลสภำพปัญหำที่ประชำชนไม่สำมำรถเข้ำถึงกองทุนยุติธรรมได้อย่ำงทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งส่วนหนึ่งพบว่ำ
มำจำกปัญหำพระรำชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 และต่อมำส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน 
แห่งชำติได้เข้ำพบปลัดกระทรวงยุติธรรมเพ่ือร่วมหำรือแนวทำงที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จึงเห็นควร
รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม (ในพ้ืนที่ภำคใต้) เพ่ิมเติมเพ่ือให้ทรำบสถำนกำรณ์ปัญหำในภำพรวมอย่ำงครบถ้วน และ
ขับเคลื่อนให้เกิดควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกองทุนยุติธรรมต่อควำมเสมอภำคของสิทธิในกระบวนกำร
ยุติธรรม ตลอดจนกำรแก้ไขปัญหำกฎหมำยร่วมกัน 

วัตถุประสงค์:  
เพ่ือให้ผู้ เข้ำร่วมสัมมนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในหลักกำรช่วยเหลือประชำชนให้เข้ำถึง  

กองทุนยุติธรรม และสะท้อนปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรเข้ำถึงกองทุนยุติธรรม และน ำไปสู่กำรระดมควำมคิดเห็น  
เพ่ือให้เกิดข้อเสนอแนะทำงนโยบำยในกำรแก้ไขกฎหมำยหรือแนวปฏิบัติซึ่งเป็นข้อจ ำกัดในกำรเข้ำถึง 
กองทุนยุติธรรม 

กลุ่มเป้ำหมำย:  
ประกอบด้วย หน่วยงำนของรัฐ ภำควิชำกำร ภำคประชำสังคม คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติ เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติสื่อมวลชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนประชำชนทั่วไปที่สนใจ ในพ้ืนที่ภำคเหนือ และพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ:  
1. เกิดกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพื่อแก้ไขปัญหำกำรเข้ำถึงกองทุนยุติธรรม 
2. ได้เครือข่ำยกำรท ำงำนร่วมกันในกำรขับเคลื่อนแก้ไขปัญหำร่วมกับภำครัฐ ภำควิชำกำร 

และภำคประชำสังคม 
3. มีสื่อในกำรสื่อสำรและขับเคลื่อน เพ่ือให้สังคมได้รับทรำบถึงควำมส ำคัญของกองทุน

ยุติธรรม และปัญหำกำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมของประชำชน 
4. ได้ข้อเสนอแนะและแนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำกำรเข้ำถึงกองทุนยุติธรรมตำมพระรำชบัญญัติ

กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 
 



- 83 - 
 

6.1.2 แผนการด าเนินงานด้านปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 บัญญัติให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรตรวจสอบและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน
ทุกกรณีโดยไม่ล่ำช้ำ และเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือแก้ไขกำรละเมิด 
สิทธิมนุษยชน รวมทั้งกำรเยียวยำผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงำนของรัฐ  
หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้วำงแผน 
กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจเพ่ือปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สร้ำงควำมเป็นธรรม และลดควำมเหลื่อมล้ ำ 
ในทุกมิติ สร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม อ ำนวยควำมยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพและเป็นไปอย่ำง 
เสมอภำค สร้ำงควำมสมดุลระหว่ำงสิทธิและเสรีภำพของประชำชนกับประโยชน์สำธำรณะ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นส ำคัญ สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศำสตร์ชำติ แผนกำรปฏิรูป
ประเทศ แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ โดยมีแผนกำรด ำเนินงำน สรุปได้ดังนี้ 

6.1.2.1 พัฒนำศักยภำพพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ เ พ่ือรองรับกำรปฏิบัติหน้ำที่และอ ำนำจของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560  
และพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  พ.ศ. 2560  
ในด้ำนกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน  

6.1.2.2 พัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนในกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรตรวจสอบกำรละเมิด 
สิทธิมนุษยชน ของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เพ่ือลดข้อโต้แย้งและยกระดับ
ควำมน่ำเชื่อถือของรำยงำน รวมทั้งเพ่ือให้มำตรกำรกำรแก้ไขปัญหำกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และหรือ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
ถูกน ำไปปฏิบัติให้เกิดผลในกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นรูปธรรม  

6.1.2.3 พัฒนำระบบกำรตรวจสอบค ำร้องที่เกี่ยวข้องกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยน ำแนวทำง
ของควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชีย  - แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of 
National Human Rights Institutions - APF) มำใช้ผ่ำนกิจกรรมกำรอบรม กำรสัมมนำกำรหำรือในระดับสูง 
กำรแลกเปลี่ยนเจ้ำหน้ำที่ และกำรพัฒนำศักยภำพของพนักงำนเจ้ำหน้ำที ่

6.1.2.4 ประสำนควำมร่วมมือกับองค์กรอิสระอ่ืนในกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
6.1.2.5 พัฒนำระบบกำรตรวจสอบโดยมุ่งเน้นวิธีกำรตรวจสอบเพ่ือลดปริมำณงำนค้ำงอย่ำง  

มีประสิทธิภำพ และส่งเสริมให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบให้เป็นไปตำมรัฐธรรมนูญหรือกฎหมำย  
ที่เก่ียวข้อง และสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภำคี 

6.1.2.6 พัฒนำฐำนข้อมูลเกี่ยวกับกำรตรวจสอบเรื่องร้องเรียนให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์  
ในกำรบริหำรจัดกำรและติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน 

6.1.2.7 พัฒนำระบบกำรจัดเก็บส ำนวนเรื่องร้องเรียนที่ได้มำตรฐำน 

6.1.3 แผนการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ดังนี้ 
    ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติมีภำรกิจในกำรสนับสนุน
กำรมีส่วนร่วมและกำรแสดงบทบำทของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของประเทศไทยในกรอบ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ กสม. เป็นสมำชิกและในกิจกรรมเพ่ือแลกเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
ในประเด็นสิทธิมนุษยชนต่ำง ๆ ดังนี้ 
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6.1.3.1 การจัดท ารายงานการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน  
เพ่ือส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 

รวมถึงให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน ำไปสู่กำรปฏิบัติที่ท ำให้เกิดกำรเคำรพสิทธิมนุษยชน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติได้ก ำหนดแผนกำรจัดท ำรำยงำนคู่ขนำนตำมพันธกรณีระหว่ำงประเทศ  จ ำนวน 1 ฉบับ คือ  
รำยงำนคู่ขนำนกำรปฏิบัติตำมอนุสัญญำว่ำด้วยกำรต่อต้ำนกำรทรมำนและกำรกระท ำอ่ืน ๆ  ที่ โหดร้ำย 
ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ำยีศักดิ์ศรี Convention Against Torture and Other Cruel Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment (CAT) จำกกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนของรัฐบำลและรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งจำกภำครัฐและภำคประชำสังคม ส่งให้คณะกรรมกำรประจ ำอนุสัญญำ CAT พิจำรณำควบคู่กับรำยงำน
ที่จัดท ำโดยรัฐบำลในเดือนเมษำยนหรือพฤษภำคม 2563 ณ นครเจนีวำ สมำพันธรัฐสวิส 

6.1.3.2 แผนงานในกรอบความร่วมมือทางด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศกับสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่าง ๆ  

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ และส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
ก ำหนดแผนงำนกำรเข้ำร่วมประชุมตำมกรอบควำมร่วมมือด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศเพ่ือส่งเสริมควำม
ร่วมมือกับพันธมิตรในเวทีระหว่ำงประเทศ ทั้งในกรอบควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติใน
ระดับต่ำง ๆ กลไกด้ำนสิทธิมนุษยชนของอำเซียน และหน่วยงำนของสหประชำชำติ เพ่ือติดตำมพัฒนำกำรที่
ส ำคัญด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ ตลอดจนตัวอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินงำน
เพ่ือส่งเสริมกำรเคำรพสิทธิมนุษยชนในประเด็นส ำคัญที่อยู่ในควำมสนใจร่วมกัน สรุปได้ดังนี้ 

(1) การประชุมในกรอบความร่วมมือสถาบันความร่วมมือสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ทั่วโลก (Global Alliance of National  Human Rights Institutions : GANHRI) 

(1.1) การประชุมประจ าปีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก (Global 
Alliance of National Human Rights Institutions : GANHRI) ในช่วงเดือนมีนำคม 2563 ณ นครเจนีวำ 
สมำพันธรัฐสวิส  

กำรประชุมประจ ำปีของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติทั่วโลก (GANHRI) 
เป็นกำรประชุมใหญ่จัดขึ้นเป็นประจ ำทุกปี ในฐำนะที่คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติของไทยเป็นสมำชิก 
GANHRI กำรประชุมดังกล่ำวเป็นไปตำมยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงภำคีเครือข่ำยกับสถำบันสิทธิมนุษยชน  
ในระดับโลกเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตำมพัฒนำกำรใหม่ ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ส ำหรับกำรด ำเนินกำร 
ในประเทศต่อไป 

(2) การประชุมในกรอบความร่วมมือเอเชีย - แปซิฟิก (APF) 
(2.1) การเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบ 

ความร่วมมือเอเชีย - แปซิฟิก (APF) ครั้งที่ 25 Annual Gereral Meeting ในฐำนะที่คณะกรรมกำร 
สิทธิมนุษยชนแห่งชำติของไทยเป็นสมำชิก APF จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีบทบำทในกำรประชุมดังกล่ำว โดยเฉพำะ
กำรร่วมก ำหนดนโยบำยและท่ำทีของ APF ในประเด็นปัญหำสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศที่อยู่ในควำมสนใจ
ของทุกภำคส่วน รวมทั้งเพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับกำรปรับปรุงกำรท ำงำนในประเทศ ในช่วงเดือนตุลำคม/ 
เดือนพฤศจิกำยน 2563 ณ รำชอำณำจักรโมร็อกโก 
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(2.2) การประชุมผู้บริหารส านักงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (Senior 
Executive Officers : SEO) ในกรอบควำมร่วมมือสถำบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภำคเอเชีย - แปซิฟิก (APF) 
ของประเทศสมำชิก APF จ ำนวน 24 ประเทศ เพ่ือเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงเครือข่ำยผู้บริหำร 
ของสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ซึ่งจะเน้นประเด็นในกำรบริหำรส ำนักงำน อำทิ บุคลำกร งบประมำณ  
กำรวำงแผนยุทธศำสตร์ กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ และกำรปฎิบัติที่ดีระหว่ำงกัน ในช่วงเดือนมิถุนำยน 2563 
ณ นครซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย 

(3) การประชุมในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติเป็นสมำชิกของ SEANF ซึ่งเป็นกรอบ 
ควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันสิทธิมนุษยชนแห่งชำติในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสมำชิก 6 ประเทศ 
ประสำนควำมร่วมมือในด้ำนต่ำง ๆ เพ่ือผลักดันยุทธศำสตร์ SEANF ในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
ในภูมิภำค   

(3.1) การประชุมกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANF) ประจ าปี ครั้งที่ 17 ประมำณเดือนกันยำยน 2563 ณ กรุงจำกำร์ตำ 
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 

(3.2) การประชุมเตรียมการระดับเจ้าหน้าที่  (Technical Working Group)  
ของกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงจำกำร์ตำ 
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย จ ำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ในช่วงเดือนมกรำคม/เดือนกุมภำพันธ์ 2563 ครั้งที่ 2  
ในช่วงเดือนมิถุนำยน/เดือนกรกฎำคม 2563) 

(3.3) การเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวกับโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติในกรอบ SEANF ในช่วงเดือนเมษำยน - กันยำยน 2563 ณ กรุงจำกำร์ตำ สำธำรณรัฐ
อินโดนีเซีย ซึ่งนอกเหนือจำกกำรประชุมประจ ำปี และกำรประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่ (TWG) ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับสิทธิมนุษยชน เ พ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิด เห็นและทบทวนโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงกัน ทั้ งนี้   
กำรประชุมลักษณะดังกล่ำวจะมีขึ้นตลอดปี โดยกำรเข้ำร่วมกำรประชุมที่เป็นประโยชน์นี้จะช่วยสร้ำงควำม
เข้มแข็งและสร้ำงเครือข่ำยต่อกรอบควำมร่วมมือ SEANF  

(4) การประชุมในกรอบความร่วมมือสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่จัดโดย
คณะกรรมาธิการของรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) และกลไกสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค 
เอเชียะวันออกเฉียงใต้ เป็นกำรประชุมเพ่ือควำมร่วมมือสิทธิมนุษยชนในกรอบอำเซียน ซึ่งปัจจุบัน 
มีควำมส ำคัญมำกขึ้นที่จะช่วยผลักดันกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยเฉพำะเมื่อมีกำรรวมตัว  
เป็นประชำคมอำเซียน โดยเจ้ำภำพจัดกำรประชุม รวมถึงภำคส่วนต่ำง ๆ เช่น ภำครัฐ ภำคประชำสังคม และ
ภำคธุรกิจ ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2562 - มิถุนำยน 2563 ณ กรุงกัวลำลัมเปอร์ ประเทศมำเลเซีย  
และกรุงจำกำร์ตำ สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย 

6.1.4 แผนการด าเนินงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ก ำหนดแผนกำร

ด ำเนินงำนศึกษำวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือพัฒนำองค์ควำมรู้ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พัฒนำ
นโยบำยและปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวข้องด้ำนสิทธิมนุษยชนที่เป็นเรื่องส ำคัญของสังคมไทย และเพ่ือพัฒนำ
ประสิทธิผลในกำรด ำเนินงำนขององค์กร จ ำนวน 2 เรื่อง ดังนี้ 
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(1) เรื่อง สิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากรน้ าโดยใช้แนวทางสันติวิธี : กรณีศึกษาพื้นที่  
ต้นน้ าของประเทศไทย  

เป้ำหมำยกำรวิจัย เพ่ือเน้นกำรด ำเนินงำนที่จะก่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ำง 
หรือระบบกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน รวมถึงกำรด ำเนินธุรกิจภำคเอกชนโดยกำรขับเคลื่อนและผลักดัน 
อย่ำงเป็นระบบ เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหำด้ำนสิทธิมนุษยชนโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งด้ำนกำรจัดสรรทรัพยำกรน้ ำและ
สิทธิในกำรเข้ำถึงน้ ำของประเทศไทย ภำยใต้กลยุทธ์เน้นภำรกิจในด้ำนกำรให้ข้อเสนอแนะนโยบำยและข้อเสนอ
ในกำรปรับปรุงกฎหมำยต่อรัฐสภำและคณะรัฐมนตรีที่ส ำคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน  

ขอบเขตของกำรวิจัย คือ กรณีศึกษำในประเทศไทยโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กรณีสิทธิชุมชน 
ในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพ้ืนที่ต้นน้ ำโดยสันติวิธีที่ประสบผลส ำเร็จในพ้ืนที่ที่เป็นแม่แบบ ศึกษำประเด็น 
ด้ำนสิทธิชุมชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ เพ่ือลดควำมขัดแย้งโดยใช้กระบวนกำรสันติวิธี  ศึกษำแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) ด้ำนสิทธิมนุษยชนในกำรจัดกำรทรัพยำกรน้ ำ เพ่ือลดควำมขัดแย้งโดยกระบวนกำรปรึกษำ 
หำรือ วิเครำะห์ประเด็นสิทธิในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำโดยกระบวนกำรสันติวิธีของภำคส่วนต่ำง ๆ จัดให้มีเวที 
รับฟังควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำสังคม  
จัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ในพ้ืนที่ ด้วยแบบสอบถำม และกำรสัมภำษณ์เชิงกลุ่ม (Focus group) วิเครำะห์ข้อมูล
และผลกำรศึกษำและจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยหรือมำตรกำรเชิงประจักษ์ (evidence - based) ในกำร
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิน้ ำต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง จัดท ำร่ำงรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัย (draft final report) 
จัดประชุม/สัมมนำเพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้องต่อร่ำงรำยงำนกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบู รณ์ เพ่ือกำร
พัฒนำ ปรับปรุง และแก้ไขรำยงำนกำรศึกษำวิจัยให้มีควำมสมบูรณ์ จัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
(final report) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเห็นและข้อเสนอแนะ 

ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินกำรวิจัย คือ องค์ควำมรู้ใหม่ ส ำหรับจัดท ำ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยหรือมำตรกำรเพ่ือคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ 
เกี่ยวกับน้ ำและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพในอนำคต โดยหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถ 
น ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและ/หรือข้อเสนอในกำรปรับปรุงกฎหมำยหรือมำตรกำรดังกล่ำวไปใช้เพ่ือคุ้มครอง
และส่งเสริมสิทธิเกี่ยวกับน้ ำและกำรบริหำรจัดกำรน้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

(2) เรื่อง การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังตามหลักศาสนา กรณีศึกษา ผู้ต้องขังที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม  

เป้ำหมำยกำรวิจัย คือ กำรวิจัยเกี่ยวกับกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำ
อิสลำมโดยกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้จำกผลกำรวิจัยไปจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและหรือข้อเสนอแนะ  
ในกำรปรับปรุงกฎหมำยที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ ำ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำม
สำมำรถใช้ชีวิตในเรือนจ ำโดยได้รับกำรปฏิบัติตำมหลักศำสนำอย่ำงถูกต้องและเหมำะสม อีกทั้ง เจ้ำหน้ำที่ของ
กรมรำชทัณฑ์ซึ่งมีหน้ำที่ดูแลควบคุมผู้ต้องขังได้เข้ำใจหรือมีแนวทำงปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำม  
ที่ถูกตอ้งเพ่ือป้องกันกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังเหล่ำนั้น  

วัตถุประสงค์ของโครงกำรวิจัย คือ เพ่ือศึกษำควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำม เพ่ือศึกษำ แนวคิด ทฤษฎี มำตรฐำนระหว่ำงประเทศ
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำม เพ่ือศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยที่บังคับใช้กับผู้ต้องขัง  
ที่นับถือศำสนำอิสลำมในประเทศไทย เพ่ือศึกษำวิเครำะห์กำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังตำมหลักศำสนำ
อิสลำม  เพ่ือจัดท ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยและหรือข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกฎหมำยในกำรป้องกัน
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนจำกกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำมในเรือนจ ำ 
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ขอบเขตของกำรวิจัย คือ กำรวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษำเฉพำะกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขัง
ตำมหลักศำสนำอิสลำม โดยมุ่งเน้นศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรลงโทษจ ำคุก นโยบำย แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำมในเรือนจ ำของประเทศไทย ศึกษำสภำพปัญหำจำก  
กำรบังคับใช้กฎหมำยหรือนโยบำยของเรือนจ ำที่อำจส่งผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำ
อิสลำม และศึกษำมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศขององค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับ 
กำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในเรือนจ ำ 

วิธีกำรด ำเนินกำรวิจัย กำรศึกษำวิจัยนี้ต้องกำรวิเครำะห์หำแนวทำงกำรปฏิบัติและมำตรกำร
ทำงกฎหมำยที่เหมำะสมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำมโดยเป็นกำรศึกษำวิจัยเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Research) ซึ่งได้ด ำเนินกำรตำมลักษณะของกำรเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน 
คือ ขั้นตอนกำรวิจัยเอกสำร (Documentary Research) และ ขั้นตอนกำรวิจัยภำคสนำม (Field Research) 
โดยมีแผนกำรด ำเนินงำนวิจัย คือ ศึกษำมำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรลงโทษจ ำคุก นโยบำย แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำมในเรือนจ ำของประเทศไทย ศึกษำสภำพปัญหำจำกกำร
บังคับใช้กฎหมำยหรือนโยบำยของเรือนจ ำที่อำจส่งผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำม 
ศึกษำมำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศขององค์กรระหว่ำงประเทศที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
ในเรือนจ ำ จัดให้มีกำรสัมภำษณ์เชิงลึก ( In - depth Interview) ผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำม เจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนในเรือนจ ำ นักวิชำกำรด้ำนสิทธิมนุษยชน นักวิชำกำรด้ำนศำสนำอิสลำม เพ่ือเป็นข้อมูลในกำร
วิเครำะห์ข้อเท็จจริง สภำพปัญหำ และข้อเสนอแนะ วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและช่องว่ำงที่เกิดขึ้นจำกกำรบังคับ
ใช้กฎหมำยหรือนโยบำยในกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำมในเรือนจ ำ เปรียบเทียบกับกฎหมำยสิทธิ
มนุษยชนระหว่ำงประเทศ มำตรฐำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศและหลักค ำสอนหรือหลักปฏิบัติตำม
ศำสนำอิสลำม จัดท ำข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงกฎหมำย หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย ในกำรป้องกัน
ผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชนจำกกำรปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำมในเรือนจ ำ จัดท ำร่ำงรำยงำนผล
กำรศึกษำวิจัย (draft final report) จัดกำรสนทนำกลุ่ม (focus group) เพ่ือรับฟังควำมคิดเห็นจำกผู้เกี่ยวข้อง
กับกำรบังคับโทษจ ำคุกผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำม จัดท ำรำยงำนผลกำรศึกษำวิจัยฉบับสมบูรณ์  
(final report) ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขตำมควำมเห็นและข้อเสนอแนะแล้ว 

ผลประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรด ำเนินกำรวิจัย คือ ผลจำกกำรวิจัยจะเป็นองค์ควำมรู้
ใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำมสำมำรถใช้ชีวิตในเรือนจ ำโดยได้รับกำรปฏิบัติตำมหลักศำสนำ
อย่ำงถูกต้องและเหมำะสม กรมรำชทัณฑ์ซึ่งเป็นหน่ำยงำนที่ดูแลรับผิดชอบในกำรควบคุมผู้ต้องขังจะทรำบ
ปัญหำเกี่ยวกับกำรบังคับใช้กฎหมำยหรือนโยบำยที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่นับถือศำสนำอิสลำม เพ่ือที่จะได้มี
แนวทำงปฏิบัติต่อผู้ต้องขังท่ีนับถือศำสนำอิสลำมที่ถูกต้องตำมหลักศำสนำเป็นไปทิศทำงเดียวกัน 

6.1.5 แผนการจัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และรายงานประเมินสถานการณ์ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย  

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนมีหน้ำที่และอ ำนำจในกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีเพ่ือประเมิน
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนภำยในประเทศ เพ่ือเสนอต่อรัฐสภำและคณะรัฐมนตรี และเผยแพร่ 
ต่อประชำชน รวมถึงกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำปีของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  
ซึ่งในปีงบประมำณ 2563 มีแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้  
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(1) การจัดท าค าชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้าในกรณีที่ มีรายงาน
สถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือเป็นธรรม  

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 247 (4) และพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  พ.ศ. 2560 มำตรำ 26 (4) บัญญัติให้
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติชี้แจงและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้ำ  ในกรณีที่มีรำยงำน
สถำนกำรณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม และพระรำชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ พ.ศ. 2560 มำตรำ 44 ก ำหนดว่ำเมื่อควำมปรำกฏต่อ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติว่ำมีรำยงำนสถำนกำรณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้อง
หรือไม่เป็นธรรมให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตรวจสอบและชี้แจงหรือจัดท ำรำยงำนข้อเท็จจริง 
ที่ถูกต้องโดยไม่ชักช้ำ เพ่ือเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป  

(2) การจัดท ารายงานผลการจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
ประเทศไทย ประจ าปี 2562 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ เฝ้ำระวังและติดตำมสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน 
ในปี 2562 ที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนจำกแหล่งต่ำง ๆ ได้แก่ แหล่งข่ำวเปิดทั่วไป แหล่งข้อมูลจำก 
ภำควิชำกำร และข้อมูลที่ได้จำกกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ ในกำรตรวจสอบ 
กรณีร้องเรียน กำรลงพ้ืนที่เพ่ือแสวงหำข้อเท็จ และกำรจัดกำรรับฟังควำมคิดเห็นในประเด็นต่ำง ๆ รวมทั้งได้ขอ
ข้อมูลจำกหน่วยงำนภำครัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่ำนหนังสือรำชกำร กำรประชุม และกำรสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน
จำกหน่วยงำนบำงแห่ง เพ่ือตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลก่อนน ำมำวิเครำะห์ควำมสอดคล้องกับพันธกรณี
ของไทยตำมสนธิสัญญำระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภำคี และจัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินสถำนกำรณส์ิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ประจ ำปี 2562 โดยระบุถึงพัฒนำกำรและควำมก้ำวหน้ำในกำร
ด ำเนินงำนในประเด็นต่ำง ๆ ตลอดจนปัญหำอุปสรรค และจัดท ำควำมเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือกำรส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

(3) การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศขึ้น 
เป็นการเฉพาะ 

คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติตรวจสอบสถำนกำรณ์สิทธิมนุษยชน กรณีที่มี
สถำนกำรณ์อันกระทบหรือเป็นกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นอย่ำงร้ำยแรง เพ่ือจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมิน
สถำนกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศรำยงำนให้รัฐสภำและคณะรัฐมนตรีทรำบโดยเร็ว พร้อมทั้งเผยแพร่
ให้ประชำชนทรำบเป็นกำรทั่วไป ทั้งนี้ รำยงำนดังกล่ำวจะไม่ระบุรำยละเอียดอันเป็นกำรเปิดเผยควำมลับของ
บุคคลหรือหน่วยงำนของรัฐที่เกี่ยวข้องโดยไม่จ ำเป็น โดยค ำนึงถึงควำมถูกต้อง เป็นธรรม และผลประโยชน์
ส่วนรวมของชำติเป็นส ำคัญ  

6.1.6 แผนการด าเนินงานในการจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนที่ส ำคัญ ดังนี้ 
(1) กำรจัดท ำข้อเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รวมตลอดท้ังกำรแก้ไขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือค ำสั่งใด ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน 
(2) กำรติดตำม/เฝ้ำระวังกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำยที่อำจหรือไม่สอดคล้องหลักสิทธิมนุษยชนที่

อำจมีผลกระทบด้ำนสิทธิมนุษยชน โดยศึกษำและจัดท ำควำมเห็นเบื้องต้นต่อกฎหมำยหรือร่ำงกฎหมำย 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเสนอไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
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6.1.7 แผนการด าเนินงานในการพัฒนาระบบ/บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนที ่ส ำคัญ   

จ ำนวน 2 โครงกำร ดังนี้ 

(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

หลักกำรและเหตุผล   
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้ใช้งำนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอำยุ 

กำรใช้งำนเกิน 5 ปี (ส่วนใหญ่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดหำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 ซึ่งมีอำยุกำรใช้งำน
ประมำณ 8 ปี) ซึ่งสมรรถนะกำรใช้งำนไม่สำมำรถตอบสนองต่อเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบงำนใหม่ ท ำให้ครุภัณฑ์
ดังกล่ำวไม่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ดังนั้น ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
จึงจ ำเป็นต้องจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงเพียงพอและเหมำะสมรองรับกับเทคโนโลยี
และซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ส ำหรับงำนประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่มีคุณภำพเหมำะสมกับกำรใช้งำนและสำมำรถรองรับกับเทคโนโลยีและ
ระบบงำนใหม่ เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนกำรท ำงำนของเจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
แห่งชำติให้มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลมำกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นกำรลดค่ำใช้จ่ำยในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ที่สภำพช ำรุดต้องซ่อมแซมบ ำรุงรักษำและหมดอำยุกำรใช้งำนแล้ว  

วัตถุประสงค์  
เพ่ือจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ใหม่ทดแทน ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรใช้งำนเกิน 5 ปี 

และเพ่ือจัดหำครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย เครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับประมวลผล แบบที่ 1 และ 
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กส ำหรับงำนประมวลผล ที่มีสมรรถนะเหมำะสม สำมำรถตอบสนองกับเทคโนโลยีและ
ระบบงำนใหม่ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ  

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
บุคลำกรของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ มีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยรองรับ

กำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรประชำชนในยุคดิจิทัลได้อย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ 

(2) โครงกำรพัฒนำศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 
 กิจกรรมที่ 1 กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศและจัดเตรียมสื่อทรัพยำกรเพ่ือให้บริกำร 
 กิจกรรมที่ 2 กำรส่งเสริมกำรใช้บริกำรศูนย์สำรสนเทศสิทธิมนุษยชน 
 กิจกรรมที่ 3 โครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดทั้งในประเทศ และต่ำงประเทศ 
 กิจกรรมที่ 4 โครงกำรบริกำรศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

6.1   แผนงานบูรณาการ : การขับเคลือ่นการแกไ้ขปญัหาจังหวัดชายแดนภาคใต ้

โครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึงความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
ในปีงบประมำณ 2563 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับกำรพิจำรณำจัดสรร

งบประมำณในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนภำยใต้แผนบูรณำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำควำมไม่สงบ 
ในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ จ ำนวน 1 โครงกำร คือ “โครงกำรสร้ำงเสริมสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิ
มนุษยชน” วงเงินงบประมำณ จ ำนวน 573,000 บำท โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 
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(1) หลักการและเหตุผล 
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 ก ำหนดให้คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน

แห่งชำติ เป็นองค์กรอิสระตำมรัฐธรรมนูญ มีหน้ำที่และอ ำนำจตรวจสอบและรำยงำนข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับกำรละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอแนะมำตรกำรหรือแนวทำงที่เหมำะสมในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำ
กำรละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีหน้ำที่  และอ ำนำจด ำเนินกำรโดยมุ่งหมำยที่จะส่งเสริมและคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชนอย่ำงเป็นระบบ และให้เฝ้ำระวังและติดตำมเหตุกำรณ์ด้ำนสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย  
อย่ำงต่อเนื่อง ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้เจ้ำหน้ำที่และหน่วยงำนของรัฐผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำน  
ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติได้รับรู้หลักกำรของสิทธิมนุษยชน และสำมำรถน ำไป
ปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ จึงเห็นควรจัดท ำโครงกำรสร้ำงเสริมสังคมให้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ
ของสิทธิมนุษยชนขึ้น 

(2) วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่รัฐในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ได้รับกำรส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักกำรของ

สิทธิมนุษยชน 

(3) กิจกรรม 
ฝึกอบรมส่งเสริมควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ โดยเป็นกำร

ฝึกอบรมส่งเสริมควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ให้กับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
มีแนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

(3.1) จัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 
(3.2) เสนอโครงกำร เพ่ือพิจำรณำอนุมัติโครงกำร 
(3.3) ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรตำมแผนกำรปฏิบัติงำน  
(3.4) จัดท ำรำยงำนสรุปผลกำรฝึกอบรม 

(4) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 

(5) ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพ้ืนที่จั งหวัดชำยแดนภำคใต้ผู้มีหน้ำที่ เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนตำม 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติรับรู้หลักกำรของสิทธิมนุษยชน และรับทรำบถึงมำตรกำร
ทำงกฎหมำยที่ ให้ควำมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพบุคคลในพ้ืนที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้  เจ้ำหน้ำที่ 
ของรัฐและประชำชนได้รับทรำบเนื้อหำ เจตนำรมณ์  และควำมหมำยของสิทธิมนุษยชนตำมพันธกรณี 
ระหว่ำงประเทศด้ำนสิทธิมนุษยชน เพ่ือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนใช้สิทธิและเสรีภำพได้อย่ำงถูกต้อง 
อันจะน ำไปสู่สภำวะแวดล้อมที่สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 



ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ กสม. 
พ.ศ. 2560 - 2565
ยุทธศาสตร์ กสม. 

พ.ศ. 2560 - 2565

เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน

เป้าหมาย
การให้บริการหน่วยงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและติดตามให้ทุกภาคส่วนของสังคมเกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนตามทีไ่ด้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย กฎหมายไทย 
และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนษุยชนทีป่ระเทศไทยต้องปฏิบตัิตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เน้นการด าเนินงานทีก่่อให้เกดิการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน โดยการขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบเพือ่ป้องกัน
และแก้ปัญหาด้านสิทธมินุษยชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 มุ่งการท างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดการสร้างพลัง (Synergy) ในการท างานร่วมกัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน สื่อสารเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนษุยชนในประเทศไทย รวมทั้งผลงานส าคัญ
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอยา่งถกูต้องและทัว่ถงึ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้าง พัฒนากระบวนการท างานและการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยยึดมั่นคุณธรรมและความโปร่งใส

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความมั่นคง

เป้าหมายที่ 1 : ทุกภาคส่วนของสังคมมคีวามรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความส าคัญ
ของสิทธิมนุษยชน

7. ความเช่ือมโยงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ส านักงานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ

แผนปฏิรูปประเทศแผนปฏิรูปประเทศ แผนปฏิรูปที่ 2 : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทที่ 1 : ความมั่นคง

แผนปฏิรูปที่ 1 : ด้านการเมือง

ผลผลิต : การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

แผนงาน/โครงการ
ที่ส าคัญ

แผนงาน/โครงการ
ที่ส าคัญ

ผลผลิต : การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

แผนบูรณาการ : การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการสร้างเสริมสังคมให้ตระหนักถึง
ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน 
งบประมาณ 573,000 บาท

ผลผลิต/โครงการผลผลิต/โครงการ
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การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
เร่ือง สิทธิชุมชนในการจัดสรร

ทรัพยกรน้ าโดยใช้แนวทางสันติวิธี : 
กรณีศึกษาพื้นที่ต้นน้ า
ของประเทศไทย
งบประมาณ 1,297,900 บาท

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
1. โครงการเวทีภูมิภาค “กสม. พบประชาชน”

งบประมาณ 1,500,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับ

เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนและศูนย์ศึกษา
และประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
งบประมาณ 1,809,200 บาท

3. โครงการขับเคลื่อนภาคธุรกิจในการเคารพ
สิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
งบประมาณ 500,000 บาท

4. โครงการสร้าง
เสริมความตระหนัก
ด้านสิทธิมนุษยชน
ส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง 
งบประมาณ 
1,000,000 บาท

แผนแม่บทท่ี 10 : 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

แผนแม่บทที่ 19 :
การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ

เป้าหมายที่ 2 : ประชาชนได้รับ
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย และพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนทีป่ระเทศไทยจะต้อง
ปฏิบัติตาม

โครงการ : สร้างความเข้มแข็งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

แผนแม่บทท่ี 20 :
การบริการประชาชน

และประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนแม่บทท่ี 22 :
กฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม

5. โครงการ
ขับเคลื่อน
เพื่อแก้ไขปัญหา
การเข้าถึง
กองทุนยุติธรรม 
งบประมาณ 
504,000 บาท

เป้าหมายที่ 3 : แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน
การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ : 
ประชาชนได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม
สิทธิมนุษยชน เจ้าหน้าที่รัฐ มีความรู้ ความเข้าใจ
ในเรื่องสิทธิมนุษยชน ไม่ท าละเมิดต่อประชาชน
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8. แผนงาน/โครงการที่เป็นการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุด้านท่ีเกีย่วข้อง) 

แผนแม่บท 
(ระบุด้านท่ีเกีย่วข้อง) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(ระบุด้านท่ีเกีย่วข้อง) 

งบประมาณที่ต้ัง 
(ล้านบาท) 

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร 

(หากไมไ่ด้รับใหร้ะบุ
ว่า “ไม่ไดร้ับ”) 

ผลการกระทบ 
(กรณีไม่ได้รับ/ได้รับ

น้อยกว่าท่ีตั้งไว้) 

แนวทางแก้ไข 

แผนงานพื้นฐาน : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. โครงการเวทีภมูิภาค 
“กสม.พบประชาชน”  

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ด้านการปรับเปลี่ยน
ค่านิยม 

และวัฒนธรรม 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

1.5000 1.5000 - - 

2. โครงการขับเคลื่อนภาคธรุกิจ 
ในการเคารพสิทธิมนุษยชน 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ด้านการปรับเปลี่ยน
ค่านิยม 

และวัฒนธรรม 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

0.5000 0.5000 -    - 

3. โครงการเสริมสรา้งความตระหนัก 
ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ด้านการบริการ
ประชาชนและ

ประสิทธิภาพภาครัฐ 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

1.0000 1.0000 - - 

4. โครงการส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน 
ร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
และศูนย์ศึกษา 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ด้านการปรับเปลี่ยน
ค่านิยม 

และวัฒนธรรม 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

1.8092 1.8092 - - 

5. โครงการขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปญัหา 
การเข้าถึงกองทุนยุติธรรม 
ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม  
พ.ศ. 2558 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ด้านกฎหมาย 
และกระบวนการ

ยุติธรรม 

ด้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน 

0.5040 0.5040 - - 
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8. แผนงาน/โครงการที่เป็นการด าเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 
ที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ต่อ) 

 

แผนงาน/โครงการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
(ระบุด้านท่ีเกีย่วข้อง) 

แผนแม่บท 
(ระบุด้านท่ีเกีย่วข้อง) 

แผนการปฏิรูป
ประเทศ 

(ระบุด้านท่ีเกีย่วข้อง) 

งบประมาณที่ต้ัง 
(ล้านบาท) 

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร 

(หากไมไ่ด้รับใหร้ะบุ
ว่า “ไม่ไดร้ับ”) 

ผลการกระทบ 
(กรณีไม่ได้รับ/ได้รับ

น้อยกว่าท่ีตั้งไว้) 

แนวทางแก้ไข 

แผนงานบูรณาการ : ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

1. โครงการส่งเสรมิการเคารพ 
สิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าท่ี 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ด้านความมั่นคง ด้านความมั่นคง ด้านการเมือง 0.5730 0.5730 - - 

แผนการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 

1. เรื่องสิทธิชุมชนในการจัดสรรทรัพยากร
น้ าโดยใช้แนวทางสันติวิธี : กรณีศกึษา
พื้นที่ต้นน้ าของประเทศไทย 

ด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ด้านการบริหาร 
จัดการน้ าท้ังระบบ 

ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาต ิ

และสิ่งแวดล้อม 

1.2979 1.2979 - - 

2. เรื่องการคุ้มครองผู้ต้องขังตามหลัก
ศาสนา : กรณีศึกษาผูต้้องขังที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม 

ด้านความมั่นคง ด้านความเสมอภาค
และหลักประกัน 

ทางสังคม 

ด้านสังคม 0.3850 ไม่ได้รับ - - 

 
 


