










































ผลส ำ รใ จของงำนดຌ ำนกำรตรวจสอบกำรละ มิ ดสิทธิ มนุษยชนทีไ ส ำคัญ  
จ ำนวน ํ๔ รำยงำน ดังนีๅ  

ํ. ขຌอสนอนะมำตรกำรหรือนวทำง฿นกำรสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ทีไ  ๎/๎๑๒๎                
ลงวันทีไ ํ๏ พฤศจิกำยน ๎๑๒๎ กรณีปัญหำพนักงำนจຌำงหมำบริกำร฿นหนวยงำนของรัฐเมเดຌรับควำม
ป็นธรรม฿นกำรปฏิบัติงำน  
   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติเดຌพิจารณากรณีปัญหาการปฏิบัติตอพนักงานจຌางหมา
บริการ฿นหนวยงานของรัฐ ซึไงปຓนประดในทีไกีไยวขຌองกับสิทธิรงงานละการปฏิบัติทีไเมปຓนธรรมลຌวหในวา 
รัฐดยสวนราชการตางโ เดຌมีการจัดจຌางพนักงานจຌางหมาบริการ฿นรูปบบของสัญญาจຌางท าของพืไออ าพราง
สัญญาจຌางรงงานอันปຓนนิติสัมพันธ์ทีไทຌจริง สงผล฿หຌพนักงานจຌางหมาบริการเมเดຌรับการคุຌมครอง฿นฐานะ
ลูกจຌาง ทัๅงทีไ฿นทางปฏิบัติมีลักษณะการท างานทีไเมตกตางจากขຌาราชการหรือพนักงานราชการ ดยปัญหาทีไ
กิดขึๅนนัๅนปຓนผลสืบนืไองมาจากนยบายการปรับลดอัตราก าลังคนภาครัฐทีไตຌองการลดภาระงบประมาณดຌาน
บุคลากร ตกลับผลักภาระเปยังอกชนทีไปຓนบุคคลธรรมดาซึไงมีสถานะเมทาทียมกับสวนราชการ นอกจากนีๅ          
ยังเมสอดคลຌองกับความพยายาม฿นการกຌเขปัญหาดຌานงบประมาณ มຌการปรับลดอัตราก าลังคนภาครัฐ             
จะท า฿หຌงบประมาณดຌานบุคลากรลดลง ตสวนราชการยังสามารถน างบประมาณ฿นการด านินงานเปจัดจຌาง
พนักงานจຌางหมาบริการขึๅนมาทดทน ดยเมเดຌมีขຌอก าจัด฿นรืไองกรอบอัตราก าลังนืไองจากการ฿ชຌ
งบประมาณดังกลาวขึๅนอยูกับดุลพินิจของสวนราชการนัๅนโ อีกทัๅง฿นปัจจุบันยังเมมีมาตรการ฿นการกຌเข
ปัญหาอยางจริงจัง มຌวาหนวยงานทีไกีไยวขຌองเดຌรับทราบสภาพปัญหาลຌวกใตาม จึงหในวา กรณีก ารจຌาง
พนักงานจຌางหมาบริการทัๅงโ ทีไการจຌางนัๅนปຓนการจຌางรงงาน อาจปຓนหตุ฿หຌรัฐดยสวนราชการตางโ            
มีการปฏิบัติทีไตกตางกันตอบุคคลทีไท างาน฿นลักษณะอยางดียวกัน ดຌวยหตุหงสถานะของการจຌางรงงาน 
งานทีไมีคุณคาทากันกลับเมเดຌรับคาตอบทนทีไปຓนธรรมละทาทียมกัน ซึไงอาจปຓนการปฏิบัติทีไเมปຓนธรรม 
ตอกลุมพนักงานจຌางหมาบริการ อีกทัๅงวลากใลวงลยมานานหลังจากทีไคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ
เดຌมีขຌอสนอนะชิงนยบายมืไอป ๎๑๑๏ สมควรทีไจะมีการกຌเขปัญหาทีไกิดขึๅนอยางจริงจังดยรัฐ พืไอปຓน
การสงสริมผูຌ฿ชຌรงงาน฿หຌเดຌรับความปลอดภัยละมีสุขอนามัยทีไดี฿นการท างาน เดຌรับรายเดຌ สวัสดิการ                  
การประกันสังคม ละสิทธิประยชน์อืไนทีไ หมาะสมกการด ารงชีพ ตามนวนยบายหงรัฐ มาตรา ๓๐    
ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ ละพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับนวคิดรืไอง งานทีไมี
คุณคา (Decent Work) ขององค์การรงงานระหวางประทศ (International Labour Organization : ILO) 
ซึไงหมายถึงงานทีไสามารถตอบสนองความตຌองการของบุคคล฿นชีวิตการท างาน ละนวคิดรืไอง งานทีไมี
คุณคา ยังปຓนหนึไง฿นปງาหมายของการพัฒนาทีไยัไงยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)                
ขององค์การสหประชาชาติทีไประทศเทยเดຌ฿หຌการรับรองละสนับสนุน การขับคลืไอนปງ าหมายการพัฒนา              
ทีไยัไงยืนเวຌลຌว      

ดຌวยหตุผลดังกลาว คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจึงหในควรมีขຌอสนอนะมาตรการ
หรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน รวมทัๅงขຌอสนอนะ฿นการกຌเขปรับปรุงกฎหมาย กฎ 
ระบียบ หรือค าสัไง฿ดโ พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสิทธิมนุษยชนตอคณะรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการ
ขຌาราชการพลรือน (ส านักงาน ก.พ.) ละส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) 
ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ (๏) ละพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๒ (๏) ละมาตรา ๐๎ ดังนีๅ     
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  ํ) พืไอปຓนการกຌเขปัญหาละยียวยาพนักงานจຌางหมาบริการอยางรงดวน คณะรัฐมนตรี
ควรมอบหมาย฿หຌสวนราชการทีไกีไยวขຌองกับการจຌางหมาบริการพิจารณาหานวทางหรือมาตรการ                   
฿นการคุຌมครองสิทธิรงงานขัๅนพืๅนฐานของพนักงานจຌางหมาบริการ ดยอาจพิจารณาการ฿ชຌระบบพนักงาน
ของรัฐ฿นการกຌเขปัญหาดຌานบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข หรืออาจพิจารณา฿หຌสิทธิประยชน์ทีไเมตไ ากวา
มาตรฐานของสิทธิตามพระราชบัญญัติคุຌมครองรงงาน พ.ศ. ๎๑๐ํ ชน การ฿หຌความคุຌมครองลูกจຌางรับหมา
คารง฿หຌเดຌรับสิทธิประยชน์ละสวัสดิการทีไปຓนธรรมดยเมลือกปฏิบัติ จนกวาจะมีนวทางการกຌเขปัญหา
นีๅอยางปຓนรูปธรรม ปຓนตຌน   

  ๎) ส านักงาน ก.พ. ละส านักงาน ก.พ.ร. ควรรงท าการศึกษาละพิจารณาทบทวนกรอบ
อัตราก าลังคนภาครัฐ฿นปัจจุบัน฿หຌมีความหมาะสมสอดคลຌองกับภาระหนຌาทีไของสวนราชการตางโ ละกຌเข
ปัญหาการขาดคลนบุคลากรของสวนราชการ฿นระยะยาว      

  ๏) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาตงตัๅงคณะกรรมการทีไมีอ านาจหนຌาทีไดยตรงมาพิจารณา
กຌเขปัญหาการปฏิบัติทีไเมปຓนธรรมตอพนักงานจຌางหมาบริการของสวนราชการทัๅงหมด฿หຌสอดคลຌองกับ 

สิทธิขัๅนพืๅนฐานหรือมาตรฐานขัๅนตไ าทีไลูกจຌางดยทัไวเปพึงมีสิทธิเดຌรับความคุຌมครองตามกฎหมายรงงาน               
ละกฎหมายประกันสังคม 

๎. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๏ํ๔/๎๑๒๎ ลงวันทีไ ํ๏ พฤศจิกำยน ๎๑๒๎ รืไอง สิทธิละสรีภำพ 
฿นชีวิตละรำงกำย กรณีนำยพอละจี หรือบิลลีไ รักจงจริญ หำยตัวเปทีไอุทยำนหงชำติกงกระจำน จังหวัด
พชรบุรี ซึไงอำจมีจຌำหนຌำทีไของรัฐขຌำเปกีไยวขຌอง 

ควำมป็นมำ 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  (ชุดทีไ  ๎) เดຌรับรืไองรຌองรียนจากนางสาว 

พิณนภา พฤกษาพรรณ ตามค ารຌองทีไ ํ๒๏/๎๑๑๓ ลงวันทีไ ๎๎ มษายน ๎๑๑๓ กลาวอຌางวา ผูຌรຌอง         ปຓน
ภรรยาของนายพอละจี รักจงจริญ หรือบิลลีไ ซึไงหายตัวเปตัๅงตวันทีไ ํ๓ มษายน ๎๑๑๓ ฿นชวงวลายใน ทีไ
อุทยานหงชาติกงกระจาน จังหวัดพชรบุรี  ดยผูຌรຌองทราบจากพืไอนบຌานวาพบหในนายพอละจี                 
ถูกจຌาหนຌาทีไอุทยานหงชาติกงกระจานจับตัวเป ละหากจຌาหนຌาทีไจับตัวเปกใตຌองสงตัวเปทีไสถานีต ารวจภูธร
กงกระจาน จึงเปสอบถามทีไสถานีต ารวจภูธรกงกระจานตเมพบ จนถึงปัจจุบันเมสามารถติดตอกับนายพอละจี
เดຌ จึงขอความชวยหลือ 
  นอกจากนีๅ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ (ชุดทีไ ๎) ยังเดຌรับรืไองรຌองรียนจาก
ครือขายกระหรีไยงพืไอวัฒนธรรมละสิไงวดลຌอม (กวส.) ตามหนังสือทีไ กวส. ์๔/๎๑๑๓ ลงวันทีไ  
๎๎ มษายน ๎๑๑๓ กลาวอຌางวา ขาวการหายตัวเปของนายพอละจี เดຌรับความสน฿จจากประชาชนปຓนอยางมาก 
นืไองจากนายพอละจีมีบทบาทส าคัญ฿นการปกปງองสิทธิชนผาพืๅนมืองทีไอาศัย฿นปຆา ดยฉพาะมืไอครัๅงทีไ
จຌาหนຌาทีไอุทยานหงชาติกงกระจานอพยพชาวบຌานทีไอาศัย฿นปຆา รืๅอถอน ผาบຌาน ละยุຌงขຌาว฿นชวงป 
๎๑๑๐ จากกรณีดังกลาวนายพอละจีปຓนผูຌรຌองรวมกับชาวบຌานรຌองรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ ศาลปกครอง ละสภาทนายความ อีกทัๅงปຓนพยาน฿นคดีปกครองดยจะตຌองเป฿หຌปากค า฿นดือน
พฤษภาคม ๎๑๑๓ จึงขอรຌองรียน฿หຌด านินการพืไอ฿หຌกิดความปຓนธรรมตอนายพอละจีตอเป  
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   ผลกำรด ำนินกำร 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติเดຌพิจารณาลຌวหในวา สิทธิ฿นชีวิตละรางกายเดຌรับ
การรับรองเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์1 กติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิ
พล มื อ งละสิทธิ ทางการ มื อ ง  (International Covenant on Civil and Political Rights : ICCPR)2               
ละอนุสัญญาระหวางประทศวาดຌวยการคุຌมครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญดยถูกบังคับ 
(International Convention for the Protection of All Persons from Enforced isappearance : ED)3 
ซึไงบัญญัติรับรองถึงสิทธิของบุคคล฿นการทีไจะมีชีวิต มีสรีภาพ฿นชีวิตละรางกาย หຌามมิ฿หຌมีการจับละคุมขัง
บุคคลดยปราศจากค าสัไงศาล รวมทัๅงจะตຌองเมถูกท า฿หຌสียชีวิตดยอ าภอ฿จละการสูญหายดยถูกบังคับ 
ดยพิธีสารมินนิซตาวาดຌวยการสืบสวนสอบสวนกรณีทีไตຌองสงสัยวาปຓนการสียชีวิตทีไมิชอบดຌวยกฎหมาย 
(The Minnesota Protocol on the Investigation of Potentially Unlawful Death (2016)) เดຌกลาวถึง
สิทธิ฿นชีวิต฿นฐานะทีไปຓนบรรทัดฐานหนึไงของกฎกณฑ์ทัไวเปหงกฎหมายระหวางประทศทีไมีลักษณะปຓน
กฎหมายดใดขาดซึไงจะละมิดเมเดຌ (jus cogens) ดังนัๅน สิทธิทีไจะเมถูกลิดรอนชีวิตตามอ าภอ฿จ จึงปຓนสิทธิ
หลักทีไยอมรับกัน฿นทางสากลละ฿ชຌบังคับเดຌตลอดวลา฿นทุกสถานการณ์ ดยมิอาจยินยอม฿หຌพิกถอนเดຌ
ชนดียวกัน ทัๅงนีๅ การจะธ ารงเวຌซึไงสิทธิ฿นชีวิตละปกปງองการละมิดหรือลิดรอนชีวิตตามอ าภอ฿จ จะตຌอง
ประกอบเปดຌวยการมีกระบวนการสืบสวนสอบสวนอยางทันที ปຓนกลาง ละมีประสิทธิภาพ อันจะน าเปสูการ
ปรากฏความจริง ละประกันวาจะกิดกระบวนการการยียวยาผูຌสียหายละครอบครัว 

                                                           

  1 มาตรา ๎๘ บุคคลยอมมีสิทธิละสรีภาพ฿นชีวิตละรางกาย 

  การจับละการคุมขังบุคคลจะกระทํามิเดຌ วຌนตมีคําสัไงหรือหมายของศาลหรือมีหตุอยางอืไน  

ตามทีไกฎหมายบัญญัติ 

  2 ขຌอ ๖ 

  ํ. มนุษย์ทุกคนมีสิทธิทีไจะมีชีวิตมาตกํานิด สิทธินีๅตຌองเดຌรับการคุຌมครองดยกฎหมาย บุคคลจะตຌอง  

เมถูกทํา฿หຌสียชีวิตดยอําภอ฿จ 

  3 ขຌอ ํ 

  ํ.  บุคคลจะถูกกระทํา฿หຌหายสาบสูญดยถูกบังคับเมเดຌ 

  ขຌอ ๎ 

  พืไอความมุงประสงค์ของอนุสัญญานีๅ คําวา การหายสาบสูญดยถูกบังคับ หมายถึง การจับกุม กักขัง 
ลักพาตัว หรือการกระทํา฿นรูปบบ฿ดโ กใตาม ทีไป็นการลิดรอนสรีภาพดยจຌาหนຌาทีไของรัฐ หรือบุคคลหรือกลุม บุคคล 

ซึไงดํานินการดยเดຌรับการอนุญาต การสนับสนุนหรือการยอมรับดยปริยายของรัฐ ตามมาดຌวยการปฏิสธทีไจะยอมรับวา  

เดຌมีการลิดรอนสรีภาพ หรือการปกปิดชะตากรรมหรือทีไอยูของบุคคลทีไหายสาบสูญ ซึไงสงผล฿หຌบุคคลดังกลาวตกอยูภายนอก
การคุຌมครองของกฎหมาย   
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฿นประดในทีไผูຌรຌองทัๅงสองกลำวอຌำงวำ นำยพอละจี อำจถูกท ำ฿หຌหำยตัวเปดยจຌำหนຌำทีไ
อุทยำนหงชำติกงกระจำน ละขอควำมชวยหลือ฿หຌติดตำมตัวนำยพอละจี  นัๅน ปรากฏขຌอทใจจริงวา 
นางสาวพิณนภาเดຌยืไนค ารຌองตอศาลซึไงปຓนประดในดียวกันกับทีไผูຌรຌองขอ฿หຌคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติตรวจสอบ จึงหในควรยุติรืไอง฿นประดในนีๅ 

ส ำหรับประดในกำรท ำหนຌำทีไของส ำนักงำนต ำรวจหงชำติละกรมสอบสวนคดีพิศษ            
฿นกำรสืบสวนสอบสวนกำรหำยตัวเปของนำยพอละจี นัๅน ขຌอทใจจริงปรากฏวาส านักงานต ารวจหงชาติ             
เดຌมีการมอบหมาย฿หຌพนักงานสอบสวนด านินการสืบสวนสอบสวนละรวบรวมพยานหลักฐานพืไอ฿หຌทราบถึง
ขຌอทใจจริงละพฤติการณ์การหายตัวเปของนายพอละจีมาดยตลอดนับตวันทีไเดຌรับการรຌองทุกข์ อันถือเดຌวา
ส านักงานต ารวจหงชาติเดຌด านินการตามอ านาจหนຌาทีไพืไอ฿หຌการคุຌมครองสิทธิตามสมควรลຌว ฿นชัๅนนีๅจึงเม
ปรากฏวามีการกระท าหรือละลยการกระท าอันปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชนกิดขึๅน  

สวนการด านินการของกรมสอบสวนคดีพิศษนัๅน นางสาวพิณนภา฿นฐานะภรรยาของ               
นายพอละจี เดຌรຌองขอ฿หຌรับกรณีการหายตัวเปของนายพอละจีปຓนคดีพิศษ ดยประสงค์฿หຌมีการ฿ชຌอ านาจ
ละกลเก฿นการสืบสวนสอบสวนการหายตัวเปของนายพอละจี  ตกลับปรากฏขຌอทใจจริงวา คณะกรรมการ
สอบสวนคดีพิศษมีมติเมรับกรณีการหายตัวเปของนายพอละจี ปຓนคดีพิศษ นืไองจาก ภรรยาของนายพอละจี
มิเดຌจดทะบียนสมรส จึงเมถือปຓนภรรยาทีไชอบดຌวยกฎหมายละเมปຓนผูຌสียหายตามประมวลกฎหมาย             
วิธีพิจารณาความอาญาทีไจะขຌาหลักกณฑ์ปຓนผูຌรຌองขอ฿หຌคณะกรรมการคดีพิศษมีมติ฿หຌคดีความผิดอาญา฿ด
ปຓนคดีพิศษ  นอกจากนีๅ ยังเมปรากฏวามีการ฿ชຌอ านาจของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิศษ฿นฐานะกรรมการ
ละลขานุการของคณะกรรมการคดีพิศษ ปຓนผูຌรຌองขอ฿หຌกรณีของนายพอละจี ปຓนคดีพิศษตอยาง฿ด                
ตอยางเรกใตาม ตอมา฿นภายหลังกรมสอบสวนคดีพิศษเดຌมีประกาศ ณ วันทีไ ๎ กรกฎาคม ๎๑๒ํ ฿หຌกรณี
การหายตัวเปของนายพอละจี ปຓนการกระท าความผิดทางอาญาอืไนปຓนคดีพิศษทีไตຌองสืบสวนละสอบสวน 
ละด านินการสืบสวนสอบสวนกระทัไงพบชิๅนสวนกระดูกศีรษะขຌางซຌายของมนุษย์ ซึไงตรวจพบวาสาร
พันธุกรรมตรงกับนางพราะจี รักจงจริญ มารดาของนายพอละจี จึงชืไอเดຌวาวัตถุดังกลาวปຓนของนายพอละจี
ทีไสียชีวิตลຌวดยเมทราบวิธีท า฿หຌตาย ดังนัๅน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติหในวา การทีไกรมสอบสวน
คดีพิศษด านินการ฿หຌกรณีการหายตัวเปของนายพอละจีปຓนคดีพิศษ ละ฿ชຌอ านาจละกลเกทีไมีอยู฿นการ
สืบสวนสอบสวนกรณีการหายตัวเปของนายพอละจี จนทราบความคืบหนຌา ปຓนรืไองทีไมีการกຌเขปัญหา               
อยางหมาะสมลຌว หในควรยุติรืไอง 

อยางเรกใตามคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ หในควรมีขຌอสนอนะมาตรการหรือ
นวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ตอกรมสอบสวนคดีพิศษ ละคณะรัฐมนตรี ดังนีๅ 

  ํ) กรมสอบสวนคดีพิศษ ควรมีนวปฏิบัติ฿หຌกรณีการบังคับ฿หຌบุคคลสูญหายปຓนคดีพิศษ 
ดยเมจ าปຓนตຌองมีผูຌรຌองขอ หรือ฿นกรณีทีไผูຌรຌองขอมีคุณสมบัติทีไเมครบถຌวนอันเม฿ชสาระส าคัญ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌ
กิดความยุติธรรมตอบุคคลทีไถูกบังคับ฿หຌสูญหายละครอบครัว ฿นระหวางทีไประทศเทยยังเมมีกฎหมาย
ภาย฿นพืไออนุวัติการ฿หຌปຓนเปตามอนุสัญญาระหวางประทศวาดຌวยการคุຌมครองบุคคลทุกคนจากการหาย
สาบสูญดยถูกบังคับ ( International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 
Disappearance : CED) 
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  ๎) คณะรัฐมนตรี ควรรงรัด฿หຌกระทรวงยุติธรรมด านินการสนอรางพระราชบัญญัติปງองกัน
ละปราบปรามการทรมานละการกระท า฿หຌบุคคลสูญหาย พ.ศ. .... ขຌาสูกระบวนการพิจารณาของรัฐสภา
ดยรใว 

๏. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๏ํ๕/๎๑๒๎ ลงวันทีไ ํ๏ พฤศจิกำยน ๎๑๒๎ รืไอง สิทธิ฿น
กระบวนกำรยุติธรรม กรณีกลำวอຌำงวำ ผูຌสียหำยละพยำน฿นคดีถูกขมขูคุกคำม ละกรงวำจะเมเดຌรับ
ควำมป็นธรรมจำกกำรปฏิบัติหนຌำทีไของพนักงำนสอบสวน 

ควำมป็นมำ 

  มืไอประมาณดือนพฤษภาคม ๎๑๑๕ กลุมคนรຌายรวมกันขมขืนกระท าช าราดใกหญิง ก. 
(นามสมมุติ) ผูຌรຌองซึไงปຓนมารดาของดใกหญิง ก. จึงขຌารຌองทุกข์ตอพนักงานสอบสวนพืไอด านินคดี                    
ดยระหวางการด านินคดีดังกลาว กลุมผูຌตຌองหาเดຌรับการปลอยตัวชัไวคราว บຌานพักดใกละครอบครัวฯ จึงรับ
ตัวดใกหญิง ก. พรຌอมบุคคล฿นครอบครัว฿หຌอยู฿นความคุຌมครองดูลปຓนการชัไวคราว ตยังคงปรากฏหตุขมขู
คุกคามผูຌรຌองละบุคคล฿นครอบครัวอยางตอนืไอง ประกอบกับผูຌรຌองกรงวาจะเมเดຌรับความปຓนธรรมจากการ
ปฏิบัติหนຌาทีไรวบรวมพยานหลักฐานละด านินคดีของพนักงานสอบสวนจຌาของส านวนคดี ท า฿หຌรูຌสึกวิตก
กังวล ละเมมัไนคงปลอดภัยตอชีวิต จึงรຌองรียนขอ฿หຌตรวจสอบ 

ขຌอทใจจริงรับฟัง฿นบืๅองตຌนตำมค ำรຌอง 
พนักงานสอบสวนเดຌรับค ารຌองทุกข์เวຌท าการสอบสวน ละรวบรวมพยานหลักฐานทีไกีไยวขຌอง 

พรຌอมทัๅงยืไนค ารຌองตอศาล฿หຌพิกถอนค าสัไงปลอยตัวชัไวคราวผูຌตຌองหา ละจัด฿หຌมีการชีๅตัวผูຌตຌองหาดยปງองกัน
เม฿หຌผูຌตຌองหามองหในผูຌสียหาย อันถือปຓนการปฏิบัติหนຌาทีไตามทีไกฎหมายบัญญัติเวຌลຌว ตปรากฏวา 
พนักงานสอบสวนเดຌน าหญิงซึไงปຓนบุคคลภายนอกละเมมีสวนกีไยวขຌองทางคดีขຌารวมรับฟังการสอบปากค า
ผูຌรຌอง฿หຌพบละสอบถามดใกหญิง ก. ตลอดจนมีการ฿ชຌทรศัพท์มือถืออบถายภาพผูຌรຌองละดใกหญิง ก. ลຌว
น าเปผยพร฿นสืไอสังคมออนเลน์ฟซบุຍก (facebook) พรຌอมทัๅงผยพรภาพ฿บหนຌาของดใกรายอืไนซึไงอยู฿น
ความคุຌมครองดูลของบຌานพักดใกละครอบครัวฯ ดยปรากฏขຌอความระบุถึงสถานทีไอยูอยางชัดจน ซึไงขณะ
กิดหตุผูຌรຌองละบุตรสาวมีสถานะปຓนพยานทีไอยูภาย฿ตຌการคุຌมครองพยานตามพระราชบัญญัติคุຌมครองพยาน             
฿นคดีอาญา พ.ศ. ๎๑๐๒ ดຌวย  

ผลกำรด ำนินกำร 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พิจารณาลຌวหในวา การกระท าของพนักงานสอบสวน
ซึไงน าพาบุคคลภายนอกทีไเมกีไยวขຌองกับการปฏิบัติหนຌาทีไขຌารวมฟังการสอบปากค าผูຌรຌอง รวมทัๅง฿หຌพบ
ดใกหญิง ก. ลຌวมีการถายภาพน าออกเปผยพรตอสาธารณะผานสืไอสังคมออนเลน์ จึงเมปຓนเปตาม
หลักกณฑ์การด านินคดีอาญา฿นชัๅนสอบสวนซึไงตຌองด านินการ฿นทางลับ มีผล฿หຌกิดการละมิดสิทธิ฿นความ
ปຓนสวนตัว ซึไงปຓนสิทธิ฿นความปຓนอยูสวนตัวละครอบครัว สิทธิ฿นกียรติยศละชืไอสียง อันปຓนสิทธิทีไเดຌรับ
การรับรองละคุຌมครองทีไตຌองปราศจากการทรกซงของบุคคลอืไนตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 
พันธกรณีระหวางประทศทีไประทศเทยปຓนภาคี ละหลักสิทธิมนุษยชน อันปราศจากการค านึงถึงความ
ละอียดออน฿นมิติพศสภาวะ (Gender Sensitivity) ละขาดความคารพ฿นศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์ของ
ผูຌสียหายซึไงปຓนดใกหญิง จึงถือปຓนการกระท าทีไละมิดตอสิทธิมนุษยชน 
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ขຌอสนอนะมำตรกำรหรือนวทำงทีไหมำะสม฿นกำรป้องกันหรือกຌเขกำรละมิด 

สิทธิมนุษยชน 

ส านักงานต ารวจหงชาติควรก าชับการปฏิบัติหนຌาทีไของพนักงานสอบสวน฿หຌปຓนเปตาม
ประมวลระบียบการต ารวจเมกีไยวกับคดี ลักษณะทีไ ๎๕ ความลับ บททีไ ํ วาดຌวยขຌอราชการอันพึงสงวน              
ปຓนความลับดยครงครัด พรຌอมทัๅงควรประสานงานกับกระทรวงมหาดเทยละกระทรวงการพัฒนาสังคม         
ละความมัไนคงของมนุษย์ พืไอก าหนดนวทางปฏิบัติ฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไจะตຌองปฏิบัติงานรวมกันพึงระมัดระวัง
ละกใบรักษาขຌอมูลทีไกีไยวกับผูຌสียหายหรือพยาน฿นคดีเวຌปຓนความลับ ดยน าขຌอมูลตามค ารຌองนีๅเปปຓนกรณี
ตัวอยาง   

ขຌอสนอนะมำตรกำรหรือนวทำง฿นกำรสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 

  ํ) กรมคุຌมครองสิทธิละสรีภาพละส านักงานต ารวจหงชาติ 

        ํ.ํ)  ควรพิจารณาก าหนดนวทางปฏิบัติทีไหมาะสม฿นการรຌองทุกข์ทนผูຌสียหาย  
มืไอมีหตุสมควรจ าปຓนทีไชืไอเดຌวาผูຌสียหายอาจเดຌรับอันตรายหรือเดຌรับผลกระทบจากการรຌองทุกข์ดังกลาว 
฿นกรณีทีไกิดหตุกับพยาน฿นระหวางทีไอยู฿นมาตรการคุຌมครองความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติคุຌมครอง
พยาน฿นคดีอาญา พ.ศ. ๎๑๐๒ 

       ํ.๎)  ควรสริมสรຌาง฿หຌจຌาหนຌาทีไหรือผูຌปฏิบัติงานมีความตระหนักละค านึงถึง 

ความละอียดออน฿นมิติ พศสภาวะ (Gender Sensitivity) ฿นการสอบสวนด านินคดี กีไยวกับพศ                     
ละการคุຌมครองชวยหลือยียวยาจากหตุความรุนรงทางพศ ดยพิจารณาก าหนด฿หຌมีการสริมสรຌางความรูຌ
กจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน฿นรืไองดังกลาว 

       ํ.๏)  ควรประสานความรวมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของม
นุษย์หรือองค์กรภาคประชาสังคม พืไอด านินการจัด฿หຌมีกระบวนการฟຕนฟูยียวยาทางดຌานจิต฿จอยางตอนืไอง
฿หຌกผูຌสียหาย฿นคดีทีไเดຌรับผลกระทบ ดยฉพาะอยางยิไงกรณีคดีความผิดกีไยวกับพศซึไงผูຌสียหายปຓนดใก
ละอยู฿นระหวางการคุຌมครองความปลอดภัยตามมาตรการพิศษ 

  ๎) กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์ควรพิจารณาก าหนดนวทางปฏิบัติ               
ทีไ หมาะสม฿หຌกสถานรกรับ พืไอสรຌางหลักประกันความปลอดภัย฿หຌก บุคคลซึไงตกปຓนผูຌ สียหาย                 
ละผูຌติดตาม ตลอดจนจຌาหนຌาทีไผูຌปฏิบัติงาน ชน การประสานความรวมมือกับหนวยงานทีไมีหนຌาทีไดูลรักษา
ความปลอดภัย ละการพิไมครงสรຌางอัตราก าลังของขຌาราชการละงบประมาณ฿นบຌานพักดใกละครอบครัว
ตละจังหวัด฿หຌพียงพอ ปຓนตຌน 

๐. รำยงำนผลกำรตรวจสอบทีไ ๏๔์/๎๑๒๎ ลงวันทีไ ๐ ดือน ธันวำคม ๎๑๒๎ รืไอง สิทธิดใก 
กรณีกลำวอຌำงวำสนำมมวยนำนำชำติรังสิตจัด฿หຌ มีกำรชกมวย฿นดใก ดยมีจຌำหนຌำทีไของรัฐ                   
ขຌำเปกีไยวขຌอง  

 ควำมป็นมำ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติหในสมควรหยิบยกตรวจสอบ กรณีสนามมวยนานาชาติ

รังสิต ซึไงตัๅงอยูทีไต าบลประชาธิปัตย์ อ าภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ปຂด฿หຌมีการลักลอบลนการพนันมวยตูຌ ดย
฿หຌดใกอายุตไ ากวา ํ์ ป ชกมวย พืไอปຓนขຌออຌางวาสนามมวยยังมีการจัดการชกมวยอยู สนามมวยดังกลาวคย
ถูกจຌาหนຌาทีไต ารวจจับกุมฐานลนการพนันมืไอป ๎๑๑๔  มีผูຌหในวาการน าดใกอายุตไ ากวา ํ์ ป               มา
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ชกมวย ปຓนการกระท าทีไเมหมาะสมสมควรยกลิกการ฿หຌดใกอายุ ตไ ากวา ํ์ ปชกมวย อีกทัๅงสนามมวย
ดังกลาวมีขຌาราชการของกรมสอบสวนคดีพิศษ (DSI) ปຓนผูຌควบคุมสนามมวย  

 ผลกำรด ำนินกำร 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติเดຌพิจารณาขຌอทใจจริงจากหนวยงานทีไกีไยวขຌองลຌว 
ขຌอทใจจริงรับฟัง฿นบืๅองตຌนเดຌวา สนามมวยนานาชาติรังสิตจัด฿หຌมีการชกมวย฿นดใกอายุตไ ากวา ํ์ ป           
ละมีจຌาหนຌาทีไของกรมสอบสวนคดีพิศษขຌามากีไยวขຌอง กรณีมีปัญหาทีไตຌองพิจารณาวา การทีไสนามมวย
นานาชาติรังสิตจัด฿หຌมีการชกมวย฿นดใกอายุตไ ากวา ํ์ ป ดยมีจຌาหนຌาทีไกรมสอบสวนคดีพิศษขຌาเป
กีไยวขຌองปຓนการกระท าหรือการละลยการกระท าอันปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชนหรือเม  

  หในควรยกพิจารณาออกปຓน ๎ กรณี ดังนีๅ 

  กรณีทีไ ํ จຌาหนຌาทีไของกรมสอบสวนคดีพิศษขຌาเปมีสวนกีไยวขຌองกับสนามมวยนานาชาติ
รังสิตนัๅน กรมสอบสวนคดีพิศษซึไงปຓนหนวยงานตຌนสังกัดเดຌตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย               
อยางเมรຌายรง ละหในควรมีค าสัไงลงทษภาคทัณฑ์จຌาหนຌาทีไดังกลาว฿นความผิดฐานละทิๅงหนຌาทีไราชการ 
ละมีค าสัไงยุติรืไอง฿นกรณีทีไถูกกลาวหาวาปຓนผูຌมี อิทธิพล฿นสนามมวยนานาชาติรังสิต ละจัด฿หຌมีการพนัน
มวยตูຌลຌว หในวา มืไอหนวยงานตຌนสังกัดของจຌาหนຌาทีไดังกลาวเดຌสอบสวนละด า นินการทางวินัย             
ตามกระบวนการภาย฿นลຌว จึงหในควรยุติรืไอง 

  กรณีทีไ ๎ สนามมวยนานาชาติรังสิตจัด฿หຌมีการชกมวย฿นดใกอายุตไ ากวา ํ์ ป นัๅน  หในวา 
สนามมวยนานาชาติรังสิตชีๅจงขຌอทใจจริงยอมรับวา มีการจัดชกมวยดใกดังกลาวจริง ดยกลาวอຌางวา
พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๎๑๐๎ เมเดຌก าหนดอายุขัๅนตไ าของดใกทีไขึๅนชกมวยเดຌ ฿นการชกมวยดใก            
ตละครัๅงจะมีการตกลงรืไองพิกัดนๅ าหนักวาจะตຌองทากัน ละเดຌรับความยินยอมจากผูຌปกครอง พืไอ฿หຌดใก  
เดຌทดสอบรางกายพียง ๎ นาที อีกทัๅงนวมกใมีขนาด฿หญเมปຓนอันตรายตอดใก ตจากขຌอมูลการศึกษาวิจัย
ของศูนย์วิจัยพืไอสรຌางสริมความปลอดภัยละปງองกันการบาดจใบ฿นดใก ภาควิชากุมารวชศาสตร์             
คณะพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล รวมกับรองศาสตราจารย์พทย์หญิงจิรพร        
หลาธรรมทัศน์ หัวหนຌาศูนย์รังสีวินิจฉัยกຌาวหนຌา (Advanced Diagnostic Imaging Center : AIMC) ทีไศึกษา
การบาดจใบของสมองนักมวยดใกดຌวยการท า MRI  ผลการศึกษาบืๅองตຌนพบการบาดจใบลักษณะ micro 
bleeding  ทีไตกตางจากกลุมควบคุมอยางชัดจน รวมทัๅงพบความผิดปกติของการท าหนຌาทีไของสมอง               
จากการทดสอบดยวิธี functional MRI  ดยพบวา มีลือดออก฿นสมอง ท า฿หຌมีธาตุหลใกสะสมซึไงธาตุหลใก
ปຓนสารพิษตอนืๅอสมอง ซลล์สมอง ฿ยประสาทฉีกขาดละถูกท าลาย ท า฿หຌสมองเมสามารถสัไงการเดຌ
ตามปกติ การท างานของสมองดຌานความจ าลดลง ระดับสติปัญญา ( intelligence quotient : I.Q.) นຌอยกวา
ของดใกทัไวเป ละลดลงอยางตอนืไองตามระยะวลาทีไชกมวย ทัๅงนีๅ สาหตุหนึไงทีไนักมวยดใกเดຌรับผลกระทบ
มากกวานักมวยผูຌ฿หญ กิดจากดใก฿ชຌวิธีดินหนຌาชกคูตอสูຌ ดยฉพาะมืไอมีสียงชียร์หรือสัไงดยผูຌฝຄกสอน               
ดยเมมีการปງองกันตนองละการหลบหลีกการถูกชกชนผูຌ฿หญ นอกจากนีๅ จากการศึกษาวิจัยของสถาบันราม
จิตติ฿นครงการติดตามสภาวการณ์ดใกยาวชนรายจังหวัด ตัๅงตป ๎๑๐๓ – ๎๑๑๓ พบ ปรากฏการณ์มวย
ดใก  กลาวคือ มีดใกชกมวยเทยบนวทีมวยอาชีพตามสถานทีไตางโ จ านวนมาก จากการส ารวจอยางปຓน
ทางการมืไอป ๎๑๑์ มีนักมวยดใกทีไชก฿นวทีมวยประมาณ ํ์์,์์์ คน รຌอยละ ๏์ ขึๅนชกทุกสัปดาห์ 
ปຓนการชกบบนักมวยอาชีพ ดยเมมีอุปกรณ์ปງองกันตัว กวารຌอยละ ๑์ ของจ านวนทัๅงหมดมีอาการหมด
สภาพดยพลัน (Knock) จากการชก ละรຌอยละ ๎์ ถึงขัๅนหมดสติระหวางการชก ขຌอมูลจากการศึกษาวิจัย
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ดังกลาวขຌางตຌน ชีๅ฿หຌหในวา การชกมวยของดใกอายุตไ ากวา ํ๑ ป ท า฿หຌสมองของดใกเดຌรับอันตราย                 
อยางรຌายรง สงผลตอพัฒนาการละสติปัญญา ดใกขาดอกาสทีไจะพัฒนาตนอง฿นดຌานตางโ ดยฉพาะ
อยางยิไงดຌานการศึกษา อันปຓนการสวงประยชน์ทางการคຌาจากดใก ละอาจขຌาขายปຓนการ฿ชຌรงงานดใก 
ทีไมีอายุตไ ากวา ํ๑ ป ดยลักษณะของงานทีไมีนวนຌมปຓนอันตรายตอสุขภาพละความปลอดภัยของดใก           
ขัดตอพระราชบัญญัติคุຌมครองดใก พ.ศ. ๎๑๐๒ มาตรา ๎๒ (๓) ทีไหຌามมิ฿หຌกระท าการอันปຓนการ฿หຌดใกลน
กีฬาหรือ฿หຌกระท าการ฿ดพืไอสวงหาประยชน์ทางการคຌาอันมีลักษณะปຓนการขัดขวางตอการจริญติบต
ของดใก รวมถึงขัดตออนุสัญญาวาดຌวยสิทธิดใกขຌอ ํ๕ (ํ) ขຌอ ๏๎ ละขຌอ ๏๒  ทีไรัฐภาคีมีหนຌาทีไคุຌมครองดใก
จากการสวงประยชน์ทางศรษฐกิจ ละจากการท างาน฿ด ทีไนาจะปຓนการสีไ ยงอันตราย หรือทีไขัดขวาง
การศึกษาของดใก หรือปຓนอันตรายตอสุขภาพ หรือการพัฒนาทางรางกายละสมอง อีกทัๅงอนุสัญญา                  
ขององค์การรงงานระหวางประทศ ฉบับทีไ ํ๏๔ (International Labour Organization : ILO No. 138) 
พ.ศ. ๎๑ํ๒ ขຌอ ๏ วาดຌวยอายุขัๅนตไ าทีไจຌางงานเดຌ ทีไก าหนดหຌามมิ฿หຌจຌางงานดใกอายุตไ ากวา ํ๔ ป ท างานทีไมี
อันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัย ละอนุสัญญาขององค์การรงงานระหวางประทศ ฉบับทีไ ํ๔๎ 
(International Labour Organization : ILO No. 182) วาดຌวยการหຌามละการด านินการ ดยทันทีพืไอขจัด
รูปบบทีไลวรຌายทีไสุดของการ฿ชຌรงงานดใก พ.ศ. ๎๑๐๎ ขຌอ ๏ ทีไก าหนดหຌามมิ฿หຌจຌางงานดใก฿นงาน            
ดยลักษณะงานมีนวนຌมทีไจะปຓนอันตรายตอสุขภาพ ซึไงองค์การรงงานระหวางประทศเดຌ฿หຌความหมาย
ของค าวา การจຌางงาน  (Employment) หมายถึง การสัญญาวาจຌาง฿หຌท างาน หรือบริการลกคาจຌาง             
ซึไงท า฿หຌกิดความสัมพันธ์ระหวางนายจຌางกับลูกจຌาง สัญญาจຌางงานอาจจัดท าขึๅนอยางชัดจนหรือละเวຌ฿นฐาน
ทีไขຌา฿จกันกใเดຌ ละ รงงานดใก  (Child Labour) หมายถึง การ฿หຌดใกท างาน฿นลักษณะทีไยอมรับเมเดຌ 
พราะปຓนงานทีไปຓนอันตรายตอดใกหรืออาปรียบดใกจนกินเป รงงานดใกมี ๏ ประภท เดຌก รงงานทีไท า
ดยดใกทีไมีอายุนຌอยกวาอายุขัๅนตไ าส าหรับงานนัๅน งานอันตรายทีไมีผลสียตอรางกาย จิต฿จ หรือศีลธรรม               
ของดใก ละรงงานดใกรูปบบทีไลวรຌายทีไสุดทุกลักษณะ  ประกอบรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 
พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๓ํ วรรคสาม  นอกจากนัๅน พระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๎๑๐๎ มาตรา ๎๒ 
วรรคหนึไง  เดຌบัญญัติหຌามจัดการขงขันกีฬามวยดยเมเดຌรับอนุญาต ดย฿นวรรคสองมีบทบัญญัติทีไก าหนด฿หຌ
การอนุญาตตามวรรคหนึไง฿หຌปຓนเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง ส าหรับหลักกณฑ์            
฿นการอนุญาต฿หຌจัดการขงขันกีฬามวยส าหรับนักมวยทีไมีอายุตไ ากวา ํ๑ ปบริบูรณ์ จะก าหนดเดຌฉพาะมืไอมี
อุปกรณ์฿นการปງองกันความปลอดภัย฿นการขงขัน มืไอยังเมปรากฏขຌอความก าหนดหลักกณฑ์฿นการอนุญาต
฿หຌจัดการขงขันกีฬามวยส าหรับนักมวยทีไมีอายุตไ ากวา ํ๑ ปบริบูรณ์ นายทะบียนจึงเมอาจอนุญาต฿หຌจัดการ
ขงขันกีฬามวยส าหรับนักมวยทีไมีอายุตไ ากวา ํ๑ ปบริบูรณ์ ดังนัๅน การกระท าของสนามมวยนานาชาติรังสิต
จึงขຌากณฑ์ปຓนการ฿ชຌรงงานดใกอายุตไ ากวา ํ์ ป ชกมวย จึงปຓนการกระท าละมิดสิทธิมนุษยชน สมควร 
ทีไจะมีการยุติการชกมวยดใก ละหในควรสนอนะมาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม฿นการปງองกันหรือกຌเข
การละมิดสิทธิมนุษยชน ละขຌอสนอนะ฿นการกຌเขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระบียบ หรือค าสัไง฿ด พืไอ฿หຌ
สอดคลຌองกับหลักสิทธิมนุษยชนตอหนวยงานทีไ กีไยวขຌองตามหนຌาทีไละอ านาจของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ (ํ) ละ (๏) ละ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๒ (ํ) 
ละ (๏) ประกอบมาตรา ๏๒ ละมาตรา ๐๎ ตอเป ดังนีๅ 

 ํ) มำตรกำรหรือนวทำงทีไหมำะสม฿นกำรป้องกันหรือกຌเขกำรละมิดสิทธิมนุษยชน 
  ํ.ํ) สนามมวยนานาชาติรังสิตควรด านินการตามอ านาจหนຌาทีไตามพระราชบัญญัติกีฬา

มวย พ.ศ. ๎๑๐๎ กฎกระทรวง ฉบับทีไ ๑ (พ.ศ. ๎๑๐๏) ออกตามความ฿นพระราชบัญญัติกีฬามวย                  
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พ.ศ. ๎๑๐๎ กฎกระทรวงวาดຌวยมาตรฐานการปฏิบัติหนຌาทีไละจรรยาบรรณของบุคคล฿นวงการกีฬามวย 
พ.ศ. ๎๑๐๑ พระราชบัญญัติคุຌมครองดใก พ.ศ. ๎๑๐๒ มาตรา ๎๒ (๓) อนุสัญญาวาดຌวยสิทธิดใก ขຌอ ํ๕ (ํ)  
ขຌอ ๏๎ ละ ขຌอ ๏๒ อนุสัญญาขององค์การรงงานระหวางประทศ ฉบับทีไ ํ๏๔ (ILO No. 138) พ.ศ. ๎๑ํ๒ 
อนุสัญญาขององค์การรงงานระหวางประทศ ฉบับทีไ ํ๔๎ (ILO No. 182) วาดຌวยการหຌามละการ
ด านินการดยทันทีพืไอขจัดรูปบบทีไลวรຌายทีไสุดของการ฿ชຌรงงานดใก พ.ศ. ๎๑๐๎ พืไอคุຌมครองความ
ปลอดภัยละสวัสดิภาพของนักมวยดใก ควรปฏิบัติตามระบียบละกติกาการขงขันอยางครงครัด ทัๅงนีๅ  
ควรค านึงถึงความปลอดภัยของนักมวยดใกปຓนส าคัญ เมควรจัด฿หຌดใกอายุตไ ากวา ํ๑ ป ชกมวย  

  ํ.๎) นายทะบียนหรือส านักงานคณะกรรมการกีฬามวยตຌองเมอนุญาต฿หຌจัดการขงขันกีฬา
มวยส าหรับนักมวยทีไมีอายุตไ ากวาสิบหຌาปบริบูรณ์ ทัๅงนีๅ ตามมาตรา ๎๐ วรรคสอง หงพระราชบัญญัติกีฬา
มวย พ.ศ. ๎๑๐๎ ละก ากับดูลการด านินการตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๎๑๐๎ ละตามกฎหมาย
ล าดับรองทีไออกตามพระราชบัญญัตินีๅ อีกทัๅงด านินการการ฿ชຌจายงินกองทุนบุคคล฿นวงการกีฬามวย                
พ.ศ. ๎๑๐๏ ฿นการ฿ชຌจายงินกองทุนตຌอง฿ชຌพืไอวัตถุประสงค์฿นการจัดสวัสดิการ ดยฉพาะอยางยิไงนักมวย 
฿นกรณีประสบอุบัติหตุ จใบปຆวยจากการขงขันกีฬามวย  

   ํ.๏) กระทรวงการทองทีไยวละกีฬา การกีฬาหงประทศเทยละส านักงานคณะกรรมการ
กีฬามวย ควรควบคุมก ากับดูลกีฬามวย฿หຌปຓนเปตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๎๑๐๎ ดยครงครัด 
ดยจัด฿หຌมีระบบ กระบวนการติดตาม ละการประมินผลกีไยวกับการบังคับ฿ชຌกฎหมาย สถานการณ์ละผล
การด านินการตามกฎหมาย ละประสานความรวมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ละกระทรวงรงงาน จัด
ครงการหรือผนงานจัดการอบรมอยางตอนืไอง฿หຌกบุคคล฿นวงการกีฬามวย รวมถึงบิดามารดา ละ
ผูຌปกครองดใก฿หຌทราบละตระหนักถึงกฎหมายละระบียบกฎกณฑ์ทีไกีไยวขຌองกับกีฬามวยดใกรวมทัๅง
อันตรายทีไกิดจากการชกมวย ดยฉพาะอยางยิไงนักมวยดใก  

  ๎) ขຌอสนอนะ฿นกำรกຌเขปรับปรุงกฎหมำย กฎ ระบียบ หรือค ำสัไง 
  คณะรัฐมนตรี  กระทรวงการทองทีไยวละกีฬาควรรวมกับกระทรวงสาธารณสุข                    

ละกระทรวงรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไงคงของมนุษย์ ปรับปรุงกຌเขพระราชบัญญัติ  
กีฬามวย พ.ศ. ๎๑๐๎ ดยพิไมหมวดการควบคุมการชกมวยดใก พืไอก าหนดกฎกณฑ์ทีไปຓนหลักการส าคัญ
ละรายละอียดทางปฏิบัติ฿หຌชัดจนปຓนการฉพาะส าหรับการชกมวยดใก฿หຌสอดคลຌองกับรัฐธรรมนูญ               
หงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๓ํ วรรคสาม ละพระราชบัญญัติ  คุຌมครองดใก                 
พ.ศ. ๎๑๐๒ มาตรา ๎๒ (๓) อนุสัญญาวาดຌวยสิทธิดใก อนุสัญญาขององค์การรงงานระหวางประทศ ฉบับทีไ 
ํ๏๔ (ILO No. 138) วาดຌวยอายุขัๅนตไ าทีไจຌางงานเดຌ พ.ศ. ๎๑ํ๒ ละอนุสัญญาขององค์การรงงานระหวาง
ประทศ ฉบับทีไ ํ๔๎ (ILO No. 182) วาดຌวยการหຌามละการด านินการดยทันทีพืไอขจัดรูปบบทีไลวรຌาย
ทีไสุดของการ฿ชຌรงงานดใก พ.ศ. ๎๑๐๎     

  ทัๅงนีๅ ภาย฿น ๒์ วัน นับตเดຌรับรายงานฉบับนีๅรายงานผลการตรวจสอบทีไ ๐๑๑/๎๑๒๎ ลง
วันทีไ ํ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๎๑๒๎  
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๑. รืไอง สิทธิละสถำนะบุคคล กรณีกลำวอຌำงวำ ส ำนักทะบียนอ ำภอมตง จังหวัดชียง฿หม 
เมพิจำรณำคืนรำยกำรทีไถูกจ ำหนำยออกจำกฐำนขຌอมูลทะบียนรำษฎร 

  ควำมป็นมำ 
  ผูຌรຌองกับพวกปຓนราษฎรหมูทีไ ํ๒ ละ ํ๕ ต าบลอินทขิล อ าภอมตง จังหวัดชียง฿หม 
ระหวางป ๎๑๐๓ – ๎๑๐๔ ผูຌถูกรຌองเดຌจ าหนายรายการบุคคลของผูຌรຌองกับพวกออกจากฐานขຌอมูลทะบียน
ราษฎรดຌวย ท.ร.๕๓ ท า฿หຌผูຌรຌองกับพวกเมสามารถด านินการ฿ดโ ทางทะบียนราษฎร ปຓนผล฿หຌเดຌรับความ
ดือดรຌอนปຓนอยางมาก ตอมามืไอดือนสิงหาคม ๎๑๑๐ ผูຌรຌองกับพวกเดຌยืไนค ารຌองขอคืนรายการบุคคล              
ทีไถูกจ าหนายตอนายทะบียนอ าภอมตง ตามครงการรงรัด฿หຌสถานะ (สัญชาติเทย) กกลุมชาติพันธุ์              
ของอ าภอมตงซึไงกิดจากความรวมมือของหลายภาคสวน มีทัๅงจากคณะกรรมการประจ าหมูบຌาน หนวยงาน
ของรัฐ ละองค์กรอกชน จนกระทัไงดือนตุลาคม ๎๑๑๐ ผูຌถูกรຌองเดຌอนุมัติค ารຌองขอ฿หຌยกลิกการจ าหนาย
รายการบุคคล฿หຌกผูຌขຌารวมครงการฯ บางสวนลຌว ตยังมีค ารຌองอีกจ านวนหนึไงทีไผูຌถูกรຌองยังเมเดຌพิจารณา
ด านินการ ละมืไอวันทีไ ํ๓ กุมภาพันธ์ ๎๑๑๔ ผูຌรຌองกับพวกเดຌติดตามผลการพิจารณาค ารຌองจากผูຌถูกรຌอง                    
ตจຌาหนຌาทีไจຌงวาเมสามารถพิจารณาด านินการเดຌ นืไองจากค ารຌองละตຌนฉบับทะบียนประวัติฯ                 
ของชาวบຌานทีไยืไนค ารຌองนัๅน กองกิจการตางประทศละคดีอาชญากรรมระหวางประทศ กรมสอบสวนคดี
พิศษเดຌน าเปตรวจสอบ ผูຌรຌองกับพวกหในวาผูຌถูกรຌองเมพิจารณาคืนรายการทีไถูกจ าหนาย จึงขอ฿หຌตรวจสอบ 

กำรด ำนินกำร 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณาขຌอทใจจริงจากผูຌรຌอง ผูຌถูกรຌอง หนวยงาน                

ทีไกีไยวขຌอง ขຌอกฎหมาย ละหลักสิทธิมนุษยชนลຌวหในวา กรณีทีไผูຌรຌองกับพวกกลาวอຌางวาผูຌถูกรຌอง              
เมพิจารณาคืนรายการทีไถูกจ าหนายปຓนผล฿หຌเดຌรับความดือดรຌอนนัๅน จากการตรวจสอบขຌอทใจจริงพบวา    
ผูຌรຌองกับพวกจ านวน ๕์ คน เดຌรับการพิจารณาคืนรายการบุคคลทีไถูกจ าหนายลຌว ดยทีไบางคนเดຌรับการคืน
รายการตัๅงตป ๎๑๑๑ หลืออีกจ านวน ๎ํ คน ทีไอยูระหวางการพิจารณาด านินการของผูຌถูกรຌอง          ตาม
นวทางของกรมการปกครองทีไเดຌก าหนดเวຌตามหนังสือ ทีไ มท ์๏์๕.ํ/ํ๐๑์๓ ลงวันทีไ ๕ กรกฎาคม 
๎๑๒ํ ขຌอทใจจริงดังกลาวสดง฿หຌหในวา ผูຌถูกรຌองเดຌด านินการพืไอคืนรายการทางทะบียน฿หຌกผูຌ รຌอง                  
กับพวกมาดยตลอดลຌว  

อยางเรกใตาม มຌกลุมของผูຌรຌองกับพวกจะหลือพียงบางคนทีไยังเมเดຌรับการพิจารณาคืน
รายการทีไถูกจ าหนายหรือก าหนดสถานะทีไหมาะสมละอยูระหวางการพิจารณาด านินการของผูຌถูกรຌอง              
ตจากการตรวจสอบขຌอทใจจริงพบวา ฿นพืๅนทีไของผูຌถูกรຌองละพืๅนทีไอืไนโ ของจังหวัดชียง฿หม ยังหลือบุคคล
ทีไถูกจ าหนายรายการกลุมอืไนโ อีกจ านวนมาก ประกอบกับมีความลาชຌานืไองจากมีปัญหาละอุปสรรค฿นการ
ด านินการ ชน จຌาหนຌาทีไผูຌรับผิดชอบงานทะบียนราษฎรมีจ านวนเมพียงพอละตຌองรับผิดชอบงาน                 
หลายดຌาน เมมีงบประมาณละอุปกรณ์พียงพอ ปຓนตຌน ตามการชีๅจงของจังหวัดชียง฿หมซึไงสงผลกระทบ
ดยตรงตอสิทธิทีไจะเดຌรับการยอมรับวาปຓนบุคคลตามกฎหมาย฿นทุกหงหนตามทีไเดຌรับการรับรอง             
ละคุຌมครองเวຌ฿นกฎหมายตางโ เมวาจะปຓนกฎหมายวาดຌวยคนขຌามือง หรือกฎหมายวาดຌวยทะบียนราษฎร 
ละกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง ขຌอ ํ๒ ซึไงประทศเทยเดຌขຌารวม                  
ปຓนภาคีละมีพันธกรณีทีไจะตຌองปฏิบัติตาม นอกจากนีๅยังพบวา องค์กรภาคครือขายอกชนละมหาวิทยาลัย
ซึไงน าดยมูลนิธิครือขายสถานะบุคคล (คสบ.) คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยชียง฿หม ละองค์กรพัฒนา
อกชน (NGOs) อืไนโ มีบทบาทละสวนรวมอยางมาก฿นกระบวนการ฿หຌความชวยหลือการกຌเขปัญหา                  
การจ าหนายรายการบุคคลออกจากฐานขຌอมูลทะบียนราษฎร฿นพืๅนทีไจังหวัดชียง฿หม ซึไงปຓนเปตามบันทึก
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ขຌอตกลงความรวมมือ (MOU) ฿นการกຌเขปัญหาสถานะบุคคลละสิทธิตอกรณีการจ าหนายรายการบุคคล
ออกจากฐานขຌอมูลทะบียนราษฎรละการระงับความคลืไอนเหวทางทะบียนราษฎร฿นพืๅนทีไจังหวัดชียง฿หม 
ฉบับวันทีไ ๑ มิถุนายน ๎๑๒์ ละตามนวทางประชารัฐทีไมุงสงสริม฿หຌทุกภาคสวนของสังคมรวมกันกຌเข
ปัญา ดังนัๅน พืไอปຓนการสงสริมละคุຌมครองสิทธิของผูຌรຌองกับพวกละผูຌถูกจ าหนายรายการกลุมอืไนโ ทีไยัง
เมเดຌรับการคืนรายการบุคคลหรือก าหนดสถานะทีไหมาะสม จึงหในควรสงประดในปัญหาดังกลาวละการมี
สวนรวมขององค์กรภาคีครือขาย องค์กรพัฒนาอกชน (NGOs) ฿นพืๅนทีไเปยังกรมการปกครอง฿นฐานะ
หนวยงานตຌนสังกัดของผูຌถูกรຌองพืไอพิจารณากຌเขปัญหาละก าหนดนวทางการมีสวนรวมอยางหมาะสม
ตามอ านาจหนຌาทีไตอเป ทัๅงนีๅ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชน
หงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๏๏ 

๒. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๐๔๒/๎๑๒๎ ลงวันทีไ ๎๑ ดือน ธันวำคม ๎๑๒๎ รืไอง ศักดิ์ศรีควำมป็น
มนุษย์ กรณีกลำวอຌำงวำพลทหำรถูกผูຌบังคับบัญชำ฿ชຌ฿หຌเปลีๅยงเก ถูกดำทอถึงบุพกำรี ละถูกท ำรຌำยรำงกำย 

ควำมป็นมำ 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ เดຌรับรืไองรຌองรียนซึไงผูຌรຌองกลาวอຌางวา มืไอดือน
กรกฎาคม ๎๑๒ํ พลทหารประจ าการนายหนึไงของกองพันทหารราบทีไ ๎ ศูนย์การทหารราบ คายธนะรัชต์  
(ผูຌถูกรຌอง) เดຌบันทึกคลิปวิดีอละผยพรผานสืไอสังคมออนเลน์ พืไอปຂดผยวาผูຌบั งคับบัญชา฿ชຌ฿หຌตนอง 
ลีๅยงเกนับรຌอยตัวตຌอง฿ชຌชีวิตอยูกับเก มีทีไพักอาศัย อาหารการกิน ละความปຓนอยูทีไเมถูกสุขลักษณะ  
ถูกดาทอถึงบิดามารดา ละบุพการี ทัๅงยังถูกท ารຌายรางกายดຌวยการตบหนຌา พราะดูลเกเมดี ผูຌรຌองหในวา 
การกระท าดังกลาวอาจขัดตอรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๐ ละกติกา
ระหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง ฿นประดในศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์ ปຓนการ฿ชຌ
อ านาจของผูຌบั งคับบัญชาซึไ งกินเปจากกฎหมายหรือระบียบทีไก าหนดเวຌ พืไอสัไ งการหรือเหวຌวาน 

฿หຌผูຌ ฿ตຌบังคับบัญชาท างานทีไเมกีไยวกับภารกิจของพลทหาร หรืองานทีไปຓนผลประยชน์สวนตนของ
ผูຌบังคับบัญชา ชน รับ฿ชຌ ขับรถ ซักสืๅอผຌา รีดผຌา ท าความสะอาดบຌาน ปຓนตຌน จึงขอ฿หຌตรวจสอบ 

ผลกำรด ำนินกำร 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติเดຌพิจารณาลຌวหในวา ศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์ปຓน
คุณคาส าคัญ ซึไงเดຌรับการรับรองละคุຌมครองเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์4  
รวมถึงกติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิพลมืองละสิทธิทางการมือง ( International Covenant on Civil 
and Political Rights: ICCPR) ดยศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์ คือ คุณคาอันมีลักษณะผูกพันอยูกับความปຓนมนุษย์ 
มนุษย์ทุกคนพึงเดຌรับคุณคาดังกลาว฿นฐานะมนุษย์พึงปฏิบัติตอกัน ดยเมจ าตຌองค านึงถึงพศ ชืๅอชาติ ศาสนา 
วัย หรือคุณสมบัติอืไนโ การกระท าทีไปຓนการละมิดศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์จึงอาจกิดขึๅนตอรางกายละจิต฿จ
ของผูຌถูกกระท า฿นลักษณะทีไลดทอนหรือยไ ายีศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์อยางรຌายรง  

    จากขຌอทใจจริงดังกลาวหในวา การทีไผูຌบังคับบัญชามอบหมาย฿หຌผูຌสียหายเปลีๅยงเก  
ถือปຓนการกระท าพืไอกิจการละสวงหาประยชน์สวนตน เมเดຌปຓนนยบายห รือการสัไงการจาก 

                                                           

4 รัฐธรรมนญูหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์  
  มาตรา ๐ ศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย ์สิทธิ สรภีาพ ละความสมอภาคของบุคคลยอมเดຌรับการคุຌมครอง 
      ... 
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ผูຌถูกรຌอง ส าหรับดຌานความปຓนอยู ผูຌ สียหายเดຌรับการจัดทีไพักหลัก ทีไพักชัไวคราว ละหຌองสุขา฿หຌ฿ชຌ  
ดยมียานพาหนะอ านวยความสะดวก รวมทัๅงเดຌรับการจัด฿หຌมีอาหารการกินตามสมควร มิเดຌปຓน  

การกระท าอันปຓนการลดทอนศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์ ตประดในทีไผูຌสียหายถูกผูຌบังคับบัญชาดาทอถึงบุพการี 
ละท ารຌายรางกายดຌวยการตบหนຌา ํ ครัๅง ถือปຓนการกระท าทีไลดทอนศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์ อันปຓนการ
ละมิดสิทธิมนุษยชน ละมิ฿ชนวทางทีไผูຌบังคับบัญชาสมควรกระท าตอผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา ตนืไองจากกรณีนีๅ 
กองทัพบก฿นฐานะหนวยงานตຌนสังกัดของผูຌถูกรຌองเดຌตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนขຌอทใจจริงละมีค าสัไง  

ลงทัณฑ์ทางวินัยกผูຌบังคับบัญชารายนัๅนดยการ ขัง มีก าหนด ํ๑ วัน ละ฿หຌงดบ าหนใจประจ าป ๎๑๒ํ 
ครึไงปหลัง รวมถึง฿หຌพຌนจากการปฏิบัติหนຌาทีไผูຌบังคับกองรຌอย จึงปຓนกรณีตามมาตรา ๏๕ (๑) ประกอบมาตรา 
๏๕ วรรคสองหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ              
พ.ศ. ๎๑๒์ ซึไงบัญญัติ฿หຌคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติสัไงยุติรืไองหากปຓนรืไองทีไมีการกຌเขปัญหา
อยางหมาะสมลຌว หในควรยุติรืไอง ทัๅงนีๅ ฿หຌกระทรวงกลาหมด านินการยียวยากผูຌสียหายตามความ
หมาะสมตอเป 

   อยางเรกใตาม พืไอ฿หຌกิดการคารพศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์ของปัจจกบุคคล ละปງองกัน
เม฿หຌกิดหตุการณ์ลักษณะชนนีๅขึๅนอีก฿นอนาคต หในควรมีขຌอสนอนะเปยังกระทรวงกลาหม พืไอก ากับ
ดูล ละ฿หຌค านะน านวทางการปฏิบัติของผูຌบังคับบัญชาตอทหารประจ าการ ละทหารกองประจ าการ  
฿หຌพึงระมัดระวังหรือหลีกลีไยงการกระท าการ฿ด โ ทีไอาจสุมสีไยง หรือน าเปสูการละมิดศักดิ์ศรีความปຓนมนุษย์
ดังชนกรณีนีๅ   

๓. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๐๔๕ – ๐๕ํ/๎๑๒๎ ลงวันทีไ ๎๑ ธันวำคม ๎๑๒๎ รืไอง สิทธิ              
฿นควำมป็นอยูสวนตัวกีไยวกับขຌอมูลสวนบุคคล สรีภำพ฿นกำรประกอบอำชีพ ละกำรลือกปฏิบัติ กรณี
กลำวอຌำงวำกองทะบียนประวัติอำชญำกรปิดผยประวัติกำรกระท ำควำมผิดคดีอำญำสงผลกระทบตอ
กำรประกอบอำชีพ  

  ควำมป็นมำ 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติเดຌรับการรຌองรียนจากผูຌรຌอง จ านวนสามค ารຌอง  
ดยค ารຌองทัๅงสามค ารຌองปຓนรืไองสิทธิ฿นความปຓนอยูสวนตัวกีไยวกับขຌอมูลสวนบุคคล สรีภาพ฿นการประกอบ
อาชีพ ละการลือกปฏิบัติ  ซึไ งมีประดในรຌองรียนอยางดียวกันละมีผูຌถูกรຌองปຓนคู กรณีรวมกัน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจึง฿หຌพิจารณารวมกัน ดย฿นรายละอียดนัๅน ผูຌรຌองทุกคนตางคยกระท า
ความผิดคดีอาญา฿นความผิดฐานตาง โ ลຌวตกรณี อันกีไยวขຌองกับความผิดฐานขับรถขณะมาสุรา ความผิด
ฐานตอสูຌขัดขวางจຌาพนักงาน฿นขณะปฏิบัติหนຌาทีไ ความผิดฐานท า฿หຌสียทรัพย์ ละความผิดฐานดูหมิไน             
จຌาพนักงาน ซึไงศาลเดຌมีค าพิพากษาลຌว฿นทุกกรณี ทัๅงนีๅ ผลจากการทีไผูຌรຌองกระท าความผิดคดีอาญา                 
ละถูกศาลพิพากษาลงทษ ท า฿หຌผูຌรຌองถูกบันทึกลายนิๅวมือ ละมีประวัติอยู฿นฐานขຌอมูลรายการประวัติ
อาชญากรของกองทะบียนประวัติอาชญากร ส านักงานต ารวจหงชาติ ซึไงปຓนหนวยงานของรัฐทีไมีหนຌาทีไ             
ละความรับผิดชอบกีไยวกับการด านินการตรวจสอบประวัติการกระท าความผิดคดีอาญาดຌวยระบบชืไอ              
ชืไอสกุล ละลายพิมพ์นิๅวมือ รวมทัๅงการบันทึกผลคดี การพิจารณาคัดยกผลคดีทีไอยู฿นขายตຌองท าลาย                 
ผนพิมพ์ลายนิๅวมือละบัญชีประวัติออกจากสารบบหรือฐานขຌอมูลประวัติอาชญากร ดยผูຌรຌองทุกคน               
ตางกลาวอຌาง฿นลักษณะดียวกันวา เดຌรับผลกระทบจากการทีไหนวยงานอกชนขอขຌอมูลประวัติอาชญากรรม
ของผูຌรຌองจากกองทะบียนประวัติอาชญากร พืไอน าเป฿ชຌประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ฿นการท างานหรือ
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การรับขຌาท างาน ปຓนหตุ฿หຌผูຌรຌองบางคนถูกหนวยงานอกชนปฏิสธเมรับขຌาท างาน ละบางคนถูกบริษัท
นายจຌางสัไงพักงานดยเมมีก าหนด  

  ผลกำรด ำนินกำร 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจาณาลຌวหในวา มຌการกระด านินการของ 

กองทะบียนประวัติอาชญากร จะเมปຓนการกระท าหรือละลยการกระท าอันปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชน  
ตอยางเรกใตามหในควร฿หຌมีขຌอสนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 
รวมตลอดทัๅงการกຌเขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระบียบ หรือค าสัไง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสิทธิมนุษยชน               
ตอส านักงานต ารวจหงชาติ฿นฐานะหนวยงานตຌนสังกัดของกองทะบียนประวัติอาชญากร ตามรัฐธรรมนูญ
หงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ (๏) ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๒ (๏) ดังนีๅ  
  ส านักงานต ารวจหงชาติควรพิจารณาทบทวนกຌเขพิไมติมประมวลระบียบการต ารวจ  

เมกีไยวกับคดี ลักษณะทีไ ๏๎ บททีไ ๐ ขຌอ ํ.ํ๓ ซึไงกຌเขพิไมติมดยระบียบส านักงานต ารวจหงชาติ วาดຌวย
ประมวลระบียบการต ารวจเมกีไยวกับคดี ลักษณะทีไ ๏๎ การพิมพ์ลายนิๅวมือ (ฉบับทีไ ๐) พ.ศ. ๎๑๒ํ  
ดยพิไมติมหลักกณฑ์กรณีทีไตຌองคัดลือกผนพิมพ์ลายนิๅวมือละอกสารทีไกีไยวขຌองยกออกจากสารบบหรือ
ฐานขຌอมูลประวัติอาชญากร฿หຌครอบคลุมถึง คดีความผิดทุกประภททีไศาลมีค าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ าคุกสถาน
ดียวหรือทัๅงจ าคุกละปรับ ดยทษจ าคุก฿หຌรอการลงทษเวຌ  ดຌวย นืไองจากปຓนกรณีทีไจ าลยถูกศาล
พิพากษาวามีความผิดตเมเดຌรับทษจ าคุกจริง ดยค านึงถึงหตุตางโ อันควรปรานีลຌว ทัๅงยังมุงหมายทีไจะ฿หຌ
อกาสจ าลยเดຌกลับตัวชนดียวกับกรณีการรอการก าหนดทษ หนวยงานของรัฐจึงควรปฏิบัติตอบุคคลทีไมี
สาระส าคัญหมือนกันอยางทาทียมกันตามหลักความสมอภาคละการเมลือกปฏิบัติ 

๔. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๏๓/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ํ๑ มกรำคม พ.ศ. ๎๑๒๏ รืไอง สิทธิ฿นกำรจัดกำร
ทีไดินละสิทธิของบุคคล฿นทรัพย์สิน กรณีกลำวอຌำงวำหนวยงำนของรัฐออกหนังสือส ำคัญส ำหรับทีไหลวงทับ
ทีไดินท ำกินของรำษฎร 

 ควำมป็นมำ 
รัฐบาลตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดขตต์หวงหຌามทีไดิน อ าภอมือง  อ าภอบຌานซา อ าภอ

คกส ารง จังหวัดลพบุรี ละอ าภอปากพรียว อ าภอหนองดน อ าภอชัยบาดาล จังหวัดสระบุรี พุทธศักราช 
๎๐๓๕ ขึๅน มืไอวันทีไ ํ๎ กุมภาพันธ์ ๎๐๓๕ ก าหนด฿หຌพืๅนทีไดังกลาว ปຓนขตหวงหຌามเวຌส าหรับ฿ชຌประยชน์   
฿นราชการทหาร ตอมาราษฎรชุมชนบຌานนๅ าจัๅนละวัดบຌานนๅ าจัๅนเดຌจຌงการครอบครองทีไดินละเดຌรับบบจຌง
การครอบครองทีไดิน (ส.ค.ํ) ฿นระหวางป ๎๐๕๒ ถึงป ๎๐๕๔ ละรัฐบาลเดຌออกหนังสือส าคัญส าหรับทีไหลวง 
(นสล.) ทีไ ๏ํ๒๒/๎๑ํ๏ ก าหนด฿หຌทีไดินรกรຌางวางปลาทีไเดຌ หวงหຌามเวຌตามพระราชกฤษฎีกาฯ บริวณต าบล
ขาสามยอด อ าภอมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นืๅอทีไ ๏๑,๎์์ เร รวมถึงหมูบຌานนๅ าจัๅนปຓนทีไส าหรับ                   
฿ชຌ฿นราชการกองทัพบก (สนามยิงปนขาอราวัณ) มืไอวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑ํ๏ ตอมามืไอป ๎๑๑๔ ผูຌถูกรຌอง
ขຌา฿ชຌประยชน์พืๅนทีไหมูบຌานนๅ าจัๅนบางสวนพืไอด านินครงการกอสรຌางสนามยิ งปนทางยุทธวิธี ละมืไอป 
๎๑๒์ เดຌกอสรຌางอาคารกองบังคับการ ผูຌรຌองละราษฎรชุมชนบຌานนๅ าจัๅนยืไนค ารຌองคัดคຌานละขอ฿หຌ               
ผูຌถูกรຌองยุติครงการหรือหากมีความจ าปຓนตຌองด านินการครงการตอขอ฿หຌจัดสรรทีไดินปลงอืไน฿นบริวณ
฿กลຌคียงทดทน ละหากเมสามารถจัดสรรทีไดิน฿หຌเดຌกใขอ฿หຌจายงินยียวยา฿หຌกราษฎรทีไเดຌรับผลกระทบ
ราคาเรละ ๏์์,์์์ บาท หรือขอ฿หຌจายงินชดชยระหวางทีไเมสามารถท าการกษตรปละ ๏์,์์์ บาท
ตอเร นืไองจากหในวาราษฎรชุมชนบຌานนๅ าจัๅนขຌามาอยูอาศัย฿นพืๅนทีไหมูทีไ ํ๏ ต าบลขาสามยอด อ าภอมือง
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ลพบุรี จังหวัดลพบุรี ตัๅงตป ๎๏๓๕ ริไมกอสรຌางพระประธานละอุบสถวัดนๅ าจัๅนตัๅงตป ๎๐๎๒ ลຌวสรใจ
มืไอป ๎๐๑๔ ดยกอสรຌางผนังอุบสถจากดินหนียวผสมนๅ าผึๅง พรຌอมทัๅงกะสลักประวัติความปຓนมาของวัด  
เวຌ฿ตຌฐานพระพุทธรูป ตผูຌถูกรຌองเมด านินการตามทีไผูຌรຌองละราษฎรชุมชนบຌานนๅ าจัๅนรຌองขอ ผูຌรຌองละ
ราษฎรชุมชนบຌานนๅ าจัๅนจึงยืไนหนังสือรຌองรียนตอผูຌวาราชการจังหวัดลพบุรี ละยืไนค ารຌองขอพิสูจน์สิทธิ                
฿นทีไดินตอส านักงานทีไดินจังหวัดลพบุรี  

  ผลกำรด ำนินกำร 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณาลຌวหในวา ผูຌถูกรຌองมีสิทธิขຌา฿ชຌประยชน์฿น

ทีไดินซึไงตัๅงอยู฿นขตพืๅนทีไ นสล. ลขทีไ ๏ํ๒๒/๎๑ํ๏ อันปຓนทีไส าหรับ฿ชຌ฿นราชการทหาร (สนามยิงปนขา
อราวัณ) เดຌดยชอบดຌวยกฎหมาย มຌวาจะมิเดຌปฏิบัติตามขຌอรียกรຌองของผูຌรຌองละราษฎรชุมชนบຌานนๅ าจัๅน
ซึไงกลาวอຌางวาครอบครองละท าประยชน์มากอนพระราชกฤษฎีกาฯ ฿ชຌบังคับ นืไองจากพืๅนทีไดังกลาวถูกหวง
หຌามเวຌกอนทีไผูຌรຌองละราษฎรชุมชนบຌานนๅ าจัๅน จะเดຌรับ ส.ค. ํ ตหากผูຌรຌองละราษฎรชุมชนบຌานนๅ าจัๅน
สามารถพิสูจน์เดຌวาขຌาครอบครองละท าประยชน์฿นทีไดินมากอนทีไจะมีการหวงหຌามทีไดินนัๅน ผูຌรຌองละ
ราษฎรชุมชนบຌานนๅ าจัๅนยอมปຓนผูຌครอบครองละท าประยชน์ดยชอบดຌวยกฎหมายมีสิทธิขอออกฉนดทีไดิน
ปຓนการฉพาะรายเดຌตามมาตรา ๑๕ หงพระราชบัญญัติ฿หຌ฿ชຌประมวลกฎหมายทีไดิน พ.ศ. ๎๐๕๓  มืไอผูຌรຌอง
ละราษฎรชุมชนบຌานนๅ าจัๅนยืไนค าขอออกฉนดทีไดินปຓนการฉพาะรายตอส านักงานทีไดินจังหวัดลพบุรี               
ละขຌาสูกระบวนการพิสูจน์สิทธิ฿นทีไดินของ กบร. ลຌว ฿นชัๅนนีๅจึงยังเมปรากฏวาผูຌถูกรຌองกระท าหรือละลย
การกระท าอันปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชน หในควรยุติรืไอง 

  อยางเรกใตาม พืไอปຓนการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ดยฉพาะสิทธิ฿นการจัดการ
ทีไดินละสิทธิ฿นทรัพย์สินของบุคคล฿นประดในความลาชຌาของการด านินการพิสูจน์สิทธิของคณะอนุกรรมการ
กຌเขปัญหาการบุกรุกทีไดินของรัฐจังหวัดลพบุรี ซึไงอาจสงผลกระทบตอการด านินชีวิตละความมัไนคง฿นการ
ถือครองทรัพย์สินดยปกติสุขละการ฿ชຌประยชน์฿นทีไดินของประชาชนละประดในการรับฟังพยานหลักฐาน
ของคณะกรรมการกຌเขปัญหาการบุกรุกทีไดินของรัฐ กรณีพิสูจน์สิทธิ฿นทีไดินดยอาศัยพยานหลักฐานอืไน ชน 
ส.ค.ํ หรือพยานบุคคล ประกอบการอาน ตีความ ละปลภาพถายทางอากาศ หากผลการอาน ตีความ  ละ
ปลภาพถายทางอากาศ หากผลการอาน ตีความ ละปลภาพถายทางอากาศเมพบรองรอยการท าประยชน์
กอนการปຓนทีไดินของรัฐ ฿หຌถือปຓนขຌอยุติ เมสามารถรับฟังพยานวัตถุหรือพยานวดลຌอมอืไนมาตຌยຌงผลนัๅนเดຌ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจึงหในควรมีขຌอสนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละ
คุຌมครองสิทธิมนุษยชนเปยังส านักงานทีไดินจังหวัดลพบุรี คณะอนุกรรมการกຌเขปัญหาการบุกรุกทีไดินของรัฐ
จังหวัดลพบุรี ละคณะกรรมการกຌเขปัญหาการบุกรุกทีไดินของรัฐตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 
พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ (๏) ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๒ (๏) พืไอด านินการตอเป ดังนีๅ 

(ํ) ส านักงานทีไดินจังหวัดลพบุรี ละคณะอนุกรรมการกຌเขปัญหาการบุกรุกทีไดินของรัฐ
จังหวัดลพบุรี ควรพิจารณาด านินการรงรัดการพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีไดินของบุคคล฿นขตทีไดินของรัฐ 
ดยบงกลุมค ารຌองขอพิสูจน์สิทธิปຓนรายหมูบຌานละลงพืๅนทีไสอบสวนพยานบุคคลพรຌอมกันทัๅงหมูบຌาน                
ละกรณีทีไตຌองมีการอาน ตี ปล ภาพถายทางอากาศ ควรรวบรวมค ารຌอง฿นบริวณ฿กลຌคียงสงรืไอง              
฿หຌคณะอนุกรรมการอานภาพถายทางอากาศพรຌอมกัน พืไอความสะดวก รวดรใว฿นการพิสูจน์สิทธิ ละพืไอ
อ านวยความสะดวก฿หຌกราษฎรผูຌขอออกฉนดทีไดินละพยานผูຌสูงอายุ 
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  (๎) คณะกรรมการกຌเขปัญหาการบุกรุกทีไดินของรัฐควรรับฟังพยานวัตถุ หรือพยาน
วดลຌอมอืไน ชน บสถ์ พระพุทธรูป ซึไงสามารถ฿ชຌหลักการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบอายุเดຌ ประกอบการ
พิจารณาพิสูจน์สิทธิ฿นทีไดิน ฿นกรณีทีไผูຌขอพิสูจน์สิทธิการครอบครองทีไดินของบุคคล฿นขตทีไดินของรัฐปຓนวัด
หรือบราณสถานซึไงครอบครองละท าประยชน์฿นทีไดินดยมีหลักฐานปຓน ส.ค.ํ ละระบุการเดຌทีไดินมากอน
การปຓนทีไดินของรัฐ หรือมีพยานบุคคลยืนยันวาครอบครองละท าประยชน์฿นทีไดินมากอนการปຓนทีไดินของ
รัฐ ตเมปรากฏรองรอยการท าประยชน์฿นภาพถายทางอากาศกอนการปຓนทีไดินของรัฐ 

๕. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๑๒/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ๑ กุมภำพันธ์ ๎๑๒๏ รืไอง สิทธิ฿นกียรติยศ 
ชืไอสียง ละครอบครัว กรณีกำรน ำรำงของผูຌเดຌรับทษประหำรชีวิต เปจัดสดง฿นพิพิธภัณฑ์นิติวชศำสตร์
สงกรำนต์ นิยมสน คณะพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

 

ควำมป็นมำ 

  สืบนืไองจากมีผูຌรຌองรียนวา การทีไผูຌถูกรຌอง (คณะพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) น ารางของ  

นายซีอุย ซอึๅง นักทษประหารชีวิตเปจัดสดง฿นพิพิธภัณฑ์นิติวชศาสตร์สงกรานต์ นิยมสน ตัๅงตป ๎๑์๎ 
รืไอยมาจนถึงปัจจุบัน อาจปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชน จึงขอ฿หຌผูຌถูกรຌองยกลิกการจัดสดงรางของนายซีอุย 
ละขอน ารางนายซีอุยด านินการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาตอเป  

ผลกำรด ำนินกำร 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณาลຌวหในวา ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย 
พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๏๎ เดຌบัญญัติรับรองละคุຌมครองสิทธิ฿นกียรติยศ ชืไอสียง ละครอบครัว 

ของบุคคลเวຌ ประกอบกับพระราชบัญญัติกຌเขพิไมติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับทีไ ๎๎) พ.ศ. ๎๑๑๔ มาตรา ๑ 
พิไมบทบัญญัติลักษณะ ํ๏ ความผิดกีไยวกับศพ มาตรา ๏๒๒/ํ ความผิดกีไยวกับการกระท าช าราศพ  
มาตรา ๏๒๒/๎ ความผิดกีไยวการกระท าอนาจารกศพ มาตรา ๏๒๒/๏ ความผิดกีไยวกับการท า฿หຌสียหาย 
คลืไอนยຌาย ท าลาย ท า฿หຌสืไอมคาหรือท า฿หຌเรຌประยชน์ ซึไงศพ สวนของศพ อัฐิ หรือถຌาของศพ ละมาตรา ๏๒๒/๐ 
ความผิดกีไยวกับดูหมิไนหยียดหยามศพ สดง฿หຌหในวา บทบัญญัติดังกลาวมุงทีไจะรับรองละคุຌมครองศพ ชืไอสียง
ละกียรติยศของผูຌทีไสียชีวิตเปลຌวดຌวย การทีไผูຌถูกรຌองน ารางรูปบบละวิธีการจัดสดงทีไมีการปຂดปງาย 

฿หຌขຌอมูล฿นการจัดสดงบริวณดຌานบนของตูຌบรรจุศพวา Si Quey ซีอุย ซอึๅง (มนุษย์กินคน) อันปຓนการปຂดผย
ชืไอ ชืไอสกุล ซึไงปຓนขຌอมูลสวนบุคคลละปຓนถຌอยค าทีไมีลักษณะเมหมาะสมตอศพของนายซีอุย จึงถือเดຌวาปຓนการ
ละมิดสิทธิ฿นกียรติยศชืไอสียงของนายซีอุย ตนืไองจากภายหลังทีไคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติเดຌ
รับค ารຌองเวຌตรวจสอบ ผูຌถูกรຌองเดຌน าศพของนายซีอุยออกจากพิพิธภัณฑ์นิติวชศาสตร์สงกรานต์ นิยมสนลຌว 
ถือเดຌวาปຓนการกຌเขปัญหาอยางหมาะสมลຌว จึงปຓนกรณีตามมาตรา ๏๕ (๑) ประกอบมาตรา ๏๕ วรรคสอง 
หงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ                 พ.ศ. ๎๑๒์ 
ซึไงบัญญัติ฿หຌคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติสัไงยุติรืไอง หากปຓนรืไองทีไมีการกຌเขปัญหา               อยาง
หมาะสมลຌว อยางเรกใตาม นืไองจากนายซีอุยปຓนนักทษประหารชีวิตตามค าพิพากษา ซึไงรือนจ ากลางบาง
ขวางเดຌประหารชีวิตนายซีอุยดຌวยวิธียิงปງา มืไอวันทีไ ํ๒ กันยายน ๎๑์๎ มຌวลาจะผานมานานกวา ๒์ ป
ลຌว ตสถานะทางกฎหมายของศพนายซีอุยยังคงถือปຓนศพนักทษชายดใดขาดดยเมปลีไยนปลง รือนจ า
กลางบางขวางซึไงปຓนรือนจ าหงทຌองทีไทีไท าการประหารชีวิตนายซีอุย จึงสามารถปຓนผูຌด านินการผาหรือฝัง
ศพนายซีอุย ตามระบียบกระทรวงยุติธรรม วาดຌวยหลักกณฑ์ละวิธีการประหารชีวิตนักทษ พ.ศ. ๎๑๐๒                
เดຌ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจึงหในควรจຌงขຌอสังกตกีไยวกับจัดการศพนายซีอุยขຌางตຌนเปยังผูຌถูกรຌอง
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ละกรมราชทัณฑ์พืไอประสานความรวมมือกัน฿นการจัดการศพของนายซีอุย ซอึๅง ฿หຌปຓนเปอยางหมาะสม 
ละขอทราบผลการด านินการตอเป 

ํ์. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๒๓/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ํ๕ กุมภำพันธ์  ๎๑๒๏ รืไอง สิทธิละ
สถำนะบุคคล กรณีกลำวอຌำงวำ นำยทะบียนจ ำหนำยชืไอละรำยกำรบุคคลออกจำกฐำนขຌอมูลทะบียน
รำษฎร 

ควำมป็นมำ 

ผูຌรຌองทัๅงสิบสองปຓนกลุมชาติพันธุ์เท฿หญอาศัยอยู฿นพืๅนทีไอ าภอวียงหง จังหวัดชียง฿หม 
ละเดຌรับการจัดท าทะบียนประวัติบุคคลเมมีสถานะทางทะบียนตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะ
ละสิทธิของบุคคลเรຌสถานะทีไอาศัยอยู฿นราชอาณาจักรเทยทุกกลุม ตอมาระหวางป ๎๑๑๏ ถึงป ๎๑๑๐               
ผูຌถูกรຌองเดຌจ าหนายชืไอละรายการบุคคลของผูຌรຌองทัๅงสิบสองออกจากฐานขຌอมูลทะบียนราษฎร ละยกลิก
บัตรประจ าบุคคลทีไเมมีสถานะทางทะบียน ท า฿หຌผูຌรຌองทัๅงสิบสองสียสิทธิละสวัสดิการขัๅนพืๅนฐานตามหลัก
สิทธิมนุษยชน 

ผลกำรด ำนินกำร 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณาลຌวหในวา การทีไผูຌถูกรຌองจ าหนายชืไอละ
รายการบุคคลของผูຌรຌองทัๅงสิบสองออกจากฐานขຌอมูลทางทะบียนราษฎรนัๅน ปຓนผลมาจากการทีไผูຌถูกรຌอง
ตรวจสอบลຌวพบวา บุคคลทีไเดຌรับการส ารวจหลายรายมิเดຌอยู฿นกลุมผูຌอพยพขຌามา฿นราชอาณาจักรเทยซึไงมี
ความกีไยวพันกับบุคคลทีไเดຌรับการส ารวจละจัดท าทะบียนประวัติเวຌลຌว ดังนัๅน การด านินการของผูຌถูกรຌอง
จึงปຓนการด านินการตามอ านาจหนຌาทีไพืไอตรวจสอบละปรับปรุงขຌอมูลทะบียนประวัติส าหรับบุคคลทีไเมมี
สถานะทางทะบียน พ.ศ. ๎๑๐๔ ขຌอ ํ๐ ละ ขຌอ ํ๒ ประกอบนวทางตามหนังสือส านักทะบียนกลาง   
ดวนมาก ทีไ มท. ์๏์๕.ํ/ว ํ๎ ลงวันทีไ ๑ มษายน ๎๑๑์ รืไอง การส ารวจจัดท าทะบียนประวัติละ
อกสารสดงตนส าหรับบุคคลทีไเมมีสถานะทางทะบียนละการจัดท าบัตรประจ าตัวคนซึไงเมมีสัญชาติ ซึไงมี
ผลกระทบตอสิทธิละสรีภาพของผูຌรຌองทัๅงสิบสอง฿นชวงระยะวลาหนึไงทานัๅน มิเดຌท า฿หຌสิทธิละสรีภาพนัๅน
สียเป฿นสาระส าคัญ ประกอบกับปัจจุบันผูຌรຌองบางรายเดຌยืไนค าขอคืนรายการบุคคลตอผูຌถูกรຌองละเดຌรับการ
พิจารณาลຌว ฿นชัๅนนีๅ จึงยังเมอาจรับฟังเดຌวา ผูຌถูกรຌองเดຌกระท าหรือละลยการกระท าอันปຓนการละมิดสิทธิ
มนุษยชน 

อยางเรกใตาม กรณีตามค ารຌองนีๅคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติหในวาการทีไผูຌถูกรຌองซึไง
ปຓนหนวยงานทางปกครองมีนวปฏิบัติละวิธีด านินการ฿นการติดตอบุคคลกอนการจ าหนายชืไอละรายการ
บุคคลออกจากฐานขຌอมูลทางทะบียนราษฎรซึไงมีลักษณะปຓนค าสัไงทางปกครองดย฿ชຌวิธีปຂดประกาศรายชืไอเวຌ 
ณ ทีไท าการพืไอรียกเปรายงานตัว ดยเมเดຌมีการจຌงหรือติดตอกับผูຌนัๅนดยตรงจึงมีความปຓนเปเดຌวาผูຌรຌอง 
ทัๅงสิบสองอาจเมทราบประกาศของผูຌถูกรຌองทีไ฿หຌเปรายงานตัว ซึไงจะสงผลดยตรงตอการขຌาถึงสิทธิของบุคคล
ซึไงเดຌรับผลกระทบจากค าสัไงทางปกครอง นอกจากนีๅจากการ฿หຌขຌอทใจจริงพิไมติมของจຌาหนຌาทีไของผูຌถูกรຌอง
พบวา มีผูຌยืไนค ารຌองขอคืนรายการบุคคลกรณีถูกจ าหนายรายการบุคคลออกจากฐานขຌอมูลทางทะบียนราษฎร
ปຓนจ านวนมาก ตบุคลากรของผูຌถูกรຌองยังเมพียงพอตอการทีไจะสนับสนุนการปฏิบัติงานดຌานดังกลาว฿หຌลຌว
สรใจดยรใวเดຌ ซึไงขຌอสังกตดังกลาวมีความกีไยวพันดยตรงตอการขຌาถึงสิ ทธิของบุคคลทีไจะเดຌรับการ
พิจารณาก าหนดสถานะตามกฎหมายทีไกีไยวขຌอง จึงหในควรสนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริม
ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนตอส านักทะบียนกลางละกรมการปกครอง พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักสิทธิ
มนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ (๏) ละพระราชบัญญัติ
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ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๒ (๏) พืไอด านินการ
ตอเป ดังนีๅ 

 ํ) ส านักทะบียนกลางควรพิจารณาพิไมมาตรการหรือนวทาง฿นการปรับปรุงนวปฏิบัติ
ส าหรับวิธีการจຌงหรือติดตอกับบุคคลผูຌเดຌรับค าสัไงทางปกครอง฿หຌหมาะสมพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักการคุຌมครอง
สิทธิของคูกรณีตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ ๎๑๏๕ มาตรา ๏์ ชน การจຌงค าสัไงทาง
ปกครองผานเปรษณีย์ลงทะบียน ทรศัพท์คลืไอนทีไ หรือประกาศผานทางวใบเซต์ของหนวยงาน ปຓนตຌน 

 ๎) กรมการปกครองควรพิจารณาทบทวนอัตราก าลังของบุคลากรผูຌปฏิบัติงานดຌานการทะบียน
ราษฎร฿นสวนทีไกีไยวขຌองกับการพิจารณาค าขอคืนรายการบุคคล฿หຌสอดคลຌองละหมาะสมกับปริมาณงาน฿นพืๅนทีไ
ทีไมีผูຌขอรับบริการ 

ํํ. รำยงำนผลกำรตรวจสอบทีไ ๒๔/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ํ๕ กุมภำพันธ์ ๎๑๒๏ รืไอง สิทธิชุมชน 
กรณีกลำวอຌำงวำครงกำรเฟฟ้ำพลังนๅ ำขืไอนปำกบง อำจสงผลกระทบตอชุมชน  

ประดในรຌองรียน 
           มืไอป ๎๑๑๕ สาธารณรัฐประชาธิปเตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ก าหนด฿หຌมีการด านิน
ครงการเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนปากบง ก าลังการผลิต ๕ํ๎ มกะวัตต์ บริวณขวงอุดมเซ สปป.ลาว  
ซึไงอยูหางจากชายดนประทศเทยบริวณกงผาเด บຌานหຌวยลึก อ าภอวียงกน จังหวัดชียงราย ประมาณ 
๕๒ กิลมตร ผูຌรຌองซึไงปຓนชาวบຌาน฿นพืๅนทีไบຌานหຌวยลึกหในวา หากมีการสรຌางขืไอนดังกลาวจะสงผลกระทบตอ
บຌานหຌวยลึกละหมูบຌานอืไนโ ตามล านๅ าสาขา฿นขตอ าภอวียงกน ละอ าภอชียงของ จังหวัดชียงราย 
ละหากขืไอน฿นสาธารณรัฐประชาชนจีนซึไงอยูตอนบนของขืไอนปากบงระบายนๅ าลงมาปริมาณมาก           
จะกอ฿หຌกิดปัญหานๅ าทวมทีไอยูอาศัยละพืๅนทีไกษตรกรรม รวมถึงอาจมีผลกระทบตอความมัไนคงทางอาหาร 
นอกจากนีๅผูຌรຌองยังหในวาครงการเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนปากบงเมมีการจัดท ารายงานการประมินผลกระทบ
สิไงวดลຌอมละผลกระทบขຌามพรมดน ละผูຌถูกรຌอง฿นฐานะส านักลขาธิการคณะกรรมการมนๅ าขง
หงชาติเทย฿นขณะนัๅนเมเดຌรับฟังความคิดหในของประชาชนอยางทัไวถึง ละประชาชนเมเดຌรับทราบขຌ อมูล
ขาวสารละผลกระทบทีไอาจกิดขึๅนจากครงการดังกลาว จึงขอ฿หຌตรวจสอบ 

           ผลกำรด ำนินกำร 
           ประทศเทยปຓนสมาชิกความตกลงวาดຌวยความรวมมือพืไอการพัฒนาลุมมนๅ าขง                  
อยางยัไงยืน พ.ศ. ๎๑๏๔ (Mekong Agreement 1995) ซึไงปຓนความตกลงรวมกันของ ๐ ประทศทีไมีมนๅ า
ขงเหลผาน เดຌก ประทศเทย สปป.ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา ละสาธารณรัฐสังคมนิยมวียดนาม  
ดยประทศสมาชิกเดຌตกลงรวมกันทีไจะ฿ชຌนๅ าอยางสมหตุสมผลละปຓนธรรม ละนຌนยๅ าถึงความตัๅง฿จ             
฿นความรวมมือละการสงสริมการพัฒนาทีไยัไงยืน การ฿ชຌ การอนุรักษ์ ละการจัดการทรัพยากรนๅ า                    
ละทรัพยากรทีไกีไยวขຌองของลุมมนๅ าขง฿นลักษณะทีไปຓนการสรຌางสรรค์ ละปຓนประยชน์รวมกัน ภาย฿ตຌ
การคารพตอขຌอตกลงรวมกัน฿นการ฿ชຌนๅ า ฿นกรณีทีไจะน านๅ าจากมนๅ าขงมา฿ชຌภาย฿นลุมนๅ าหรือภายนอก                
ลุมนๅ า จะตຌองด านินกระบวนการปรึกษาหารือลวงหนຌา (Procedures for Notification, Prior Consultation 
and Agreement : PNPCA) 
              มืไอป ๎๑๑๕ สปป.ลาว ก าหนด฿หຌมีครงการเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนปากบง ฿นพืๅนทีไขวง 
อุดมเซ สปป.ลาว หางจากชายดนเทยบริวณกงผาเด บຌานหຌวยลึก อ าภอวียงกน จังหวัดชียงราย 
ประมาณ ๕๒ กิลมตร ดยมีวัตถุประสงค์พืไอผลิตกระสเฟฟງา  ผูຌถูกรຌอง฿นฐานะส านักลขาธิการ
คณะกรรมการมนๅ าขงหงชาติเทย฿นขณะนัๅนเดຌจัด฿หຌมีการ฿หຌขຌอมูลครงการเฟฟງาพลังนๅ า ขืไอน 
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ปากบงกประชาชน฿นพืๅนทีไซึไงอยูติดกับมนๅ าขง จ านวน ๐ ครัๅง เดຌก ครัๅงทีไ ํ มืไอวันทีไ ๕ กุมภาพันธ์ 
๎๑๒์ ณ วัดพระธาตุผางา อ าภอชียงสน จังหวัดชียงราย ครัๅงทีไ ๎ มืไอวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๒์                  
ณ องค์การบริหารสวนจังหวัดหนองคาย ครัๅงทีไ ๏ มืไอวันทีไ ๎๏ มีนาคม ๎๑๒์ ณ อ าภอมืองอุบลราชธานี 
จังหวัดอุบลราชธานี ละครัๅงทีไ ๐ มืไอวันทีไ ํ๔ พฤษภาคม ๎๑๒์ ณ อ าภอวียงกน จังหวัดชียงราย ดยมี
ผูຌขຌารวมประชุมประกอบดຌวยผูຌถูกรຌอง กรมประมง กรมจຌาทา การเฟฟງาฝຆายผลิตหงประทศเทย ส านักงาน
นยบายละผนทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม ละผูຌทนส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
หงชาติ รวมทัๅงภาคประชาชน฿นพืๅนทีไ ๔ จังหวัดริมมนๅ าขง เดຌก จังหวัดชียงราย จังหวัดลย จังหวัด
หนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอ านาจจริญ ละจั งหวัดอุบลราชธานี 
ดยผูຌขຌารวมประชุมเดຌสดงความคิดหในละขຌอหวงกังวล฿นประดในตางโ ชน ดຌานการประมง              ดຌาน
ผลกระทบขຌามพรมดน ดຌานมาตรการการลดหรือบรรทาผลกระทบจากการสรຌางขืไอน ปริมาณนๅ าเหลทຌอ
กลับ การสะสมของตะกอนละการพัดพาตะกอน การปลีไยนปลงมิติดຌานชีวภาพละระบบนิวศ            ฿น
มนๅ าขง กระบวนการมีสวนรวม บทบาทละนยบายของรัฐบาล ปຓนตຌน   ปัจจุบันครงการเฟฟງาพลังนๅ า
ขืไอนปากบงยังเมสามารถด านินการเดຌนืไองจากยังเมเดຌขຌอยุติ ดยฉพาะ฿นประดในนๅ าเหลทຌอกลับซึไงอาจมี
ผลกระทบตอประทศเทย฿นพืๅนทีไจังหวัดชียงราย รวมทัๅงประทศเทยยังเมเดຌมีการจรจาซืๅอขายเฟฟງาจาก
ครงการเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนปากบง 
             ฿นระหวางการตรวจสอบปรากฏขຌอทใจจริงวา มืไอวันทีไ ๔ มิถุนายน ๎๑๒์ กลุมรักษ์ 
ชียงของกับพวกรวม ๐ คน เดຌยืไนฟງองผูຌถูกรຌอง ละคณะกรรมการมนๅ าขงหงชาติเทย ปຓนคดีตอศาล
ปกครองกลาง กรณีคดีพิพาทกีไยวกับการทีไหนวยงานทางปกครองหรือจຌาหนຌาทีไของรัฐกระท าการ  

ดยเมชอบดຌวยกฎหมาย ละละลยตอหนຌาทีไตามทีไกฎหมายก าหนด฿หຌตຌองปฏิบัติ ซึไงปຓนประดในกีไยวกับ
กระบวนการมีสวนรวมละการรับรูຌขຌอมูลอันกีไยวกับการประมินผลกระทบดຌานสุขภาพ สิไงวดลຌอม                    
ละสังคม ดยฉพาะ฿นประดในผลกระทบขຌามพรมดนของครงการเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนปากบง  ซึไงปัจจุบัน
อยูระหวางการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด ตามค ารຌองทีไ คส. ๏๏/๎๑๒์ ซึไงปຓนประดในดียวกัน               
จากขຌอ ทใจจริ งดั งกล าว หในว า ปຓนกรณีตามมาตรา ๏๕ (ํ )  ประกอบมาตรา ๏๕ วรรคสอง                                 
หงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ ซึไงบัญญัติ
฿หຌคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติสัไงยุติรืไองหากปຓนรืไองทีไมีการฟງองรຌองปຓนคดีอยู฿นศาลหรือรืไองทีไ
ศาลมีค าพิพากษา ค าสัไง หรือค าวินิจฉัยสรใจดใดขาดลຌว หในควรยุติรืไอง 

  อยางเรกใตาม นืไองจากครงการเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนปากบงปຓนกิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌ
ประยชน์จากมนๅ าขงซึไงปຓนมนๅ าระหวางประทศทีไเหลผานทางภาคหนือละภาคตะวันออกฉียงหนือ
ของราชอาณาจักรเทย ละประชาชนเดຌพึไงพาอาศัย฿นการ฿ชຌประยชน์รวมกันทัๅงการอุปภค บริภค การ
ประมง การชลประทาน กษตรกรรม การ฿ชຌประยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ จนกลายปຓนสวนหนึไง
ของการด ารงชีพละวิถีชีวิตของบุคคลละชุมชนทีไอาศัยอยู ริมมนๅ า ขง  มนๅ าขงจึงถือวา ปຓน
ทรัพยากรธรรมชาติอันปຓนทรัพยากรรวมของทุกคน หากมีการกอสรຌางครงการเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนปากบง         
฿นมนๅ าขงอาจสงผลกระทบตอระบบนิวศ฿นมนๅ าขง การด ารงชีพ วิถีชีวิต ละการประกอบอาชีพประมง 
ละกษตรกรรมของประชาชนชาวเทย ดยฉพาะอยางยิไง฿นพืๅนทีไจังหวัดทีไอยูติดกับมนๅ าขง มຌการกอสรຌาง
ครงการดังกลาวจะอยู฿นขตพืๅนทีไอธิปเตยของ สปป.ลาว ตผลกระทบจากครงการดังกลาวยอมกิดขึๅน         
กับราชอาณาจักรเทยซึไงมีภูมิประทศพืๅนทีไชายดนติดกัน ละครงการดังกลาวอยูหางจากราชอาณาจักรเทย
พียง ๕๒ กิลมตร รัฐบาลเทยจึงมีหนຌาทีไ฿นการปกปງองคุຌมครอง ละบริหารจัดการผลกระทบจากการพัฒนา
ครงการดังกลาวตามหนຌาทีไของรัฐทีไถูกก าหนดเวຌ฿นรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ 
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มาตรา ๑๓ (๎) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจึงหในควร฿หຌสนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการ
สงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการมนๅ าขงหงชาติเทย ละส านักงาน
ทรัพยากรนๅ าหงชาติ ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ (๏) ละ
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๒ (๏) 
ดังนีๅ 

ํ) คณะกรรมการมนๅ าขงหงชาติเทยควรพิจารณานวทาง฿นการสนอ฿หຌ สปป.ลาว สรຌาง
ความมัไน฿จ ซึไงอาจอยู฿นรูปบบการจัดท าบันทึกขຌอตกลงหรือวิธีการอืไน฿ดปຓนกรณีพิศษ วาการด านิน
ครงการเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนปากบงจะเมกอ฿หຌกิดผลกระทบตอประชาชนทัๅงสองริมฝัດงมนๅ าขงหรือตอระบบ
นิวศละระดับนๅ า฿นมนๅ าขงสายประธาน ดยฉพาะขຌอหวงกังวล฿น ๔ ประดในหลักทีไคณะกรรมการรวม                   
฿นคณะกรรมาธิการมนๅ าขงเดຌออกถลงการณ์รวมกัน 

๎) คณะรัฐมนตรีควรก าชับ฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองกับกระบวนการพิจารณารับซืๅอพลังงาน
จากครงการเฟฟງาพลังนๅ าขืไอนปากบง ตระหนักถึงขຌอหวงกังวลของทุกภาคสวนทีไมีตอครงการดังกลาว   
ดยน าหลักการชีๅนะหงสหประชาชาติดຌานธุรกิจละสิทธิมนุษยชน : การปฏิบัติตามกรอบการคุຌมครอง 
คารพ ละยียวยา (UNGPs : United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the Protect, Respect and Remedy Framework (2011)) เปปรับ฿ชຌปຓนนวทาง฿นการ
พิจารณาประกอบการตัดสิน฿จ นืไองจากการซืๅอขายพลังงานดังกลาวมีลักษณะปຓนการตอบทนผลประยชน์
฿นชิงธุรกิจจากครงการทีไอาจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอประทศเทย ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌกระบวนการตัดสิน฿จด านินเป
ดยค านึงถึงหลักการดຌานสิทธิมนุษยชน 

๏) คณะกรรมการมนๅ าขงหงชาติเทย ละส านักงานทรัพยากรนๅ าหงชาติ ควรพิจารณา
ยกระดับความส าคัญของมนๅ าขง ดยการจัดท าผนอนุรักษ์ระบบนิวศละวิถีชีวิตริมฝัດงมนๅ าขง ตลอดจน
การ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากร฿นมนๅ าขงอยางยัไงยืนพืไอ฿หຌสอดคลຌองกับหลักการตามปງาหมายการพัฒนา               
ทีไยัไงยืน฿นกรอบสหประชาชาติ หลังป ๎๑๑๔ ถึงป ๎๑๓๏ (Sustainable Development Goals : SDGs 
post-2015-2030) ปງาหมายทีไ ๒ ละปງาหมายทีไ ํ๑ ทีไมุงนຌนการปกปງองละฟຕนฟูระบบนิวศทีไกีไยวขຌอง 
กับนๅ า ละสงสริมการ฿ชຌประยชน์ทรัพยากรบนบกอยางยัไง ยืน ละ฿นการด านินการตຌองค านึงถึง                 
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน฿นการจัดการ บ ารุงรักษา ละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 

            ผลกำรด ำนินกำร 
            ปัจจุบันอยูระหวางกระบวนการติดตามขຌอสนอนะมาตรการฯ ของ กสม. 
 
 
 

ํ๎. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๓์-๓ํ/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ํ๕ กุมภำพันธ์ ๎๑๒๏ รืไอง สิทธิ฿น
ควำมป็นอยูสวนตัว กียรติยศละชืไอสียงของบุคคล กรณีกลำวอຌำงวำสืไอทรทัศน์บันทึกภำพละสียง
ของบุคคลพรຌอมน ำเปผยพรตอสำธำรณะดยเมเดຌรับอนุญำต ท ำ฿หຌเดຌรับควำมสียหำย 

ควำมป็นมำ 

   คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติเดຌรับรืไองรຌองรียนจากผูຌรຌองสองรายรຌองรียนขอ฿หຌ
ตรวจสอบการท างานของสืไอทรทัศน์ กรณีบันทึกภาพละสียงของผูຌรຌองทัๅงสองเปผยพรดยเมเดຌรับ
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อนุญาตซึไงปຓนการน าสนอขาวการบริหารงานละการปฏิบัติหนຌาทีไดยขาดหลักธรรมาภิบาลของอาจารย์
สังกัดมหาวิทยาลัย ดยปรากฏภาพละสียงของผูຌรຌองทัๅงสองซึไงปຓนจຌาหนຌาทีไของมหาวิทยาลัยดังกลาว  
ขณะ฿หຌขຌอมูลกับทีมขาว฿นวันทีไดินทางเปขอขຌาพบอธิการบดีหรือผูຌทนของมหาวิทยาลัย ซึไงตอมาเดຌมีการ
ผยพร สงตอ ละบันทึกซๅ าภาพขาวอยางพรหลาย฿นสืไอออนเลน์ ท า฿หຌผูຌรຌองทัๅงสองเดຌรับความสียหายละ 

ถูกละมิดสิทธิ฿นความปຓนอยูสวนตัว  

ผลกำรด ำนินกำร  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณาลຌว หในวา การทีไทีมขาว฿นสังกัด 

ผูຌถูกรຌองเมเดຌด านินการจຌงขออนุญาตพืไอท าการบันทึกภาพละสียงของผูຌรຌองทัๅงสองพืไอน าเปผยพร                 
ตอสาธารณะ ทัๅงทีไผูຌรຌองทัๅงสองถือปຓนหลงขาวหรือผูຌ฿หຌสัมภาษณ์ ยอมปຓนการกระท าทีไขัดตอหลักการ
ประกอบวิชาชีพ มຌจะอຌางวามีการตัๅงกลຌองถายภาพอยางปຂดผยดยเมมีการปຂดบังซึไงสามารถสังกตหในเดຌ 
ละเมเดຌมีการทักทຌวงตอยาง฿ด กใยังเมพียงพอทีไจะสดงวา ผูຌรຌองทัๅงสองทราบละอนุญาต฿หຌบันทึกภาพ
ละสียงของตนพืไอผยพรตอสาธารณะชนกัน อีกทัๅงหากทีมขาว฿นสังกัดผูຌถูกรຌอง ด านินการจຌง             
ขออนุญาตท าการบันทึกภาพละสียงของผูຌรຌองทัๅงสองลຌว ตเดຌรับการปฏิสธ เมอนุญาต฿หຌท าเดຌ ผูຌถูกรຌอง
ยอมสามารถ฿ชຌวิธีการทางลือกอืไนทีไหมาะสมละพอสมควรกหตุทนเดຌ กสม. จึงหในวา การละลยเมจຌง
ขออนุญาตท าการบันทึกภาพละสียงของผูຌรຌองทัๅงสองคนกอนน าเปผยพร ปຓนการ฿ชຌสรีภาพ฿นการสนอ
ขาวสารของผูຌประกอบวิชาชีพสืไอทีไกินสัดสวนกับหตุผลความจ าปຓน ละกระทบตอสิทธิ฿นความปຓนอยู
สวนตัว ละสิทธิ฿นกียรติยศละชืไอสียงของบุคคล อันขัดตอหลักจริยธรรมหงวิชาชีพตามทีไรัฐธรรมนูญ               
฿หຌการรับรองละคุຌมครองเวຌ ละมຌวาภายหลังสืไอทรทัศน์ผูຌถูกรຌองจะเดຌลบพสต์คลิปวิดีอรายการขาว
ดังกลาวออกจากวใบเซต์ยูทูปลຌว ตยังพบคลิปวิดีอขาวดังกลาวซึไงมีผูຌบันทึกเวຌลຌวชร์฿นสืไอออนเลน์อืไนโ 
ท า฿หຌปัจจุบันผูຌรຌองทัๅงสองยังคงเดຌรับความสียหาย การกระท าของสถานีทรทัศน์ผูຌถูกรຌอง จึงถือปຓนการ
ละมิดสิทธิมนุษยชนของผูຌรຌองทัๅงสอง ละหในควรมีขຌอสนอนะมาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม                
฿นการปງองกันหรือกຌเขการละมิดสิทธิมนุษยชนตอผูຌถูกรຌอง ละส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายสียง 
กิจการทรทัศน์ ละกิจการทรคมนาคมหงชาติ ฿นฐานะหนวยงานก ากับดูลการประกอบกิจการกระจาย
สียง กิจการทรทัศน์ของผูຌถูกรຌอง ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ 
(ํ) ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา 
๎๒ (ํ) ประกอบ มาตรา ๏๒ ตอเป  

  ขຌอสนอนะมำตรกำรหรือนวทำงทีไหมำะสม฿นกำรป้องกันหรือกຌเขกำรละมิด 

สิทธิมนุษยชน 

  ํ) สถานีทรทัศน์ผูຌถูกรຌองควรยียวยาจิต฿จของผูຌรຌองทัๅงสองทีไเดຌรับผลกระทบพืไอสดง
ความรับผิดชอบ ชน การประสานงานกับวใบเซต์ละผูຌกีไยวขຌองพืไอลบพสต์วิดีอขาวดังกลาวออกจากระบบ
อินทอร์นใต 

  ๎) ส านักงาน กสทช. ควรด านินการสงสริมกลเกการก ากับดูลกันองทางวิชาชีพ               
พืไอควบคุม฿หຌการประกอบวิชาชีพสืไอมวลชนปຓนเปตามมาตรฐานทางจริยธรรมละจรรยาบรรณหงวิชาชีพ 
ดยประสานความรวมมือกับสืไอทรทัศน์ตางโ ฿หຌปฏิบัติงานตามคูมือจริยธรรมละการก ากับดูลกันอง               
฿นกิจการกระจายสียงละกิจการทรทัศน์อยางครงครัด 



~  ~ 
 

 

    

 ํ๏. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๓๓/๎ ๑๒๏ ลงวันทีไ ๐ มีนำคม ๎ ๑๒๏ รืไอง สิทธิพลมือง อันกีไยวนืไองกับ
สิทธิ฿นกระบวนกำรยุติธรรม กรณีกลำวอຌำงวำจຌำหนຌำทีไของรัฐคุกคำมกำรปฏิบัติหนຌำทีไของทนำยควำม 

ควำมป็นมำ 
  ผูຌรຌองปຓนทนายความของผูຌตຌองหาคดีความมัไนคงรายหนึไง กลาวอຌางวา มืไอวันทีไ ๎๕ พฤศจิกายน 
๎๑๑๔ ผูຌ รຌองซึไงเดຌรับมอบอ านาจลูกความคนดังกลาว เดຌขຌารຌองทุกข์ตอพนักงานสอบสวน  กองบังคับ                           
การปราบปราม พืไอ฿หຌด านินคดีกับหัวหนຌาสวนปฏิบัติการคณะท างานดຌานกฎหมาย คณะรักษาความสงบ
หงชาติ ละรองผูຌบัญชาการต ารวจหงชาติ ฿นขຌอหาละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไ หมิไนประมาทดยการฆษณา 
ละจຌงความทใจ ปรากฏวา ฿นชวงยในวันดียวกัน ผูຌถูกรຌองทีไ ํ (จຌาหนຌาทีไต ารวจกองบังคับการปราบปราม)  
เดຌทรศัพท์ติดตอผูຌรຌองหลายครัๅง ขอ฿หຌเปกຌเขอกสารกีไยวกับค ารຌองทุกข์ รวมทัๅงขอขຌาพบผูຌรຌองทีไบຌานพักดຌวย 
ตผูຌรຌองเดຌปฏิสธ ละจຌงวา฿นวันรุงขึๅน ผูຌรຌองจะดินทางเปพบลูกความอีกคดีหนึไงทีไรือนจ าชัไวคราวขวงถนน
นครเชยศรี ซึไงผูຌถูกรຌองทีไ ํ สามารถเปพบตนทีไรือนจ าฯ เดຌ ตอมา วันทีไ ๏์ พฤศจิกายน ๎๑๑๔ ผูຌรຌอง 
เดຌดินทางเปพบลูกความทีไรือนจ าชัไวคราวขวงถนนนครเชยศรี ปรากฏวา ฿นระหวางการสอบถามขຌอทใจจริง 
ละปรึกษานวทางการตอสูຌคดีกับลูกความอยูนัๅน มีผูຌถูกรຌองทีไ ๎ (จຌาหนຌาทีไทหารกองพันทหารราบมณฑล
ทหารบกทีไ ํํ (มทบ. ํํ )) รวมฟังอยูดຌวยตลอดวลา หลังการขຌาพบสรใจสิๅน ผูຌถูกรຌองทีไ ํ ขຌามาพบผูຌรຌอง
พืไอขอชิญผูຌรຌอง฿หຌเปยังกองบังคับการปราบปราม฿นทันทีดยเมมีหตุอันควร ทัๅงทีไผูຌรຌองมีภารกิจทีไศาลอาญา  
จึงขอ฿หຌตรวจสอบ  

ผลกำรด ำนินกำร 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พิจารณาลຌวมีความหใน ๎ ประดใน ดังนีๅ  
  ประดในทีไ ํ การทีไผูຌถูกรຌองทีไ ํ ติดตามผูຌรຌองพืไอ฿หຌเปกຌเขขຌอบกพรอง฿นรืไองการรຌองทุกข์ 
ปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชนของผูຌรຌอง หรือเม อยางเร นัๅน ปรากฏขຌอทใจจริงวา ผูຌถูกรຌองทีไ ํ เดຌดินทางเปพบ
ผูຌรຌองทีไรือนจ าชัไวคราวขวงถนนนครเชยศรี ละติดตาม฿นลักษณะตามประกบทัๅง฿นรถยนต์ละ฿นหຌอง
พิจารณาคดีของศาลอาญา ยอมท า฿หຌผูຌรຌองซึไงปຓนทนายความหญิงพียงคนดียวกิดความหวาดกลัว  
ทัๅงพฤติการณ์การติดตามดังกลาวกใมิ฿ชนวทางการปฏิบัติตามปกติทัไวเป฿นการกຌเขค ารຌองทุกข์ตามค าสัไง
ส านักงานต ารวจหงชาติทีไ ๐ํ๕/๎๑๑๒ รืไอง การอ านวยความยุติธรรม฿นคดีอาญา การท าส านวนการสอบสวน
ละมาตรการควบคุม ตรวจสอบ รงรัดคดีอาญา ขຌอ ํ.ํ.๑ ละอาจสุมสีไยงปຓนการกระท าอันปຓน 

การขัดขวางหรือคุกคามความปຓนอิสระ฿นการปฏิบัติวิชาชีพทางกฎหมาย การกระท าดังกลาวจึงปຓนการ
ละมิดสิทธิมนุษยชน  
  ประดในทีไ ๎ การทีไผูຌถูกรຌองทีไ ๎ นัไงอยูดຌวยระหวางผูຌรຌองขຌาพบละปรึกษาคดีกับลูกความ 

ซึไงปຓนผูຌตຌองหา฿นรือนจ าชัไวคราวขวงถนนนครเชยศรี ปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชนของผูຌรຌอง หรือเม 
อยางเร ปรากฏขຌอทใจจริงวา ฿นระหวางทีไผูຌรຌองขຌาพบละ฿หຌค าปรึกษากับลูกความอยูนัๅน มีผูຌถูกรຌองทีไ ๎ ซึไง
เดຌรับตงตัๅงปຓนผูຌคุมพิศษรวมนัไงฟังอยูดຌวยดยเมปรากฏหตุอันสมควรกกรณี ละผูຌถูกรຌองทีไ ๎ สามารถเดຌ
ยินขຌอความการสนทนาระหวางผูຌรຌองกับลูกความ ท า฿หຌการขຌาพบละ฿หຌค าปรึกษากลูกความเมปຓนการ
ฉพาะตัว อันปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชนลูกความของผูຌรຌอง ทัๅงนีๅ ปรากฏขຌอทใจจริง฿นระหวางการตรวจสอบวา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมมีค าสัไง฿หຌยกลิกค าสัไงก าหนดอาณาขตรือนจ าชัไวคราวขวงถนนนครเชยศรี 
ละก าหนดอาณาขตรือนจ าชัไวคราวขึๅน฿หม฿นพืๅนทีไ พัน.ร.มทบ.ํํ ขวงทุงสองหຌอง ขตหลักสีไ กรุงทพมหานคร 
รียกชืไอวา รือนจ าชัไวคราวขวงทุงสองหຌอง ดย฿หຌสังกัดรือนจ าพิศษกรุงทพมหานคร  



~  ~ 
 

 

    

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ จึงหในควรสนอนะมาตรการหรือนวทาง             ทีไ
หมาะสม฿นการปງองกันหรือกຌเขการละมิดสิทธิมนุษยชน ตอส านักงานต ารวจหงชาติ ละกรมราชทัณฑ์ 
ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ (ํ) ละพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๒ (ํ) ประกอบ มาตรา ๏๒ 
ตอเป  

ขຌอสนอนะมำตรกำรหรือนวทำงทีไหมำะสม฿นกำรป้องกันหรือกຌเขกำรละมิด 

สิทธิมนุษยชน 

  ํ) ส านักงานต ารวจหงชาติควรมีมาตรการก ากับดูล฿หຌพนักงานสอบสวนปฏิบัติตามค าสัไง
ส านักงานต ารวจหงชาติทีไ ๐ํ๕/๎๑๑๒ รืไองการอ านวยความยุติธรรม฿นคดีอาญา การท าส านวนการ
สอบสวนละมาตรการควบคุม ตรวจสอบ รงรัดคดีอาญา ขຌอ ํ.ํ.๑ อยางครงครัด  
  ๎) กรมราชทัณฑ์ ซึไงปຓนหนวยทีไก ากับดูลรือนจ าพิศษกรุงทพมหานคร ควรก ากับดูล                
฿หຌรือนจ าชัไวคราวขวงทุงสองหຌองจัดสถานทีไปຓนสวนสัดละหมาะสมส าหรับ฿หຌผูຌตຌองขังทีไอยู฿นระหวาง                
การสอบสวนหรือการพิจารณาคดีขຌาพบทนายความปຓนการฉพาะตัว ดยฉพาะอยางยิไง อ านวยการ฿หຌ
ผูຌตຌองขังเดຌรับอนุญาต฿หຌพบทนายความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๓/ํ (ํ) 
 ํ๐. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๓๕/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ํํ มีนำคม ๎๑๒๏ รืไอง สรีภำพ฿นกำร
ประกอบอำชีพ กรณีกลำวอຌำงวำเดຌรับผลกระทบจำกกฎหมำยละนยบำยกຌเขปัญหำกำรท ำประมงทีไผิด
กฎหมำย ขำดกำรรำยงำน ละเรຌกำรควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU 
Fishing)  
  ควำมป็นมำ 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติเดຌรับการรຌองรียนจากผูຌรຌองซึไงปຓนนายกสมาคม
ชาวประมงอ าภอบຌานหลม จังหวัดพชรบุรี กลาวอຌางวาเดຌรับผลกระทบจากการด านินการของคณะรัฐมนตรี
ละกระทรวงกษตรละสหกรณ์ ฿นการตรากฎหมายละก าหนดนยบายกຌเขปัญหาการท าประมงทีไผิด
กฎหมาย ขาดการรายงาน ละเรຌการควบคุม ท า฿หຌผูຌรຌองเดຌรับความดือดรຌอน ซึไงกีไยวขຌองกับประดใน  

การจัดการ การขึๅนทะบียน ละการตรวจสอบรงงาน ประดในการปฏิบัติหนຌาทีไของพนักงานจຌาหนຌาทีไศูนย์
ควบคุมการจຌงรือขຌา - ออก (Port In - Port Out Controlling Center) ประดในปัญหาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะล ละประดในมาตรการยียวยาผูຌประกอบอาชีพประมงทีไเดຌรับผลกระทบ 

  กำรด ำนินกำร 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณาลຌวหในวา มຌกฎหมายละนยบายกຌเข
ปัญหาการท าประมงทีไผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ละเรຌการควบคุม ( Illegal, Unreported and 
Unregulated Fishing : IUU Fishing)  พืไอจัดระบียบการประกอบอาชีพประมงของคณะรัฐมนตรี                 
ละกระทรวงกษตรละสหกรณ์จะปຓนเปพืไอรักษาความมัไนคงหรือศรษฐกิจของประทศละพืไอประยชน์
สาธารณะ ตยอมกระทบละปຓนการจ ากัด สรีภาพ฿นการประกอบอาชีพล ะสิทธิ ฿นการ฿ชຌ
ทรัพยากรธรรมชาติของผูຌรຌองละผูຌประกอบอาชีพประมงทุกกลุม อีกทัๅงขณะนีๅผูຌประกอบอาชีพประมงทัๅงทีไ
ปຓนกลุมประมงพาณิชย์ละประมงพืๅนบຌานเดຌยืไนขຌอรียกรຌองตอกระทรวงกษตรละสหกรณ์฿นฐานะ
หนวยงานทีไมีอ านาจหนຌาทีไดยตรง พืไอ฿หຌด านินการกຌเขปัญหาความดือดรຌอนละขຌอจ ากัดทีไกิดจากการ
ด านินการของหนวยงานของรัฐทีไกีไยวขຌอง ซึไงกรณีดังกลาวเดຌมีการน าสนอตอคณะกรรมการนยบาย              
การประมงหงชาติทีไมีอ านาจหนຌาทีไ฿นการก าหนดนยบายละก ากับการบริหารจัดการการประมง                 
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ตามพระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๎๑๑๔ พืไอพิจารณาดຌวยลຌว ประกอบกับมีรายงานการศึกษาวิจัย                   
ทีไสดง฿หຌหในถึงผลกระทบดังกลาว฿นหลายกรณี ซึไงหากเมปຂดอกาส฿หຌมีการสดงความคิดหในหรือรับฟัง
ขຌอทใจจริง ละขาดกระบวนการมีสวนรวม฿นการพิจารณานวทางการกຌเขปัญหา อาจกอ฿หຌกิดความ
ขัดยຌงระหวางหนวยงานของรัฐกับผูຌประกอบอาชีพประมง หรือระหวางผูຌประกอบอาชี พประมงดຌวยกัน                 
อันน าเปสูการละมิดสิทธิมนุษยชนเดຌ  

  ดังนัๅน พืไอปຓนการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ
จึงหในควรมีขຌอสนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนตอคณะรัฐมนตรี 
กระทรวงกษตรละสหกรณ์ ละคณะกรรมการนยบายการประมงหงชาติ  ตามรัฐธรรมนูญ                             
หงราชอาณาจักรเทยพุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ (๏) ละพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๒ (๏) ดยสนอ฿หຌคณะรัฐมนตรี กระทรวงกษตร
ละสหกรณ์ ละคณะกรรมการนยบายการประมงหงชาติ รวมกันกຌเขปัญหาอยางปຓนระบบ ดยการปຂด
อกาส฿หຌผูຌประกอบอาชีพประมงทุกกลุม รวมทัๅงประชาชนละชุมชน฿นทຌองถิไนทีไกีไยวขຌองซึไงเดຌรับผลกระทบ
จากกฎหมายละนยบายกຌเขปัญหาการท าประมงทีไผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน ละเรຌการควบคุม 
(Illegal, Unreported and Unregulated Fishing : IUU Fishing) ตัๅงตป ๎๑๑๔ ปຓนตຌนมา เดຌน าสนอ
ปัญหาความดือดรຌอนหรือความสียหายทีไเดຌรับ รวมถึงมีสวนรวมสนอนวทางกຌเขปัญหาละบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะลอยางสมดุลละยัไงยืน ละหากมีกรณี฿ดทีไตຌองด านินการยียวยาความดือดรຌอน
หรือความสียหาย฿หຌกประชาชนหรือชุมชนทีไเดຌรับผลกระทบตຌองด านินการอยางปຓนธรรมละเมชักชຌา 

ภำพกิจกรรม/ครงกำร 
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ํ๑. รำยงำนผลกำรตรวจสอบ ทีไ ๔์/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ํํ มีนำคม ๎๑๒๏ รืไอง สิทธิชุมชน กรณี
กลำวอຌำงวำ กำรกอสรຌำงอำงกใบนๅ ำพืไอรองรับครงกำรพัฒนำระบียงศรษฐกิจพิศษภำคตะวันออก 
(EEC) สงผลกระทบตอภำคกษตรกรรม  

ควำมป็นมำ 
           ผูຌรຌองทีไ ํ ปຓนกษตรกร฿นพืๅนทีไอ าภอกงหางมว จังหวัดจันทบุรี  ละผูຌรຌองทีไ  ๎  
ปຓนกษตรกร฿นพืๅนทีไอ าภอหนอง฿หญ จังหวัดชลบุรี หในวา ผูຌถูกรຌองเดຌด านินการกอสรຌางอางกใบนๅ า฿นพืๅนทีไ
อ า ภอกงหางมว จั งหวัดจันทบุ รี  ดยมืไ อป  ๎๑๒ํ เดຌด า นินการกอสรຌ างอ างกใบนๅ าคลอง 
ประกดสรใจลຌว ํ หง ละอยูระหวางด านินการกอสรຌางอีก ๏ หง รวมทัๅงมีครงการทีไจะผลักดันอีกอยาง
นຌอย ํ ครงการ฿นขตรอยตอของจังหวัดระยองละจังหวัดจันทบุรี พืไอผันนๅ าจากหลงตຌนนๅ าบริวณ                
ปຆารอยตอ ๑ จังหวัดภาคตะวันออก พืไอรองรับครงการพัฒนาระบียงศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออก (EEC)            
฿นขตอุตสาหกรรม ท า฿หຌอาจมีนวนຌมทีไจะกิดปัญหาความขัดยຌง฿นการจัดสรรนๅ าระหวางภาคกษตร               
ละภาคอุตสาหกรรมขึๅน฿นอนาคต อีกทัๅง ครงการหลานีๅอาจกอ฿หຌกิดผลกระทบตอกษตรกร฿นจังหวัด
จันทบุรีทีไตຌองพึไงพาหลงนๅ ามาตดัๅงดิม จึงขอ฿หຌตรวจสอบ 

กำรด ำนินกำร 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณาลຌวหในวา ผูຌถูกรຌองเดຌด านินครงการกอสรຌาง

อางกใบนๅ าขนาดกลาง฿นพืๅนทีไอ าภอกงหางมว จังหวัดจันทบุรี จ านวน ๐ หง เดຌก อางกใบนๅ าคลอง              
ประกด อางกใบนๅ าคลองหางมว อางกใบนๅ าคลองพะวา฿หญ อางกใบนๅ าคลองวังตนด ดยมีผนการผันนๅ า
บางสวนจากอางกใบนๅ าทัๅง ๐ หง เปยังอางกใบนๅ าประสร์ จังหวัดระยอง พืไอสงนๅ าตอเปยังพืๅนทีไอุตสาหกรรม
ของระบียงศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออก (EEC) จึงปຓนสาหตุ฿หຌผูຌรຌองมีความกังวลกีไยวกับปัญหา฿นการ
บริหารจัดการนๅ าซึไงอาจท า฿หຌกิดผลกระทบตอพืๅนทีไท าการกษตร ผูຌรຌองจึงมีความประสงค์฿หຌผูຌถูกรຌองจัดท า
ผนการบริหารจัดการนๅ า฿หຌมีความชัดจน ดยขຌอทใจจริงปรากฏวา ผูຌถูกรຌองเดຌมีผน฿นการศึกษา ออกบบ 
ละกอสรຌางระบบสงนๅ า อยางปຓนขัๅนตอนลຌว อีกทัๅงผูຌถูกรຌองยังเดຌนะน าวิธีปฏิบัติ฿นการขอรับการสนับสนุน
สถานีสูบนๅ าถาวรจากผูຌถูกรຌอง฿หຌกับประชาชนทีไอยู฿นพืๅนทีไบริวณดยรอบอางกใบนๅ าดยฉพาะตอนบนของ
อางกใบนๅ าทีไเมสามารถ฿ชຌนๅ า฿นอางกใบนๅ าเดຌนืไองจาก฿นพืๅนทีไเมมีระบบชลประทาน พืไอ฿หຌประชาชนขຌาถึง
หลงนๅ าเดຌ ท า฿หຌฝຆายผูຌรຌองมีความพึงพอ฿จตอการชีๅจงขຌอทใจจริงกีไยวกับผนบริหารจัดการนๅ าของผูຌถูกรຌอง
ดังกลาว จากขຌอทใจจริงดังทีไกลาวมาขຌางตຌนหในวาผูຌถูกรຌองเดຌค านึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนละชุมชน
฿นการบริหารจัดการละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอมตามสิทธิทีไเดຌรับการรับรองละ
คุຌมครองลຌว จึงเมอาจรับฟังเดຌวาผูຌถูกรຌองเดຌกระท าหรือละลยการกระท าอันปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชน 

อยางเรกใตาม มຌผูຌถูกรຌองจะมีผน฿นการบริหารจัดการนๅ า฿หຌกประชาชน฿นพืๅนทีไอยางปຓน
ขัๅนตอนลຌว ตการทีไผูຌถูกรຌองมีผน฿นการผันนๅ าบางสวนจากอางกใบนๅ า฿นพืๅนทีไลุมนๅ าคลองวังตนด อ าภอ
กงหางมว จังหวัดจันทบุรี ทัๅง ๐ หงดังกลาว เปยังอางกใบนๅ าประสร์ จังหวัดระยอง พืไอสงนๅ าตอเปยัง
พืๅนทีไอุตสาหกรรมของระบียงศรษฐกิจพิศษภาคตะวันออก (EEC) อาจท า฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไบางสวนกิด
ความกังวลกีไยวกับการผันนๅ าดังกลาว ประกอบกับอางกใบนๅ าคลองประกดเดຌด านินการกอสรຌางสรຌ ๓ลຌว
ละมีการกักกใบนๅ าเดຌลຌวบางสวน ตยังเมมีระบบสงนๅ าเปยังพืๅนทีไบริวณรอบอางกใบนๅ าดยฉพาะตอนบน
ของอางกใบนๅ า ท า฿หຌประชาชนทีไประกอบอาชีพกษตรกรรมยังเมสามารถ฿ชຌประยชน์ คณะกรรมการ                
สิทธิมนุษยชนหงชาติจึงหในควร฿หຌมีขຌอสนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิ
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มนุษยชนตอกรมชลประทาน (ผูຌถูกรຌอง) ละผูຌอ านวยการส านักงานทรัพยากรนๅ าภาค ๒ ฿นฐานะลขานุการ
คณะกรรมการลุมนๅ าชายฝัດงทะลตะวันออก ดังนีๅ 

ํ) กรมชลประทาน (ผูຌถูกรຌอง) ละผูຌอ านวยการส านักงานทรัพยากรนๅ าภาค ๒ ฿นฐานะ
ลขานุการคณะกรรมการลุมนๅ าชายฝัດงทะลตะวันออก ควรด านินการบริหารจัดการนๅ าดยค านึงถึงสิทธิ฿นการ
฿ชຌนๅ าของบุคคลตามมาตรา ๓ ละค านึงถึงล าดับความส าคัญ฿นการจัดสรรนๅ าพืไอกิจกรรมตางโ ตามมาตรา 
๐์ หงพระราชบัญญัติทรัพยากรนๅ า พ.ศ. ๎๑๒ํ ประกอบมติคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ ๓ มษายน ๎๑๑๎ 
ดยฉพาะ฿นสวนทีไก าหนด฿หຌสรຌางความขຌมขใง฿นพืๅนทีไกอนทีไจะผันนๅ าเปทีไอืไน ละจัดตัๅงกลเกการมีสวนรวม
฿นการบริหารจัดการนๅ าของประชาชนผูຌ฿ชຌนๅ า฿นพืๅนทีไรวมกับหนวยงานราชการทีไกีไยวขຌอง พืไอ฿หຌมีขຌอตกลง
รวมกัน฿นการบริหารจัดการนๅ าอยางปຓนธรรมละทัไวถึง ดยค านึงถึงสิทธิของบุคคลหรือชุมชน฿นการจัดการ 
บ ารุงรักษา ละ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอมตามมาตรา ๐๏ (๎) หงรัฐธรรมนูญ                        
หงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ ละยังปຓนเปตามปງาหมายการพัฒนาทีไยัไงยืน฿นกรอบ
สหประชาชาติ หลังป ๎๑๑๔ – ๎๑๓๏ ปງาหมายทีไ ๒ สรຌางหลักประกันวาจะมีการจัด฿หຌมีนๅ าละสุขอนามัย
ส าหรับทุกคน ละมีการบริหารจัดการทีไยัไงยืน (Clean Water and Sanitation) 

๎) กรมชลประทาน (ผูຌถูกรຌอง) ควรด านินการรงรัดการจัดท าระบบสงนๅ าละสถานีสูบนๅ า
ถาวรของอางกใบนๅ าคลองประกด พืไอ฿หຌกษตรกร฿นพืๅนทีไบริวณรอบอางกใบนๅ าทีไขຌาเมถึงหลงนๅ าเดຌมีนๅ า฿ชຌ
฿นการท ากษตรกรรม 

            ผลกำรด ำนินกำร 
            ปัจจุบันอยูระหวางกระบวนการติดตามขຌอสนอนะมาตรการฯ ของ กสม. 

ํ๒. รำยงำนผลกำรตรวจสอบทีไ ๔ํ – ๕๎/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ํํ มีนำคม ๎๑๒๏ รืไอง สิทธิชุมชน 
กรณีนยบำยขตพัฒนำศรษฐกิจพิศษสงผลกระทบตอประชำชน  

ควำมป็นมำ 
ผูຌรຌองทัๅงสิบสองปຓนผูຌเดຌรับผลกระทบจากการพัฒนาครงการขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ฿น ๒ 

พืๅนทีไ เดຌก ขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษมุกดาหาร ขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษตาก ขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ
ชียงราย ขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษสงขลา ขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษหนองคาย ละขตพัฒนาศรษฐกิจ
พิศษนครพนม ซึไงปัญหาตามขຌอรຌองรียนสวน฿หญปຓนผลกระทบ฿นรืไองการจัดหาทีไดินพืไอ฿ชຌประยชน์                    
฿นการพัฒนาพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ตามค าสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ ทีไ ํ๓/๎๑๑๔    
ลงวันทีไ ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๑๔ ซึไงมีผล฿นการถอนสภาพทีไดินปຆาสงวนหงชาติ ขตปຆาเมຌถาวร ทีไดินอันปຓน     
สาธารณสมบัติของผนดินส าหรับพลมือง฿ชຌรวมกัน ละขตปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม฿หຌมีสถานะปຓน              
ทีไราชพัสดุ รวมทัๅง฿นขตพืๅนทีไอกชน พืไอน าเปจัด฿หຌหนวยงานของรัฐ฿ชຌประยชน์หรือจัด฿หຌการนิคม
อุตสาหกรรมหงประทศเทย หนวยงานอืไนของรัฐหรืออกชนชา พืไอ฿ชຌปຓนพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ 
จึงขอ฿หຌตรวจสอบ 

กำรด ำนินกำร 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณาลຌวหในวา ปัญหาตามขຌอรຌองรียนสวน฿หญ

ปຓนผลกระทบ฿นรืไองการจัดหาทีไดินพืไอ฿ชຌประยชน์฿นการพัฒนาพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ตามค าสัไง
หัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ ทีไ ํ๓/๎๑๑๔ ลงวันทีไ ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๑๔ ซึไงมีผล฿นการถอนสภาพ
ทีไดินปຆาสงวนหงชาติ ขตปຆาเมຌถาวร ทีไดินอันปຓนสาธารณสมบัติของผนดินส าหรับพลมือง฿ชຌรวมกัน  
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ละขตปฏิรูปทีไดินพืไอกษตรกรรม฿หຌมีสถานะปຓนทีไราชพัสดุ รวมทัๅง฿นขตพืๅนทีไอกชน พืไอน าเปจัด฿หຌ
หนวยงานของรัฐ฿ชຌประยชน์หรือจัด฿หຌการนิคมอุตสาหกรรมหงประทศเทย หนวยงานอืไนของรัฐหรือ  

อกชนชา พืไอ฿ชຌปຓนพืๅนทีไขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษซึไงจากการด านินการตามค าสัไงดังกลาวเดຌกอ฿หຌกิด
ผลกระทบกประชาชนผูຌเดຌรับความดือดรຌอน฿นตละพืๅนทีไ  ละมีการกຌเขปัญหาความดือดรຌอน                
ของประชาชนปຓนกลเก฿นระดับพืๅนทีไซึไงมีรูปบบละวิธีการกຌเขปัญหาทีไตกตางกันออกเป ทัๅง฿นรูปบบ
คณะกรรมการหรือคณะท างานระดับจังหวัดทีไมีการชวยหลือยียวยาตัๅงตวิธีการจายงิน การจัดหาทีไดิน
ทดทนหรือการ฿ชຌวิธีฟງองรຌองด านินคดี ปຓนตຌน 

ตอมามีค าสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ ทีไ ๕/๎๑๒๎ ลงวันทีไ ๕ กรกฎาคม ๎๑๒๎ 
฿หຌยกลิกค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการนยบายขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ (ผูຌถูกรຌอง) ลຌว ตผลจากการด านิน
นยบายพัฒนาขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษของคณะกรรมการนยบายขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ 

(ผูຌถูกรຌอง) เดຌสงผลกระทบตอประชาชนตามหตุผลทีไเดຌกลาวมาลຌวขຌางตຌน จึงมีความหในวา การด านิน
นยบายขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษมีขัๅนตอนการด านินนยบาย฿นบางพืๅนทีไทีไขาดกระบวนการ฿หຌขຌอมูล             
ละการมีสวนรวมของประชาชนอยางพียงพอ อันปຓนการกระทบตอความปຓนอยูละสิทธิของประชาชน           
฿นพืๅนทีได านินการขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ การประมินศักยภาพพืๅนทีไพืไอ฿ชຌปຓนพืๅนทีไพัฒนา฿นขตพัฒนา
ศรษฐกิจพิศษดยเมค านึงถึงสิทธิของประชาชนอยางพียงพอ ละการชดชยยียวยา฿หຌกประชาชนทีไเดຌรับ
ผลกระทบอยางเมปຓนธรรมอันปຓนการกระท าหรือละลยการกระท าอันปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชน              
ตอประชาชนผูຌเดຌรับผลกระทบ฿นบางพืๅนทีไ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนห งชาติจึ ง หในควรก าหนดมาตรการหรือนวทาง 

ทีไหมาะสม฿นการปງองกันหรือกຌเขการละมิดสิทธิมนุษยชน ละสนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการ
สงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนตอคณะรัฐมนตรี ดังนีๅ 

ํ) มำตรกำรหรือนวทำงทีไหมำะสม฿นกำรป้องกันหรือกຌเขกำรละมิดสิทธิมนุษยชน 
  ํ.ํ) คณะรัฐมนตรีควรมอบหมาย฿หຌกรมธนารักษ์พิจารณาคืนสภาพ฿หຌกับทีไดินของรัฐปลงทีไ
กรมธนารั กษ์ เม อาจน าทีไ ดิ นทีไ  พิ กถอนสภาพตามค าสัไ งหั วหนຌ าคณะรั กษาความสงบห งชาติ   
ทีไ ํ๓/๎๑๑๔ ลงวันทีไ ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๑๔ รืไอง การจัดหาทีไดินพืไอ฿ชຌประยชน์฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ 
ละค าสัไง ทีไ ๓๐/๎๑๑๕ ลงวันทีไ ๎์ ธันวาคม ๎๑๑๕ รืไอง กຌเขพิไมติมค าสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบ
หงชาติ ทีไ ํ๓/๎๑๑๔ เป฿หຌหนวยงานของรัฐหรืออกชน฿ชຌประยชน์ตามวัตถุประสงค์ภาย฿นระยะวลา                
อันหมาะสม หรือ฿นกรณีทีไดินทีไมีการพิกถอนสภาพนัๅนเมมีความหมาะสม฿นการพัฒนาปຓนพืๅนทีไพัฒนาขต
ศรษฐกิจพิศษอีกตอเป พืไอน ากลับเป฿ชຌประยชน์ตามวัตถุประสงค์ดิมทีไเดຌมีการสงวนปຓนทีไดินของรัฐเวຌ ชน 
การถอนสภาพทีไดินของรัฐ฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษมุกดาหาร ละขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษหนองคาย ปຓนตຌน 
  ํ.๎) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมาย฿หຌกรมธนารักษ์รวมกับจังหวัดสงขลาพิจารณา
นวทาง฿หຌความชวยหลือประชาชนทีไยังอาศัยอยู฿นทีไราชพัสดุปลงพิพาททีไก าหนดปຓนพืๅนทีไพัฒนา฿นขตพัฒนา
ศรษฐกิจพิศษสงขลา ดยอาจจัดหาทีไดินราชพัสดุบางสวน฿หຌชา หรือ฿หຌความชวยหลือคา฿ชຌจายตามความ
หมาะสม฿หຌสอดคลຌองกับสิทธิ฿นทีไอยูอาศัยทีไปฏิญญาสากลวาดຌวยสิทธิมนุษยชน ละกติการะหวางประทศวาดຌวย
ศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรม ตอเป 
  ํ.๏) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาทบทวนการชวยหลือยียวยาผูຌเดຌรับผลกระทบทัๅงหมดจาก
นยบายขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ดยมอบหมาย฿หຌหนวยงานทีไกีไยวขຌองส ารวจขຌอมูลผูຌเดຌรับผลกระทบจากค าสัไง
หัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ ทีไ ํ๓/๎๑๑๔ ลงวันทีไ ํ๑ พฤษภาคม ๎๑๑๔ รืไอง การจัดหาทีไดินพืไอ฿ชຌ
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ประยชน์฿นขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ละค าสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ ทีไ ๓๐/๎๑๑๕ ลงวันทีไ ๎์ 
ธันวาคม ๎๑๑๕ รืไอง กຌเขพิไมติมค าสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ ทีไ ํ๓/๎๑๑๔ ฿นทุกพืๅนทีไทีไมีการ
ประกาศปຓนขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ ละก าหนดนวทางการกຌเขปัญหาละยียวยาผลกระทบกประชาชน               
฿นตละพืๅนทีไ฿หຌกิดความทาทียมสอดคลຌองกับหลักสิทธิมนุษยชนตามความหมาะสมตอเป 

  ๎) มำตรกำรหรือนวทำง฿นกำรสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 
       ๎.ํ) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาทบทวนการก าหนดพืๅนทีไพัฒนาขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษ 
ประภทกิจการปງาหมายละกิจการทีไเดຌรับการสนับสนุนมาตรการสงสริมการลงทุน หรือการพัฒนาครงการหรือ
กิจกรรม฿นพืๅนทีไขตศรษฐกิจพิศษทีไอาจมีผลกระทบตอประชาชน คุณภาพสิไงวดลຌอม สุขภาพอนามัย คุณภาพ
ชีวิต หรือสวนเดຌสียส าคัญอืไน฿ดทีไกีไยวกับชุมชน พืไอ฿หຌการด านินนยบายขตพัฒนาศรษฐกิจพิศษปຓนเปตาม
นวนยบายหงรัฐ  ฿นการพัฒนาระบบศรษฐกิจ ละการ฿ชຌประยชน์จากทรัพยากรทีไดิน ละสอดคลຌอง               
กับรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ กติการะหวางประทศวาดຌวยสิทธิทางศรษฐกิจ สังคม 
ละวัฒนธรรม ละปฏิญญาวาดຌวยสิทธิ฿นการพัฒนา ทีไมุงนຌน฿หຌรัฐปຂดอกาส฿หຌประชาชนขຌามามีสวนรวม฿นการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติบนพืๅนฐานของผลประยชน์รวมกัน พืไอ฿หຌประชาชนมีอกาสเดຌรับประยชน์จากความ
จริญติบตทางศรษฐกิจอยางทัไวถึง ปຓนธรรม ละยัไงยืน ละพืไอ฿หຌประทศเทยมุงเปสูปງาหมายการพัฒนา                  
ทีไยัไงยืน฿นกรอบสหประชาชาติ หลังป ๎๑๑๔ ถึง ๎๑๓๏ (Sustainable Development Goals – SDGs post-
2015-2030) ดยฉพาะปງาหมายทีไ ํ๒ ทีไมุงนຌนการสงสริมสังคมทีไสงบสุขพืไอการพัฒนาทีไยัไงยืน ละ฿หຌทุกคน
ขຌาถึงความยุติธรรม ดยการสรຌางหลักประกันวาจะมีกระบวนการตัดสิน฿จทีไมีความรับผิดชอบ ครอบคลุม 
สริมสรຌางความขใงกรงของการมีสวนรวม฿นทุกระดับการตัดสิน฿จ รวมทัๅงการสรຌางหลักประกันวาสาธารณชน
สามารถขຌาถึงขຌอมูลละปกปງองสรีภาพขัๅนพืๅนฐาน ดยปຓนเปตามกฎหมายภาย฿นละความตกลงระหวางประทศ 

  ผลกำรด ำนินกำร 
  ปัจจุบันอยูระหวางกระบวนการติดตามขຌอสนอนะมาตรการฯของ กสม. 
 ํ๓. รำยงำนผลกำรตรวจสอบทีไ ํ๎๓/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ํ๏ พฤษภำคม ๎๑๒๏ รืไอง สิทธิชุมชน 
กรณีขอ฿หຌตรวจสอบกำรขออนุญำตประกอบกิจกำรรงงำน฿นจังหวัดสระบุรี  
  ควำมป็นมำ 
  ผูຌรຌองละประชาชน฿นพืๅนทีไเมหในดຌวยกับการจัดตัๅงรงงานละการขอรับ฿บอนุญาตประกอบ
กิจการรงงานฆาละช าหละนืๅอเก รงงานผลิตอาหารปรรูป อาหารปรุงสุกจากนืๅอเก ละอาหารส ารใจรูป 
รงงานผลิตขนปຆน รงงานบ าบัดนๅ าสีย ละกิจการอืไน โ ทีไกีไยวนืไองกัน ฿นพืๅนทีไต าบลปากขຌาวสาร ละต าบล
หนองยาว อ าภอมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี นืไองจากอาจสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอม สุขภาพ การประกอบอาชีพ 
ละการด านินชีวิตประจ าวันของประชาชน฿นพืๅนทีไ ผูຌรຌองจึงเดຌยืไนค ารຌองตอองค์การบริหารสวนต าบลปากขຌาวสาร 
ละองค์การบริหารสวนต าบลหนองยาว พืไอขอทราบรายละอียดขຌอมูลละการขออนุญาตประกอบกิจการรงงาน
ดังกลาว ตเมเดຌรับการจຌงขຌอมูลตอยาง฿ด 

  กำรด ำนินกำร 
  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณาลຌวหในวา การด านินการของรงงานดังกลาวอยู
ระหวางการจดทะบียนอนกรรมสิทธิ์ทีไดินทีไจะกอสรຌางรงงานละยืไนค าขอท าประชาพิจารณ์พืไอกอสรຌางอาคาร
รงงานตอองค์การบริหารสวนต าบลปากขຌาวสาร ดยยังเมเดຌยืไนรืไองตอองค์การบริหารสวนต าบลหนองยาวพืไอขอ
อนุญาต฿ชຌนๅ า฿นกระบวนการผลิตละ/หรือขอ฿ชຌคลองหนองยาวปຓนหลงระบายนๅ า รวมทัๅงยังเมเดຌยืไนขออนุญาต
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ประกอบกิจการรงงานตอส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีพราะตຌองมีการจัดรับฟังความหในของประชาชน
ละเดຌรับอนุญาต฿หຌกอสรຌางอาคารรงงานสียกอน ซึไงองค์การบริหารสวนต าบลปากขຌาวสาร ละองค์การบริหาร
สวนต าบลหนองยาว เดຌชีๅจง฿หຌประชาชน฿นพืๅนทีไเดຌรับทราบลຌว ดยทัๅงนีๅผูຌรຌองละประชาชนผูຌมีสวนเดຌสียยัง
สามารถ฿ชຌสิทธิขຌารวม฿นการสดงความคิดหในเดຌตามขัๅนตามทีไกฎหมายบัญญัติ ฿นชัๅนนีๅ จึงยังเมปรากฏวาผูຌถูก
รຌองทัๅงสามเดຌกระท าหรือละลยการกระท าอันปຓนการละมิดสิทธิมนุษยชน หในควรยุติรืไอง  
  อยางเรกใตาม ขຌอทใจจริงเดຌความจากการตรวจสอบวา ผูຌถูกรຌองทีไ ํ ยังเมสามารถชีๅจง
รายละอียดทีไปຓนสาระส าคัญ฿นการประกอบกิจการรงงาน฿หຌชัดจน อันจะปຓนขຌอมูลส าคัญส าหรับจຌง฿หຌ
ประชาชนเดຌขຌามาสดงความคิดหในเดຌอยางครบถຌวน ชน หลงนๅ าดิบทีไจะ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิต ละหลง
รองรับนๅ าทิๅงทีไจะระบายนๅ าสียทีไผานการบ าบัดลຌว ดยอาจมีบางสวนทีไจ าปຓนตຌองระบายลงคลองหนองยาวซึไง
ปຓนหลงนๅ าสาธารณะทีไอยูติดกับพืๅนทีไทีไจะกอสรຌางรงงาน หากรงงาน฿ชຌนๅ าดิบจากคลองหนองยาว฿นกระบวนการ
ผลิต ละ/หรือ฿ชຌคลองหนองยาวปຓนหลงรองรับนๅ าทิๅงยอมสงผลกระทบตอสิไงวดลຌอมละประชาชน฿นพืๅนทีไทีไ฿ชຌ
นๅ าจากคลองหนองยาวส าหรับผลิตนๅ าประปาเวຌอุปภค บริภค ละการกษตร ซึไงการประกอบกิจการ฿ด โ สมควร
ทีไจะตຌองพิจารณาอยางรอบคอบ ครบถຌวน ละรอบดຌาน ดังนัๅน พืไอปຓนการสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติจึงหในควรสนอนะมาตรการหรือนวทาง฿นการสงสริมละคุຌมครองสิทธิ
มนุษยชนตอบริษัท สยามซในทากฟาร์ม จ ากัด องค์การบริหารสวนต าบลปากขຌาวสาร ละองค์การบริหารสวน
ต าบลหนองยาว ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ ละพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๒(๏) ดังนีๅ 
  ํ) หากบริษัท สยามซในทากฟาร์ม จ ากัด ประสงค์จะยืไนขออนุญาตประกอบกิจการรงงานตอ
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี ควรจัดตรียมขຌอมูลกีไยวกับการประกอบกิจการรงงาน฿หຌครบถຌวนละรอบ
ดຌาน ดยฉพาะขຌอมูลกีไยวกับหลงนๅ าดิบทีไ฿ชຌ฿นกระบวนการผลิตละหลงรองรับนๅ าทิๅงทีไหมาะสมละเมสงผล
กระทบตอประชาชน฿นพืๅนทีไ รวมทัๅงวิธีการบ าบัดนๅ าสียละกใบกากของสียทีไปຓนมาตรฐานดยเมกอ฿หຌกิด
ผลกระทบตอสิไงวดลຌอมละสุขภาพอนามัยของประชาชนทีไอยู฿กลຌคียง พืไอประกอบการจัดรับฟังความคิดหใน
ของประชาชน 

  ๎) องค์การบริหารสวนต าบลปากขຌาวสาร ละองค์การบริหารสวนต าบลหนองยาว ควรผยพร
ประชาสัมพันธ์ขຌอมูลขาวสารกีไยวกับการยืไนขอประกอบกิจการรงงานของผูຌถูกรຌองทีไ ํ ละความคืบหนຌาการ
ด านินการทีไอยู฿นอ านาจหนຌาทีไของตน฿หຌประชาชนละชุมชนทีไอาจเดຌรับผลกระทบการประกอบกิจการรงงาน
เดຌรับทราบอยางตอนืไอง 
  ๏) องค์การบริหารสวนต าบลหนองยาว ฿นฐานะหนวยงานทีไมีหนຌาทีไละอ านาจ฿นการดูลละ
บ ารุงรักษาหลงนๅ าคลองหนองยาว ควรด านินการบริหารจัดการนๅ าดยค านึงถึงสิทธิ฿นการ฿ชຌนๅ าของบุคคลละ
ล าดับความส าคัญ฿นการจัดสรรนๅ าพืไอกิจกรรมตางโ กอนทีไจะพิจารณาอนุญาต฿หຌ฿ชຌทรัพยากรนๅ าสาธารณะพืไอ
การอุตสาหกรรมพืไอประกอบกิจการ฿ดโ ทัๅงนีๅ ตามมาตรา ๒ หงพระราชบัญญัติทรัพยากรนๅ า พ.ศ. ๎๑๒ํ ทีไ฿หຌ
องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนมีอ านาจออกระบียบหรือขຌอบัญญัติทຌองถิไนพืไอก าหนดหลักกณฑ์การขຌา฿ชຌสอย
ทรัพยากรนๅ าสาธารณะนัๅนตามกรอบนวทางทีไคณะกรรมการทรัพยากรนๅ าหงชาติก าหนด ละหนຌาทีไขององค์การ
บริหารสวนต าบล฿นการคุຌมครอง ดูล ละบ ารุงรักษาความสะอาดทางนๅ า ทรัพยากรธรรมชาติละสิไงวดลຌอม 
ตามมาตรา ๒๓ หงพระราชบัญญัติสภาต าบลละองค์การบริหารสวนต าบล พ.ศ. ๎๑๏๓ 
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ํ๔. รำยงำนผลกำรตรวจสอบทีไ ํ๏๏/๎๑๒๏ ลงวันทีไ ๎๓ พฤษภำคม ๎๑๒๏ รืไอง สิทธิละ
สรีภำพ฿นชีวิตละรำงกำย กรณีกำรสียชีวิตของนักรียนรงรียนตรียมทหำร จังหวัดนครนำยก 

 ควำมป็นมำ 

 ผูຌรຌองรียนละยืไนถลงการณ์ขอ฿หຌตรวจสอบละรายงานขຌอทใจจริงกีไยวกับการละมิดสิทธิ
มนุษยชน กรณีการสียชีวิตของนายภคพงศ์  ตัญกาญจน์ นักรียนตรียมทหาร ชัๅนปทีไ ํ รงรียนตรียมทหาร 
จังหวัดนครนายก รวมถึงการละมิดสิทธิมนุษยชนทีไกีไยวกับการสียชีวิตดยผิดธรรมชาติของบุคคล฿นกองทัพ  

 กำรด ำนินกำร 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติพิจารณาลຌวหในวา จากการตรวจสอบขຌอทใจจริง
ปรากฏวานายภคพงศ์ ตัญกาญจน์ นักรียนตรียมทหาร ชัๅนปทีไ ํ รงรียนตรียมทหาร จังหวัดนครนายก        
ถูกนักรียนบังคับบัญชาลงทษทางวินัยปຓนหตุ฿หຌกิดความผิดปกติทางรางกายจนตຌองขຌารับการ
รักษาพยาบาล ๎ ครัๅง ซึไงตอมานายภคพงศ์เดຌสียชีวิตมืไอคืนวันทีไ ํ๓ ตุลาคม ๎๑๒์ มຌจะปຓนการสียชีวิต
หลังหตุการณ์ทีไนายภคพงศ์ถูกนักรียนบังคับบัญชาทีไเมเดຌปຓนผูຌบังคับบัญชาดยตรงกระท าการลงทษทาง
วินัยพียง ํ วัน ตภายหลังจากการสียชีวิตเดຌมีการตรวจชันสูตรศพ ๎ ครัๅง ครัๅงรกผลจากการตรวจชันสูตร
จากรงพยาบาลรงรียนนายรຌอยพระจุลจอมกลຌา เมพบรองรอยทีไชัดจนวาถูกท ารຌาย พบซีไครงดຌานขวาซีไทีไ 
๐ หัก พทย์เมตัดประดในขຌอสันนิษฐานวาอาจกิดจากการท า CPR ทีไตຌอง฿ชຌรงกดกึไงกระทก ละพบซลล์
กลຌามนืๅอหัว฿จบางสวนมีขนาดผิดปกติละพบหยอมการตายของซลล์กลຌามนืๅอหัว฿จ ซึไงเมคอยตรวจพบบอย
฿นคนอายุ ํ๔ ป ดยพทย์สรุปสาหตุการสียชีวิตวากิดจากหัว฿จลຌมหลวฉียบพลัน  ละครัๅงทีไสอง 
ครอบครัวเดຌขอสงศพเปชันสูตรทีไสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  กระทรวงยุติธรรม ตพทย์เมสามารถระบุสาหตุ
การสียชีวิตเดຌนืไองจากเมพบอวัยวะส าคัญ เดຌก หัว฿จ ละสมอง มຌภายหลังครอบครัวจะติดตามเดຌอวัยวะ
บางสวนคืนกลับมา ตกใมีสภาพทีไเมสามารถตรวจพิสูจน์สารทางพันธุกรรมเดຌวาปຓนของนายภคพงศ์หรือเม 
ซึไงปຓนทีไกังขาตอความชัดจนรืไองสาหตุการสียชีวิตของนายภคพงศ์ ปัจจุบันขຌอรຌองรียนดังกลาวอยูระหวาง
การตรวจสอบละพิจารณาของคณะอนุกรรมการจริยธรรมหงวิชาชีพวชกรรม ชุดฉพาะกิจ  

อยางเรกใตาม การทีไนายภคพงศ์ถูกนักรียนบังคับบัญชาลงทษทางวินัยซึไงรงรียนตรียม
ทหารกลาวอຌางวา ปຓนธรรมนียม฿นการปกครองบังคับบัญชา ฝຄกอบรม ละปลูกฝังนักรียนตรียมทหาร฿หຌมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของทางราชการ ดยถือปฏิบัติตามระบียบกรมนักรียนรงรียนตรียมทหาร         
วาดຌวยนักรียนบังคับบัญชา พ.ศ. ๎๑๒์ ดยกรณีการลงทษทางวินัยกรณีของนายภคพงศ์เมปຓนเปตาม
ระบียบกรมนักรียนรงรียนตรียมทหาร วาดຌวยนักรียนบังคับบัญชา พ.ศ. ๎๑๒์ ขຌอ ๕ ขຌอ ํ๎ ละขຌอ 
ํ๏ ทีไก าหนดการ฿ชຌทาลงทัณฑ์นักรียนตรียมทหาร฿นความรับผิดชอบทีไกระท าความผิด มຌวารงรียนตรียม
ทหารเดຌด านินการลงทษตอนักรียนบังคับบัญชาทีไกระท าผิดระบียบทัๅงสองกรณีดยการตัดคะนนความ
ประพฤติ ละ฿หຌพຌนจากต าหนงนักรียนบังคับบัญชา อีกทัๅงครอบครัวของนายภคพงศ์เดຌฟງองรຌองตอศาล
ทหารพืไอด านินคดีกนักรียนบังคับบัญชาซึไงปຓนผูຌสัไงลงทษทางวินัยซึไงศาลมีค าพิพากษา฿หຌผูຌกระท าความผิด
รอการก าหนดทษ ํ ป ตามค าพิพากษาคดีหมายลขดงทีไ ๎๎/๎๑๒๎ ลงวันทีไ ํ์ มษายน ๎๑๒๎ จึงรับ
ฟังเดຌวา นักรียนตรียมทหารทัๅงสองราย฿นสังกัดรงรียนตรียมทหารกระท าการหรือละลยการกระท าอันปຓน
การละมิดสิทธิมนุษยชนตอนายภคพงศ ์

อนึไง รงรียนตรียมทหาร ฿นฐานะผูຌรักษาการตามระบียบนีๅ ละปຓนผูຌทีไมีหนຌาทีไปกครอง 
บังคับบัญชา ควบคุม ละก ากับดูลนักรียนตรียมทหารทุกคน ยอมตຌองควบคุมดูลมิ฿หຌมีการกระท าอันผิด
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ตอระบียบ ดยฉพาะอยางยิไงการกระท าทีไสีไยงอันตรายตอชีวิตละรางกาย อันอาจท า฿หຌน าเปสูการละมิด
สิทธิมนุษยชน จึงหในควรมีขຌอสนอนะมาตรการหรือนวทางทีไหมาะสม฿นการปງองกันหรือกຌเขการละมิด
สิทธิมนุษชนตอสถาบันวิชาการปງองกันประทศ กองบัญชาการกองทัพเทย ละกระทรวงกลาหม                     
ตามรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ มาตรา ๎๐๓ (ํ) ละพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ พ.ศ. ๎๑๒์ มาตรา ๎๒ (ํ) ประกอบมาตรา ๏๒ 
ตอเป 

มำตรกำรหรือนวทำงทีไหมำะสม฿นกำรป้องกันหรือกຌเขกำรละมิดสิทธิมนุษยชน  

ํ) สถาบันวิชาการปງองกันประทศ กองบัญชาการกองทัพเทย ควรก าหนดนวทาง หรือ
มาตรการ฿นการควบคุมก ากับดูลฝຆายปกครอง ตามระบียบกรมนักรียนรงรียนตรียมทหารวาดຌวยนักรียน
บังคับบัญชา พ.ศ. ๎๑๒์ (ซึไงหมายถึงนายทหาร – นายต ารวจสัญญาบัตร ทีไท าหนຌาทีไ฿นการปกครองบังคับ
บัญชา ควบคุม ก ากับดูล฿นดຌานความปຓนอยู ระบียบวินัย ความประพฤติการฝຄกอบรม ละอืไน โ ทีไเม
กีไยวขຌองกับการศึกษา฿นชัๅนรียน) ฿หຌหมัไนสอดสองดูลความปຓนระบียบรียบรຌอยละความประพฤติของ
นักรียนตรียมทหาร฿นความดูลรับผิดชอบของตน฿หຌถีไถຌวนละทัไวถึงมากยิไงขึๅน ดยการจัดวรยามตรวจตรา
ความปຓนอยูละการปฏิบัติตนของนักรียนบังคับบัญชาละนักรียนตรียมทหารทัๅงหมด รวมทัๅงมีมาตรการ
ตรวจสอบละรายงานการลงทษกนักรียนตรียมทหารทีไกระท าผิดซึไงถูกลงทัณฑ์เวຌปຓนหลักฐานดຌวยทุกครัๅง 

๎) กระทรวงกลาหมควรพิจารณาสัไงการ฿หຌหนวยงานตางโ ทางทหารทีไมีการรียนการสอน
ทางทหารละมีระบบนักรียนบังคับบัญชา จัด฿หຌมีการฝຄกอบรมการปฏิบัติทีไถูกตຌองตามระบียบทีไกีไยวขຌอง
฿หຌกผูຌทีไจะท าหนຌาทีไนักรียนบังคับบัญชากอนทีไจะริไมปฏิบัติหนຌาทีไ ละผูຌท าหนຌาทีไฝຆายปกครองจะตຌองหมัไน
กวดขันขຌอควรปฏิบัติละขຌอหຌามตางโ กนักรียนบังคับบัญชาอยูปຓนประจ ารวมทัๅงควรมีบทลงทษทีไจริงจัง
ละดใดขาด฿นลักษณะของการรวมกันรับผิดชอบทัๅงฝຆายปกครองละนักรียนบังคับบัญชามืไอมีกรณีทีไ
นักรียนบังคับบัญชาฝຆาฝนระบียบ พืไอปງองปรามการ฿ชຌอ านาจกินขอบขตหรือการสัไงลงทษผูຌ฿ตຌบังคับบัญชา
กินความหมาะสม ปຓนตຌน 

๏) กระทรวงกลาหมดยหนวยงานตางโ ทางทหาร ควรพิจารณาทบทวนละปรับปรุงกຌเข
กฎหมาย ละระบียบทีไกีไยวขຌอง ดยระบุ฿หຌครูฝຄก ฝຆายปกครอง ละนักรียนบังคับบัญชาตຌองค านึง ละ
ประมินปัญหาสุขภาพหรือความพรຌอมของสภาพรางกายของนักรียนตรียมทหารหรือทหาร฿หมประกอบการ
พิจารณา฿นขณะทีไจะสัไงลงทัณฑ์ดຌวยทาตางโ พืไอปງองกันภาวะสีไยงอันตรายทีไอาจกิดขึๅน ละอาจก าหนด฿หຌมี
การลงทัณฑ์ดຌวยทาตางโ พืไอปງองกันภาวะสีไยงอันตรายทีไอาจกิดขึๅน ละอาจก าหนด฿หຌมีการลงทัณฑ์ดຌวย
วิธีการอืไนทีไเมกีไยวขຌองกับนืๅอตัวละรางกาย 

 



การส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน 

• งานดຌานสืไอสารองค์กร 
 1. งานการผลิตสืไอสิไงพิมพ์ผยพรความรูຌดຌานสิทธิมนุษยชนละสืไอประชาสัมพันธ์องค์กร 

ผลการด านินงาน 
      ด ำนินกำรผลิตสืไอสิไงพิมพ์สงสริมควำมรูຌดຌำนสิทธิมนุษยชนประภทหนังสือรืไอง สิทธิของธอ สิทธิของ

ฉัน สิทธิของรำ ละผนพับนะน ำสืไอของส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ ละอยูระหวำง
กำรผลิตสืไอประชำสัมพันธ์ประภท กระป๋ำผຌำ พืไอ฿ชຌป็นสืไอ฿นกำรประชำสัมพันธ์องค์กร     

นอกจำกนีๅ ยังด ำนินกำรสงสริมควำมรูຌผำนสืไอออนเลน์ดຌวยกำรผลิตปสตอร์/อินฟกรำฟຂก
ประชำสัมพันธ์กิจกรรมตำง โ (เม฿ชຌงบประมำณ ) ชน กำรประชำสัมพันธ์คำนิยมองค์กรส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ กำรชิญชวนรับฟังรำยกำรวิทยุ รวมทัๅงกำรสงสริมควำมรูຌดຌำนสิทธิ
มนุษยชน฿นวำระส ำคัญ ชน กำร฿หຌควำมรูຌ฿นวันขจัดกำรลือกปฏิบัติทำงชืๅอชำติสำกล 21 มีนำคม วันสตรี
สำกล 8 มีนำคม วันยุติกำรลือกปฏิบัติตอผูຌติดชืๅอฮชเอวีละผูຌปຆวยรคอดส์ 1 มีนำคม วันรงงำนขຌำมชำติ
สำกล 18 ธันวำคม ฯลฯ  

ปัญหาละอุปสรรค 
1. ดຌวยขຌอจ ำกัดดຌำนงบประมำณ ท ำ฿หຌเมสำมำรถผลิตสืไอ฿นรูปบบทีไหลำกหลำยละสอดคลຌองกับ

ควำมสน฿จของกลุมปງำหมำย 
2. สืไอสิไงพิมพ์ทีไส ำนักงำนฯ มีอยู฿นปัจจุบัน ยังขำดควำมหลำกหลำยของนืๅอหำ สวน฿หญป็นสืไอทีไ฿ชຌ

ภำษำทำงกำรจึงอำจเมหมำะสมตอกำรสงสริมควำมรูຌกกลุมปງำหมำยบำงกลุม ชน ดใก นักรียน นักศึกษำ 
นวทางการกຌเข 
ควรพัฒนำบุคลำกรทีไมีควำมรูຌดຌำนสิทธิมนุษยชน หรือชิญชวน กสม. ผูຌบริหำร รวมทัๅงชิญชวน

ครือขำยทีไมีองค์ควำมรูຌ ละประสบกำรณ์กำรท ำงำนดຌำนสิทธิมนุษยชนมำรวมถำยทอดองค์ควำมรูຌ ละน ำ
นืๅอหำเปรียบรียงป็นหนังสือ บทควำม หรือพัฒนำละจัดท ำป็นสืไอสิทธิมนุษยชน฿นรูปบบทีไหลำกหลำย
นำสน฿จละขຌำ฿จงำย ชน คลิปวิดีอ อินฟกรำฟຂก ป็นตຌน นอกจำกนีๅยังตຌองรวมกันออกบบละพัฒนำสืไอ 

รูปบบ฿หม โ ทีไจะตอบสนองกลุมปງำหมำยทีไหลำกหลำย รวมทัๅงสังคมทีไนຌนกำรขຌำถึ งทำงออนเลน์ พืไอ฿หຌ
สะดวกทันตอสถำนกำรณ์ ละมีควำมรวดรใวตอกำร฿ชຌงำน 

2. ครงการผลิตรายการวิทยุกระจายสียง 
ผลการด านินงาน คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ ผูຌบริหำร ผูຌทรงคุณวุฒิดຌำนสิทธิมนุษยชน

เดຌรวมกันถำยทอดควำมรูຌละควำมตระหนักดຌำนสิทธิมนุษยชนผำนรำยกำรวิทยุ ดังนีๅ 
2.1 รำยกำร ส านึกของสังคม  ดย คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ ออกอำกำศทำงสถำนี

วิทยุหงจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย คลืไนควำมถีไ 101.5 MHz ทุกวันศุกร์ วลำ 10.05 – 10.30 น. สัปดำห์ละ 1 
ตอน จ ำนวน 25 ตอน 

2.2 รำยกำร คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนห งชาติ  ออกอำกำศทำงสถำนี
วิทยุกระจำยสียงรัฐสภำ คลืไนควำมถีไ 87.5 MHz ออกอำกำศทุกวันพุธ วลำ 21.05 – 21.30 น.  

 
 
 
 



ปัญหาละอุปสรรค 
1. นอกหนือจำก กสม. ตละทำนทีไมีประดในดน฿นรอบสัปดำห์ ตำมทีไมีควำมพรຌอมละหมำะสม

ป็นวิทยำกร฿หຌสัมภำษณ์ลຌว ยังขำดผูຌทีไมีควำมรูຌ ประสบกำรณ์฿นกำรท ำงำนสิทธิมนุษยชน฿นหลำกหลำยมิติ
มำรวม฿นรำยกำร฿หຌควำมรูຌกผูຌฟัง 

2. ฿นวันออกอำกำศรำยกำร วิทยำกรทีไเดຌติดตอเวຌพืไอสัมภำษณ์อำจจะมีขຌอติดขัดเมสำมำรถ฿หຌ
สัมภำษณ์เดຌ ตຌองปลีไยนหัวขຌอละวิทยำกรอยำงกะทันหัน 

3. บำงครัๅงมีประดในทีไป็นทีไสน฿จ฿นสถำนกำรณ์ปัจจุบันคอนขຌำงฉุกละหุก ตຌองรีบประสำนงำน  
ผูຌทีไกีไยวขຌอง บำงครัๅงเมสำมำรถนัดหมำยวิทยำกรทีไหมำะสมเดຌ 

4. สถำนีวิทยุทัๅง 2 สถำนี ป็นหนวยงำนภำครัฐทีไมีผูຌขຌำรับฟังวิทยุคอนขຌำงจ ำกัด ละป็นผูຌฟัง 

ฉพำะกลุม เมหลำกหลำย 
5. วิทยุรัฐสภำจะออกอำกำศภำรกิจหลักของหนวยงำนกอน ชน กำรประชุมรัฐสภำ ท ำ฿หຌ  

เมสำมำรถน ำสนอกำรสัมภำษณ์ของส ำนักงำน กสม. เดຌ 
6. วลำทีไออกอำกำศเมหมำะสม 
7. เมสำมำรถจัดกใบขຌอมูลกำรผูຌขຌำรับฟังวิทยุเดຌ อันป็นหตุ฿หຌเมสำมำรถประมินผลกำรรับฟัง 

พืไอน ำเปสูกำรพัฒนำเดຌ 
นวทางการกຌเข 
1. จัดท ำบัญชีรำยชืไอวิทยำกรทีไมีควำมช ำนำญละทักษะ฿นประดในตำงเวຌ รวมถึง สรຌำงครือขำย

วิทยำกรทีไหลำกหลำยละรอบดຌำน สำมำรถประสำนงำนพืไอ฿หຌสัมภำษณ์เดຌดຌวยควำมรวดรใว 
2. จัดท ำนืๅอหำดຌำนสิทธิมนุษยชนป็นหลัก วำงก ำหนดละจัดตำรำงกำรสัมภำษณ์นัดหมำยวลำทีไ

นนอนกับวิทยำกร ละควรจัดท ำตรียมหำหัวขຌอส ำรอง พรຌอมวิทยำกรสริมเวຌ ฿นกรณีทีไวิทยำกรหลักเม
สำมำรถ฿หຌสัมภำษณ์ อันนืไองมำจำกหตุฉุกฉินเดຌ สำมำรถปรับปลีไยนประดใน฿หຌหมำะสมกับสถำนกำรณ์
ปัจจุบันตำมควำมหมำะสม 

3. ลือก฿ชຌบริกำรสถำนีวิทยุกระจำยสียงทีไมีผูຌขຌำฟังหลำกหลำยละป็นเป฿นวงกวຌำง ออกอำกำศ  

฿นวลำทีไหมำะสม ชน 17.00 น. – 18.00 น. ละปลีไยนป็นรำยงำนวิทยุออนเลน์ (Broadcast) 
4. ลือก฿ชຌบริกำรรำยกำรทีไสำมำรถกใบขຌอมูลกำรขຌำรับฟังเดຌ 

3. ครงการจัดพิมพ์ละจัดท าอาร์ตวิร์คจดหมายขาวมุมมองสิทธิ์ 
ผลการด านินงาน 
ด ำนินกำรผลิตละผยพรจดหมำยขำวมุมมองสิทธิ์ ปทีไ 18 ฉบับทีไ 10 ดือนตุลำคม 2562 ถึงปทีไ 

19 ฉบับทีไ 2 ดือนกุมภำพันธ์ 2563 รวมจ ำนวน 5 ฉบับ ปัจจุบันมีวำระกำรผยพรรำยดือน ฉบับละ 8 หนຌำ 
ยอดจัดพิมพ์ 10,000 ฉบับ/ดือน ดยด ำนินกำรจัดท ำนืๅอหำ ออกบบ จัดพิมพ์ ละผยพรจดหมำยขำว฿น
รูปบบ E - Newsletter ผำนวใบเซต์ส ำนักงำน กสม. ละจัดสงจดหมำยขำวเปยังกลุมปງำหมำยผูຌป็นสมำชิก
บอกรับจดหมำยขำวประมำณ 9,100 รำยชืไอ เดຌก หนวยงำนภำครัฐ/อกชน องค์กรอกชน สถำบันกำรศึกษำ 
ละประชำชนทัไวเปป็นประจ ำทุกดือน พรຌอมกันนีๅเดຌจัดท ำบบประมินออนเลน์พืไอวัดควำมรูຌควำมขຌำ฿จ
รืไองสิทธิละควำมพึงพอ฿จตอจดหมำยขำวมุมมองสิทธิ์จำกผูຌอำนป็นประจ ำทุกฉบับ  

ดยผลกำรประมิน฿นปงบประมำณ พ.ศ. 2562 ทีไผำนมำพบวำ ผูຌอำนสวน฿หญรຌอยละ 68.30 รับรูຌ 
ขຌำ฿จ ละตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิมนุษยชน ฿นระดับมำก ละรຌอยละ 74.40 มีควำมพึงพอ฿จดยรวม
ตอจดหมำยขำว฿นระดับมำก ดยมีขຌอสนอนะพิไมติม฿หຌปรับปรุงกำรออกบบ฿หຌมีสีสันดึงดูดละนำอำน
มำกยิไงขึๅน 



ปัญหาละอุปสรรค 
กำรสงตอขຌอมูลจำกส ำนักตำง โ พืไอน ำมำประกอบกำรจัดท ำนืๅอหำตຌนฉบับทีไสะทຌอนงมุมตำงโ 

จำกกำรท ำงำนของส ำนักงำนยังมี นຌอย ดยผูຌ รับผิดชอบครงกำรมักจะเดຌรับขຌอมูลจำกกิจกรรม 
ทีไผูຌรับผิดชอบครงกำรเดຌขຌำเปรวมกิจกรรมดຌวยตนองทำนัๅน ท ำ฿หຌนืๅอหำเมหลำกหลำย 

ขຌอสนอนะ฿นการพัฒนางาน 
 1. ควรมีระบบ฿นกำรบงปันขຌอมูลของทุกส ำนัก฿นส ำนักงำน กสม. พืไอ฿หຌผูຌจัดท ำจดหมำยขำว 

สำมำรถ฿ชຌขຌอมูลจำกทุกส ำนักมำจัดท ำป็นสืไอผยพรควำมรูຌเดຌ 
 2. ควรน ำบทควำมสำระควำมรูຌทีไป็นประยชน์จำกจดหมำยขำวมุมมองสิทธิ์ทุกฉบับทีไผำนมำ 

ผยพร฿นวใบเซต์ทีไขຌำเปสืบคຌนละอำนเดຌงำยกวำรูปบบ E-Newsletter ละสำมำรถน ำลิงค์บทควำม 
มำผยพรตอ฿นสืไอสังคมออนเลน์ของส ำนักงำน ฯ เดຌสะดวก ทัๅงนีๅอยูระหวำงประสำนควำมรวมมือกับส ำนัก
ดิจิทัลสิทธิมนุษยชนพืไอกຌเขพิไมติมพืๅนทีไวใบเซต์ 

3. ควรมีกำรจัดฝຄกอบรมผูຌทนส ำนักตำง โ ฿หຌสำมำรถจัดท ำนืๅอหำของขำวทีไปฏิบัติงำนเดຌออกมำ  

มีคุณภำพ 
 

• งานดຌานศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภาค 

1. การประชุมคณะกรรมการอ านวยการศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภาค ดังนีๅ 
1.1 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ  จัดประชุม

คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน จังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ ครัๅงทีไ 
1/2563 มืไอวันทีไ 28 พฤศจิกำยน 2562 ณ คณะรัฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำขตปัตตำนี 
จังหวัดปัตตำนี พืไอก ำหนดนวทำงกำรด ำนินงำนขับคลืไอนศูนย์ ฯ จังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ ละจัดกิจกรรม 
หรือครงกำรตำง โ เดຌก ครงกำรขับคลืไอนภำรกิจดຌำนกำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำ
ละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภำค: กิจกรรม กำรจัดอบรมชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร 
(Training of Trainers) ดຌำนสิทธิมนุษยชน พืไอกำรน ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับ
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ กิจกรรมยำวชนคนรุน฿หม฿ส฿จยืนคียงขຌำงสิทธิมนุษยชนละกำรจัดท ำ
สืไอประชำสัมพันธ์พืไอผยพรละสรຌำงควำมตระหนักรูຌรืไองสิทธิมนุษยชน 

1.2 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน ภาค฿ตຌ จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำร
ศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน ภำค฿ตຌ ครัๅงทีไ 1/2563 มืไอวันทีไ 20 ธันวำคม 2562 ณ หຌอง
ประชุมพุดตำน คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎ์ธำนี จังหวัดสุรำษฎ์ธำนี  พืไอก ำหนดนวทำงกำร
ด ำนินงำนขับคลืไอนศูนย์ฯ ภำค฿ตຌ ละจัดกิจกรรม หรือครงกำรตำง โ เดຌก ครงกำรขับคลืไอนภำรกิจดຌำน
กำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภำค: กิจกรรม 
กำรจัดอบรมชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร (Training of Trainers) ดຌำนสิทธิมนุษยชน พืไอกำรน ำคูมือกำร
จัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ กิจกรรมยำวชนคนรุน฿หม฿ส฿จ
ยืนคียงขຌำงสิทธิมนุษยชน ละกำรจัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์พืไอผยพรละสรຌำงควำมตระหนักรูຌรืไองสิทธิมนุษยชน 

1.3 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกฉียงหนือ จัดประชุม
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน ภำคตะวันออกฉียงหนือ ครัๅงทีไ 
1/2563 มืไอวันทีไ 20 ธันวำคม 2562 ณ หຌองประชุมคณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนกน จังหวัดขอนกน  
พืไอก ำหนดนวทำงกำรด ำนินงำนขับคลืไอนศูนย์ฯ ภำคตะวันออกฉียงหนือ ละจัดกิจกรรม หรือครงกำร
ตำง โ เดຌก ครงกำรขับคลืไอนภำรกิจดຌำนกำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำละ



ประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภำค: กิจกรรม กำรจัดอบรมชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร (Training 
of Trainers) ดຌำนสิทธิมนุษยชน พืไอกำรน ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅน
พืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ กิจกรรมยำวชนคนรุน฿หม฿ส฿จยืนคียงขຌำงสิทธิมนุษยชน ละกำรจัดท ำสืไอ
ประชำสัมพันธ์พืไอผยพรละสรຌำงควำมตระหนักรูຌรืไองสิทธิมนุษยชน 

1.4 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก จัดประชุมกำรคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน ภำคตะวันตก ครัๅงทีไ  1/2563 มืไอวันทีไ   
26 ธันวำคม 2562 ณ หຌองประชุมกຌวกใจรัตน์มณี ชัๅน 2 ตึก 23 คณะมนุษยศำสตร์ละสังคมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพชรบุรี  จังหวัดพชรบุรี  พืไอก ำหนดนวทำงกำรด ำนินงำนขับคลืไอนศูนย์ฯ  
ภำคตะวันตก ละจัดกิจกรรม หรือครงกำรตำง โ เดຌก ครงกำรขับคลืไอนภำรกิจดຌำนกำรสงสริม  

กำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภำค: กิจกรรม กำรจัดอบรม
ชิ งปฏิบั ติ กำรวิ ทยำกรกระบวนกำร (Training of Trainers)  ดຌ ำนสิ ทธิ มนุษยชน  พืไ อกำรน ำคู มื อ 

กำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ กิจกรรมยำวชนคนรุน฿หม฿ส
฿จยืนคียงขຌำงสิทธิมนุษยชน ละกำรจัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์พืไอผยพรละสรຌำงควำมตระหนักรูຌ  
รืไองสิทธิมนุษยชน 

1.5 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน ภาคหนือ  จัดกำรประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน ภำคหนือ ครัๅงทีไ 1/2563 มืไอวันทีไ 27 ธันวำคม 
2562 ณ หຌองประชุม 1 คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยชียง฿หม จังหวัดชียง฿หม พืไอก ำหนดนวทำง 

กำรด ำนินงำนขับคลืไอนศูนย์ ฯ ภำคหนือละจัดกิจกรรม หรือครงกำรตำง โ เดຌก ครงกำรขับคลืไอน
ภำรกิจดຌำนกำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน 

฿นภู มิ ภ ำค :  กิ จกรรม กำรจั ดอบรมชิ งปฏิบั ติ กำรวิ ทยำกรกระบวนกำร ( Training of Trainers)  
ดຌำนสิทธิมนุษยชน พืไอกำรน ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌ สิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน 

เปประยุกต์฿ชຌ กิจกรรมยำวชนคนรุน฿หม฿ส฿จยืนคียงขຌำงสิทธิมนุษยชน ละกำรจัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์
พืไอผยพรละสรຌำงควำมตระหนักรูຌรืไองสิทธิมนุษยชน 

1.6 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก จัดกำรประชุมคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำรศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน ภำคตะวันออก ครัๅงทีไ 1/2563 มืไอวันทีไ   
17 มกรำคม 2563 ณ หຌองประชุม 812 ชัๅน 8 คณะรัฐศำสตร์ละนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ  
จังหวัดชลบุรี พืไอก ำหนดนวทำงกำรด ำนินงำนขับคลืไอนศูนย์ ฯ ภำคตะวันออก ละจัดกิจกรรม  
หรือครงกำรตำง โ เดຌก ครงกำรขับคลืไอนภำรกิจดຌำนกำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำ
ละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภำค: กิจกรรม กำรจัดอบรมชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร 
(Training of Trainers) ดຌำนสิทธิมนุษยชน พืไอกำรน ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌ สิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับ
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ กิจกรรมยำวชนคนรุน฿หม฿ส ฿จยืนคียงขຌำงสิทธิมนุษยชน  
ละกำรจัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์พืไอผยพรละสรຌำงควำมตระหนักรูຌ รืไองสิทธิมนุษยชน ครงกำร  
กำรจัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ ปัญหำ ละผลกระทบดຌำนสิทธิมนุษยชนจำกครงกำรพัฒนำระบียงศรษฐกิจ
ภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor:  EEC) ละขຌอสนอนะ฿นกำรสงสริมละคุຌมครอง 

สิทธิมนุษยชน ละหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับอุดมศึกษำ 
 
 
 



2. กิจกรรมภาย฿ตຌศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภาค 
2.1 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน  ภาค฿ตຌ จัดครงกำรขับคลืไอนภำรกิจ 

ดຌำนกำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภำค: กิจกรรม 
กำรจั ดอบรม ชิ งปฏิ บั ติ ก ำรวิ ทยำกรกระบวนกำร  ( Training of Trainers)  ดຌ ำนสิ ทธิ มนุ ษยชน  
พืไอกำรน ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ รวมกับศูนย์
ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน ภำค฿ตຌ ละมหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎ์ธำนี จังหวัดสุรำษฎ์ธำนี มืไอ
วันทีไ 30 - 31 มกรำคม 2563 ณ รงรมกຌวสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุรำษฎ์ธำนี พืไอ฿หຌครูผูຌสอน มีควำมรูຌ ควำม
ขຌำ฿จละกิดควำมตระหนัก฿น รืไอง สิทธิมนุษยชน รวมทัๅงป็นกำรสรຌำงตຌนบบบุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿หຌป็น
ครือขำยกำรรียนรูຌ ละกำรด ำนินงำนดຌำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ฿นระดับภูมิภำค ดยมีผูຌขຌำรวมจ ำนวน 59 คน 

2.2 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน ภาคหนือ จัดครงกำรขับคลืไอนภำรกิจดຌำน
กำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภำค: กิจกรรม  
กำรจัดอบรมชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร (Training of Trainers) ดຌำนสิทธิมนุษยชน พืไอกำรน ำคูมือ
กำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ  รวมกับศูนย์ศึกษำละ
ประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน ภำคหนือ ละมหำวิทยำลัยชียง฿หม จังหวัดชียง฿หม มืไอวันทีไ   
13 - 14 กุมภำพันธ์  2463 ณ รงรมฮอลิ ดย์  อิน จังหวัดชียง฿หม   พืไอ฿หຌครูผูຌ สอน มีควำมรูຌ   
ควำมขຌำ฿จละกิดควำมตระหนัก฿นรืไองสิทธิมนุษยชน รวมทัๅงป็นกำรสรຌำงตຌนบบบุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿หຌ
ป็นครือขำยกำรรียนรูຌ  ละกำรด ำนินงำนดຌำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ฿นระดับภูมิภำค ดยมีผูຌขຌำรวม  

จ ำนวน 77 คน   
2.3 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน จังหวัดชายดนภาค฿ตຌ จัดครงกำรขับคลืไอน

ภำรกิจดຌำนกำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภำค: 
กิจกรรม กำรจัดอบรมชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร (Training of Trainers) ดຌำนสิทธิมนุษยชนพืไอ
กำรน ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ  รวมกับศูนย์
ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน จังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ ละมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำขต
ปัตตำนี จังหวัดปัตตำนี มืไอวันทีไ 20 - 21 กุมภำพันธ์ 2563 ณ รงรมบุรีศรีภู บูติก จังหวัดสงขลำ พืไอ฿หຌ
ครูผูຌสอน มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จละกิดควำมตระหนัก฿น รืไอง สิทธิมนุษยชน รวมทัๅงป็นกำรสรຌำงตຌนบบ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿หຌป็นครือขำยกำรรียนรูຌ ละกำรด ำนินงำนดຌำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ฿นระดับภูมิภำค 
ดยมีผูຌขຌำรวมจ ำนวน ดยมีผูຌขຌำรวมจ ำนวน 45 คน  

2.4 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกฉียงหนือ จัดครงกำร
ขับคลืไอนภำรกิจดຌำนกำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน
฿นภูมิภำค: กิจกรรม กำรจัดอบรมชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร (Training of Trainers) ดຌำนสิทธิ
มนุษยชนพืไอกำรน ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ  
รวมกับศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน ภำคตะวันออกฉียงหนือ ละมหำวิทยำลัยขอนกน  

จังหวัดขอนกน มืไอวันทีไ 24 - 25 กุมภำพันธ์ 2563 ณ รงรมจริญธำนี จังหวัดขอนกน พืไอ฿หຌครูผูຌสอนมี
ควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จละกิดควำมตระหนัก฿นรืไองสิทธิมนุษยชน รวมทัๅงป็นกำรสรຌำงตຌนบบบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ฿หຌป็นครือขำยกำรรียนรูຌ ละกำรด ำนินงำนดຌำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ฿นระดับภูมิภำค ดย มี
ผูຌขຌำรวมจ ำนวน 68 คน 

 



2.5 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก จัดครงกำรขับคลืไอนภำรกิจดຌำน
กำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน฿นภูมิภำค: กิจกรรม 
กำรจัดอบรมชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร (Training of Trainers) ดຌำนสิทธิมนุษยชน พืไอกำรน ำคูมือ
กำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ  รวมกับศูนย์ศึกษำละ
ประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน ภำคตะวันตก ละมหำวิทยำลัยรำชภัฏพชรบุรี จังหวัดพชรบุรี มืไอวันทีไ 26 - 27 
กุมภำพันธ์ 2563 ณ รงรมบย์ วินดว์ อท ซี ชะอ ำ จังหวัดพชรบุรี พืไอ฿หຌครูผูຌสอน มีควำมรูຌ ควำมขຌำ฿จละกิด
ควำมตระหนัก฿นรืไองสิทธิมนุษยชน รวมทัๅงป็นกำรสรຌำงตຌนบบบุคลำกรทำงกำรศึกษำ฿หຌป็นครือขำยกำรรียนรูຌ 
ละกำรด ำนินงำนดຌำนสิทธิมนุษยชนศึกษำ฿นระดับภูมิภำค ดยมีผูຌขຌำรวมจ ำนวน 47 คน 

2.6 ศูนย์ศึกษาละประสานงานดຌานสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออก มีก ำหนดจัดครงกำรขับคลืไอน
ภำรกิจดຌำนกำรสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนของศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน  

฿นภูมิภำค: กิจกรรม กำรจัดอบรมชิ งปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร ( Training of Trainers)  
ดຌำนสิทธิมนุษยชน พืไอกำรน ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเป
ประยุกต์฿ชຌ รวมกับศูนย์ศึกษำละประสำนงำนดຌำนสิทธิมนุษยชน ภำคตะวันออก ละมหำวิทยำลัยบูรพำ 
ระหวำงวันทีไ 12 – 13 มีนำคม 2563  ณ รงรมคนทำรี บย์ ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี ตนืไองจำกสถำนกำรณ์
เวรัสครนำ (COVID-19) ท ำ฿หຌเมสำมำรถจัดอบรมตำมทีไเดຌด ำนินกำรเวຌ จึงมีกำรลืไอนกิจกรรมดังกลำว
ออกเปดยเมมีก ำหนด 

 

3. ปัญหา อุปสรรค ละขຌอสนอนะ฿นการด านินงาน 

 
ขຌอ ปัญหา อุปสรรค ขຌอสนอนะ฿นการด านินงาน 
3.1 จ ำนวนวัน฿นกำรจัดกิจกรรมมีระยะวลำ

จ ำกัดท ำ฿หຌกำรฝຄกปฏิบัติจริงของผูຌขຌำรวมมี
ระยะวลำนຌอย 

ควร  พิไ มจ ำนวนวันหรือระยะวลำ฿นกำร 

จัดกิจกรรมพืไอ฿หຌผูຌขຌำรวมมีวลำพิไมมำกขึๅน 

฿นกำรฝຄกปฏิบัติ 
3.2 ผูຌขຌำรวมบำงทำนอยูตำงจังหวัดละหำง

จำกสถำนทีไจัดกิจกรรมท ำ฿หຌผูຌขຌำรวมตຌอง
ดิ นทำ งกลั บก อนกิ จกร รมลຌ ว  ส รใ จ 
นืไองจำกตຌอง฿ชຌระยะวลำนำน฿นกำร
ดินทำง บำงพืๅนทีไดินทำงล ำบำก ชน ฿น
พืๅนทีไจังหวัดชำยดนภำค฿ตຌ ป็นตຌน 

ส ำหรับผูຌขຌำรวมทีไอยู฿นพืๅนทีไหำงเกลหรือมีกำร
ดินทำงทีไยำกล ำบำกควร฿หຌผูຌขຌำรวมเดຌพักตออีก
หนึไ งคืนละ฿หຌ ดินทำงกลับ฿นชวงชຌ ำของ
วันรุงขึๅน  

 

3.3 มีควำมยุงยำก฿นกำรจำยคำดินทำงของ
ผูຌ ขຌำร วม นืไ องจำกตຌองมีกำรค ำนวณ
ระยะทำงทีไสำมำรถจำยเดຌตำมระบียบทีไ
ก ำหนด ซึไงบำงรำยคำดินทำงทีไสำมำรถจำย
฿หຌผูຌขຌำรวมเดຌนัๅนเดຌจ ำนวนทีไนຌอยกวำคำ
ดินทำงจริงทีไผูຌขຌำรวมดินทำงมำ 

ควร ฿หຌ ผูຌ  ขຌ ำ ร ว ม บิ กจ ำยค ำ ดิ นทำงจำก 

ตຌนสังกัดพืไอสำมำรถบิกคำดินทำงเดຌ ตใม
จ ำนวน ละพิไมควำมสะดวก฿หຌกับผูຌขຌำรวม฿น
กำรด ำนินกำรดຌำนอกสำร 

 
 
 



• งานดຌานพัฒนาความรวมมือครือขาย 
กำรรวมป็นจຌำภำพจัดงำนมอบ รำงวัลอรรธนำรีศวร ครัๅงทีไ 3 ประจ ำป พ.ศ. 2562 ดยเดຌรับกำร

มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ  ฿หຌ รวมกับสมำคมฟງำสีรุຌ งหงประทศเทย  
กรมกิจกำรสตรีละสถำบันครอบครัว กระทรวงกำรพัฒนำสังคมละควำมมัไนคงของมนุษย์ กรมคุຌมครอง 

สิทธิละสรีภำพ กระทรวงยุติธรรม คณะนิทศศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ละครือขำยบุคคลผูຌมีควำม
หลำกหลำยทำงพศ฿นกำรจัดกิจกรรมพืไอสงสริมกำรปฏิบัติงำนของบุคคล หรือครือขำยผูຌมีควำมหลำกหลำย
ทำงพศซึไงท ำงำนดຌำนกำรสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ดยป็นกำรจัดกิจกรรมครัๅงทีไ 3 มืไอวันทีไ  
20 มกรำคม 2563 ณ หຌองออดิทอรียม ชัๅน 8 อำคำรฉลิมรำชกุมำรี 60 พรรษำ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

ผลการด านินการ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ  ดยกลุมงำนพัฒนำควำม รวมมือครือขำย  

เดຌประสำนงำน฿นกำรจัดกิจกรรม กำรรวมประชุมวำงผนกำรด ำนินงำน ละเดຌสงผูຌทนส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ รวมป็นคณะกรรมกำรผูຌทรงคุณวุฒิ฿นกำรตัดสินรำงวัล ทัๅงนีๅ  
รำงวัลอรรธนำรีศวร มีวัตถุประสงค์พืไอยกยองชิดชูกียรติบุคคลละองค์กรทีไ฿หຌกำรสนับสนุนกำรท ำงำน
ดຌำนควำมหลำกหลำยทำงพศ ดยปรำศจำกอคติละกำรลือกปฏิบัติ พืไอสรຌำงควำมตระหนักถึงบทบำทกำร
ด ำนินงำนของชุมชนทีไมีกำรขับคลืไอนประดในควำมหลำกหลำยทำงพศ฿นทุกมิติอยำงป็นรูปธรรม รวมถึง
พืไอสรຌำงขวัญก ำลัง฿จ฿หຌกับบุคคลละองค์กรทีได ำนินงำนกีไยวกับประดในดังกลำว ป็นกำรสงสริม  
รืไอง ควำมสมอภำค กำรเมลือกปฏิบัติ ลดกำรตีตรำ ละกำรปຂดพืๅนทีไพืไอ฿หຌบุคคลผูຌควำมหลำกหลำยทำง
พศเดຌรับกำรยอมรับจำกสังคม ซึไงป็นประดในดຌำนสิทธิมนุษยชนทีไมีควำมส ำคัญ ละป็นภำรกิจของ
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ฿นกำรประสำนควำมรวมมือ สนับสนุน สงสริม ฿หຌครือขำยตำง โ  
มีควำมขຌมขใง พืไอ฿หຌกิดพลัง฿นกำรท ำงำนรวมกัน 

ปัญหาละอุปสรรค  
กำรมอบ รำงวัลอรรธนำรีศวร มีกลุมผูຌมีควำมหลำกหลำยทำงพศ ป็นกนหลัก฿นกำรจัดกิจกรรม  

ซึไงมีกำรจัดกิจกรรมตอนืไองทุกป ละส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติเดຌรวมป็นจຌำภำพจัด
กิจกรรมมำอยำงตอนืไอง ตเมมีกำรบรรจุรืไองดังกลำวเวຌ฿นผนงำน หรือผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติ ท ำ฿หຌเมสำมำรถรวมกิจกรรมเดຌอยำงตใมทีไ ละตຌองผำนกระบวนกำร
สนอผนงำนหรือกิจกรรมพืไอ฿หຌคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติพิจำรณำป็นครัๅง โ เป 

นวทางกຌปัญหา 
พืไอ฿หຌมีกำรจัดกิจกรรมอยำงตอนืไอง ควรมีกำรประชุมหำรือรวมกับครือขำยผูຌมีควำมหลำกหลำยทำง

พศ หรือกลุมบุคคลทีได ำนินกิจกรรมรืไองควำมสมอภำคทำงพศ พืไอก ำหนดผนงำนหรือกิจกรรมทีไสำมำรถ
ด ำนินงำนรวมกันเดຌ฿นกำรสงสริมละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
หงชำติ ควรมีบทบำทมำกยิไงขึๅน฿นกำรด ำนินงำนประสำนกำรท ำงำนรวมกับครือขำย ละกำรมอบรำงวัล 
อรรธนำรีศวร อำจป็นรำงวัลรวมทีไส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติรวมกับหนวยหรือองค์กร
ตำง โ ฿นกำรมอบรำงวัล 

• งานดຌานสงสริมสิทธิมนุษยชน 
1. ครงการคัดลือกบุคคลละองค์กรทีไมีผลงานดีดนดຌานการสงสริม ปกป้องละคุຌมครอง 

สิทธิมนุษยชน  
 ดยจัด฿หຌมีกำรคัดลือกละมอบรำงวัล บุคคลละองค์กรทีไมีผลงำนดีดนดຌำนกำรสงสริม ปกปງอง

ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ประจ ำป 2562 พืไอยกยอง ชิดชู ละประกำศกียรติคุณบุคคลละองค์กรทีไตอสูຌ



พืไอปกปງองสิทธิของตนองละของชุมชนสวนรวม ฿หຌสังคมเดຌรับรูຌ ป็นกำรสรຌำงขวัญละก ำลัง฿จ฿หຌกบุคคล
ละองค์กรทีไอุทิศตนปฏิบัติงำนดຌวยควำมมุงมัไน มຌตຌองผชิญกับปัญหำ อุปสรรค ละควำมยำกล ำบำก กใเม
คยทຌอถอย฿นกำรท ำหนຌำทีไพิทักษ์ละปกปງองสิทธิมนุษยชน ดยคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติเดຌ
ตงตัๅงคณะท ำงำนพิจำรณำคัดลือกบุคคลละองค์กรทีไมีผลงำนดีดนดຌำนกำรสงสริม ปกปງองละคุຌมครอง
สิทธิมนุษยชน ประจ ำป  2563 ละผลกำรคัด ลื อกเดຌผ ำนควำมหในชอบจำกคณะกรรมกำร 

สิทธิมนุษยชนหงชำติ ดຌำนบริหำร ฿นครำวประชุมครัๅงทีไ 24/2562 มืไอวันทีไ 12 พฤศจิกำยน 2562 ซึไงมีผูຌ
เดຌรับรำงวัล จ ำนวนทัๅงสิๅน 7 รำย ดังนีๅ  

ดຌำนทีไ 1 สิทธิทำงศรษฐกิจ สังคม ละวัฒนธรรม จ ำนวน 1 รำย เดຌก พระรำชวิสุทธิประชำนำถ 
(อลงกต ติกฺขปญฺญ)  

ดຌำนทีไ 2 สิทธิพลมือง ละสิทธิทำงกำรมือง จ ำนวน 1 รำย เดຌก 
คณะกรรมกำรคำทอลิกพืไอกำรพัฒนำสังคม ผนกยุติธรรมละสันติ 

ดຌำนทีไ 3 สิทธิดใก จ ำนวน 2 รำย เดຌก 
1. นำงสำววำสนำ กຌำนพรัตน์ 
2. ส ำนักงำนอัยกำรคดียำวชนละครอบครัว จังหวัดระยอง 

ดຌำนทีไ 4 กำรขจัดกำรลือกปฏิบัติดຌวยหตุหงควำมตกตำงทำงพศ จ ำนวน 1 รำย เดຌก 
มูลนิธิพืไอสิทธิละควำมป็นธรรมทำงพศ 

ดຌำนทีไ 5 กำรขจัดกำรลือกปฏิบัติทำงชำติพันธุ์ละสถำนะบุคคล จ ำนวน 1 รำย เดຌก 
นำยวีนัส สีสุข 

ดຌำนทีไ 6 กำรตอตຌำนกำรทรมำน ละกำรปฏิบัติหรือลงทษอืไนทีไหดรຌำย  
- ไมมีผูຌสมัครละไดຌรับการสนอชื่อ - 

ดຌำนทีไ 7 สิทธิคนพิกำรหรือสิทธิผูຌสูงวัย จ ำนวน 1 รำย เดຌก 
นำยพทย์วิชัย ชควิวัฒน  

กำรมอบรำงวัล฿หຌกบุคคลละองค์กรทีไมีผลงำนดีดนดຌำนกำรสงสริม ปกปງอง ละคุຌมครอง  

สิทธิมนุษยชน กอ฿หຌกิดขวัญละก ำลัง฿จกบุคคลละองค์กร฿นกำรทีไจะมุงมัไนปฏิบัติงำน฿หຌดียิไงขึๅน฿นฐำนะ
ป็นบุคคลละองค์กรทีไเดຌรับกำรยกยอง฿หຌป็นผูຌทีไ อุทิศตนละมีบทบำทส ำคัญ฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำน 

กำรสงสริม ปกปງอง ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน อีกทัๅงกำรผยพรประวัติละผลงำนของบุคคลละองค์กร  

ทีไเดຌรับรำงวัลดังกลำว ท ำ฿หຌสังคมยอมรับละประชำชนเดຌหในควำมส ำคัญของกำรสงสริม ปกปງอง ละ
คุຌมครองสิทธิมนุษยชน ละหในตัวอยำงกำรท ำงำนของผูຌเดຌรับรำงวัลทีไจะป็นรงบันดำล฿จ฿หຌกิดกำรรวมมือ
กันท ำ฿หຌกำรละมิดสิทธิมนุษยชนลดลง กอ฿หຌกิดผลดีทัๅงตอบุคคลละประยชน์สุขดยรวมของประทศ 

2. ครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม  
 พืไอรวมร ำลึกถึงควำมส ำคัญของวันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) ซึไงป็นวันทีไสหประชำชำติมี

มติรับรองปฏิญญำสำกลวำดຌวยสิทธิมนุษยชน ( Universal Declaration of Human Rights - UDHR)  
พืไอ฿ชຌป็นมำตรฐำน฿นกำรสงสริม ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชนของประชำชนทัไวลก ละยังประกำศ฿หຌวันทีไ 
10 ธันวำคม ของทุกปป็น วันสิทธิมนุษยชน (Human Rights Day) ดຌวย ดย กสม. เดຌจัดกิจกรรมอยำง
ตอนืไองป็นประจ ำทุกป พืไอรณรงค์สริมสรຌำงนวคิดละหลักกำรดຌำนสิทธิมนุษยชน สรຌำงควำมตระหนัก 
ละกระตุຌน฿หຌกิดกระสสังคม สรຌำงควำมสน฿จละกำรรับรูຌของประชำชน ซึไงกิจกรรม฿นปนีๅเดຌจัด฿นวันทีไ  7 
กุมภำพันธ์ 2563 ณ รงรมซในทรำ บำย ซในทำรำ ศูนย์รำชกำร ละคอนวนชันซในตอร์ จຌงวัฒนะ 



กรุงทพฯ ประกอบดຌวย กำรปำฐกถำพิศษ รืไอง สังคมเทยยุค฿หม฿ส฿จสิทธิมนุษยชน กำรมอบรำงวัลผูຌชนะ
กำรขงขันตຌวำทีสิทธิมนุษยชนภำษำอังกฤษระดับอุดมศึกษำ ประจ ำป 2562 กำรสวนำ รืไอง สังคมจะดี
มืไอคำรพศักดิ์ศรีควำมป็นมนุษย์ กำรทูลกลຌำฯ ถวำยรำงวัลองค์กรทีไมีผลงำนดีดนดຌำนกำรสงสริม ปกปງอง 
ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ประจ ำป 2562 ดสมดใจพระจຌำลูกธอ จຌำฟງำพัชรกิติยำภำ นรนทิรำทพยวดี 
กรมหลวงรำชสำริณีสิริพัชร มหำวัชรรำชธิดำ กำรพระรำชทำนรำงวัลบุคคลละองค์กรทีไมีผลงำนดีดนดຌำน
กำรสงสริม ปกปງอง ละคุຌมครองสิทธิมนุษยชน ประจ ำป 2562 นอกจำกนีๅยังมีกำรจัดสดงนิทรรศกำรของ
หนวยงำนภำครัฐ ภำคอกชน ละองค์กรครือขำย พืไอผยพรควำมรูຌสิทธิมนุษยชนสูสังคมอยำงกวຌำงขวำง 

กำรจัดงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกลฯ เดຌรับควำมสน฿จจำกภำคสวนตำง โ ทัๅงจำกหนวยงำนภำครัฐ 
ภำคอกชน องค์กรพัฒนำอกชน สืไอมวลชน ละประชำชนทัไวเป ท ำ฿หຌกิดกำรผยพรควำมรูຌดຌำน  

สิทธิมนุษยชนสูประชำชน฿หຌเดຌรับรูຌละรียนรูຌรืไองสิทธิ สรีภำพ ละกำรปฏิบัติตนตำมหลักสิทธิมนุษยชน 
ตลอดจนเดຌหในผลงำนของนักตอสูຌพืไอสิทธิมนุษยชน ทีไสำมำรถน ำเปป็นบบอยำง฿นกำรปฏิบัติงำนดຌำน  

สิทธิมนุษยชนพืไอสังคมตอเป นอกจำกนีๅยังกิดกระสสังคมจำกกำรน ำสนอขำวผำนทำงสืไอมวลชน ละสืไอ
อืไน โ สงผล฿หຌประชำชน฿หຌควำมสน฿จงำนของ กสม. มำกขึๅน 

ปัญหา อุปสรรค ละขຌอสนอนะ฿นการด านินงาน 
1. ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนหงชำติควรจัด฿หຌมีกำรจัดงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล  

10 ธันวำคม ฿หຌป็นธรรมนียมปฏิบัติอยำงตอนืไองทุกป พืไอรณรงค์ละกระตุຌน฿หຌประชำชนหในควำมส ำคัญ
ของสิทธิมนุษยชนละกิดควำมตระหนักถึงรืไองสิทธิ  สรีภำพ ควำมสมอภำค กำรคำรพศักดิ์ศรีของควำม
ป็นมนุษย ์

2. พืไอ฿หຌมีระยะวลำ฿นกำรจัดตรียมงำนลวงหนຌำพอสมควร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
หงชำติ ดยส ำนักสงสริมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนจะริไมกระบวนกำรจัดงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล  

10 ธันวำคม ฿หຌรใวขึๅน ดยริไมตัๅงตดือนสิงหำคม นืไองจำกกำรจัดงำนฯ ดังกลำว มีรำยละอียดทีไจะตຌอง
จัดตรียมหลำยรืไอง ตัๅงตกำรก ำหนดนวคิดหลักกำรจัดงำนฯ กำรก ำหนดรูปบบละกิจกรรม กำรก ำหนด
วันละจัดหำสถำนทีไ หลังจำกนัๅนจะตຌองน ำขຌอมูลหลำนีๅเปประกอบกำรจัดท ำรำยละอียดขอบขตของงำน 
พืไอด ำนินกำรจຌำงจัดงำนวันสิทธิมนุษยชนสำกล 10 ธันวำคม ตำมระบียบทีไก ำหนด฿นพระรำชบัญญัติกำร
จัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ตอเป ซึไงกระบวนกำร฿นกำรจຌำงจัดงำนฯ ตำมระบียบทีไ
กระทรวงกำรคลังก ำหนดดังกลำวมีควำมซับซຌอน หลำยขัๅนตอน ละตຌอง฿ชຌระยะวลำด ำนินกำรพอสมควร 
นอกจำกนีๅยังตຌองด ำนินกำรขออนุมัติครงกำร ติดตอวิทยำกร ชิญผูຌขຌำรวมงำน ละประสำนองค์กรขຌำรวม
จัดนิทรรศกำรดຌวย 

3. การจัดท าคูมือการจัดการรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษาส าหรับการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน  
กำรจัดท ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนมีทีไมำจำกกำร

จัดท ำบันทึกควำมรวมมือกำรสงสริมดຌำนสิทธิมนุษยชน ระหวำง ส ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชน
หงชำติ กับ กระทรวงศึกษำธิกำร ดยมีควำมรวมมือส ำคัญประกำรหนึไง฿นกำรพัฒนำอกสำรนวทำงกำรจัด
กิจกรรมกำรรียนรูຌรืไองสิทธิมนุษยชนส ำหรับครูละคณำจำรย์พืไอ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรจัดกำรรียนรูຌพืไอ
พัฒนำคุณภำพผูຌรียน ทัๅงนีๅ กำรสรຌำงสริมสิทธิมนุษยชน฿นกลุมปງำหมำยทีไป็นดใกนักรียนละยำวชนตัๅงต
ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมปลำยผำนระบบกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนจะสำมำรถท ำ฿หຌกิดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชน
เดຌอยำงรวดรใวละทัไวถึง ละพืไอ฿หຌกิดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนดยบูรณำกำรผำนกำรรียนกำรสอนทีไมีอยู
จริง ดังนัๅนจึงมุงนຌนกำรจัดท ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำ พืไอ฿หຌครูผูຌสอน฿ชຌป็นนวทำง฿นกำร
จัดกิจกรรมกำรรียนรูຌพืไอพัฒนำคุณภำพผูຌรียนดຌำนสิทธิมนุษยชน ดยยึดยงกับหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำ



ขัๅนพืๅนฐำน พุทธศักรำช 2551 ฿นกลุมสำระกำรรียนรูຌสังคมศึกษำ ศำสนำละวัฒนธรรม รวมทัๅงสิๅน 5 ชวงชัๅน 
เดຌก ระดับประถมศึกษำตอนตຌนละตอนปลำย เปจนถึงระดับมัธยมศึกษำตอนตຌนละตอนปลำย รวมถึงกำร
ปลูกฝังกีไยวกับสิทธิมนุษยชนทรกเป฿นกำรจัดกิจกรรมกำรรียนรูຌ฿นหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 
2560 ดยขัๅนตอนกำรด ำนินงำนพืไอจัดท ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำ ประกอบดຌวยกำร
ประชุมรวมกันพืไอระดมควำมคิดหใน กำรบงกลุมคณะท ำงำนยอย ดยคณำจำรย์จำกสถำบันกำรศึกษำตำง 
โ ประจ ำชวงชัๅนพืไอรวมกันจัดท ำรำงคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชน ทัๅง 5 ชวงชัๅน ดยมีกำรประชุมชิง
ปฏิบัติกำรพืไอรับฟังขຌอคิดหในละขຌอสนอนะจำกคณะครู อำจำรย์ ซึไงป็นบุคคลภำยนอกทัๅง฿น
กรุงทพมหำนครละปริมณฑล พืไอ฿หຌกำรด ำนินงำนผำนกำรมีสวนรวมจำกทุกฝຆำยทีไกีไยวขຌองละกิดควำม
สมบูรณ์มำกทีไสุด 

ภำยหลังจำกำรด ำนินกำรจัดท ำคูมือดังกลำว รวมทัๅงหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับ
กลุมปງำหมำยทีไหลำกหลำย จึงเดຌผยพรตอสำธำรณชน ดยกำรจัดสัมมนำวิชำกำร รืไอง กำรผยพรละ
ขับคลืไอนสิทธิมนุษยชนศึกษำ (Human Right Education) ฿นสังคมเทยละเดຌขยำยผลกำรผยพรคูมือเป
ยังครู อำจำรย์฿นระดับภูมิภำคทัไวประทศ ดยผำนกำรจัดครงกำรอบรมชิงปฏิบัติกำรวิทยำกรกระบวนกำร 
(Training of Trainers) ดຌำนสิทธิมนุษยชนศึกษำพืไอกำรน ำคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับ
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนเปประยุกต์฿ชຌ ฿นพืๅนทีไศูนย์ ฯ ภูมิภำค ซึไงจัดกำรอบรมสรใจรียบรຌอยลຌวทัๅงสิๅน 5 ภูมิภำค 
ดยมุงหวัง฿หຌผูຌทีไเดຌรับกำรอบรมสำมำรถน ำควำมรูຌควำมขຌำ฿จทีไเดຌรับจำกกำรอบรมน ำเปปรับ฿ชຌ฿นกำรรียน
กำรสอนภำย฿นชัๅนรียนตละชวงชัๅน พืไอ฿หຌผูຌรียนเดຌมีควำมรูຌ ทัศนคติ มุมมองกีไยวกับสิทธิมนุษยชนอยำง
ขຌำ฿จ฿นศักดิ์ศรีควำมป็นมนุษย์ สิทธิ สรีภำพ ละควำมสมอภำคของบุคคล 

ปัญหา อุปสรรค ละขຌอสนอนะ฿นการด านินงาน 
กำรสงสริมสิทธิมนุษยชนทีได ำนินกำรสวน฿หญป็นครงกำรทีไจัดท ำป็นประจ ำตลอดมำหลำยป  

หรือป็นครงกำรทีไคยท ำ฿นอดีตลຌวกลับมำท ำ฿หมพืไอป็นกำรพัฒนำรูปบบ นืๅอหำ กำรสงสริม  

สิทธิมนุษยชน฿หຌ ขຌ ำกับยุคสมัยตรงประดในปัญหำละตรงตำมควำมตຌองกำรของประชำชน   
หรือกลุมปງำหมำยจึงควรมีกำรกใบขຌอมูล ขຌอคิดหใน ขຌอสนอนะจำกภำคสวนตำงโ พืไอ฿หຌเดຌนวทำง 

฿นกำรพัฒนำรูปบบ นืๅอหำ กำรสงสริมสิทธิมนุษยชน฿หຌขຌำถึง ละตรงตำมควำมตຌองกำรของกลุมปງำหมำย  
ซึไงจะสงผล฿หຌกำรสงสริมสิทธิมนุษยชนสำมำรถปງองกันปัญหำกำรละมิดสิทธิมนุษยชนเดຌอยำงทຌจริง 

4. การสัมมนาวิชาการ รืไอง การผยพรละการขับคลืไอนสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights 
Education) ฿นสังคมเทย 

กำรสัมมนำวิชำกำร รืไอง กำรผยพรละกำรขับคลืไอนสิทธิมนุษยชนศึกษำ (Human Rights 
Education) ฿นสังคมเทย มืไอวันทีไ 13 มกรำคม 2563 ณ รงรมซในทรำ บำย ซในทำรำ ศูนย์รำชกำร ละ
คอนวนชันซในตอร์ จຌงวัฒนะ กรุงทพฯ มีวัตถุประสงค์พืไอผยพรประชำสัมพันธ์ละสงมอบหลักสูตรสิทธิ
มนุษยชนศึกษำส ำหรับกลุมปງำหมำยทีไหลำกหลำยละคูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับ
กำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำนพืไอสรຌำงนวทำงอยำงป็นระบบ฿นกำรสรຌำงสริมสิทธิมนุษยชนศึกษำ฿หຌกิดขึๅน฿นทุก
ภำคสวน ทัๅงหนวยงำนภำครัฐ กระบวนกำรยุติธรรม ภำคธุรกิจ ภำคกำรศึกษำ ตลอดจนสืไอมวลชนละภำค
ประชำสังคม ดยค ำนึงถึงกำรผนึกก ำลังอยำงมีสวนรวม พืไอมุงหวัง฿หຌกิดกำรพัฒนำหลักสูตรกำรศึกษำ  

กำรฝຄกอบรมทีไสอดคลຌองกับหลักสิทธิมนุษยชนละบริบทของตน น ำเปสูกำรคำรพสิทธิมนุษยชนละ
ตระหนัก฿นสิทธิของผูຌอืไน ละฝังรำกกลำยป็นวัฒนธรรมกำรคำรพสิทธิมนุษยชนทีไจะท ำ฿หຌกิดสันติสุข  

฿นสังคมเทยเดຌอยำงมัไนคงละยัไงยืน ดยมีรำยละอียดของหลักสูตรละคูมือ ประกอบดຌวย 



1. หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกลุมปງำหมำยทีไหลำกหลำย จ ำนวน 4 หลักสูตร 
ประกอบดຌวย  

1) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำพืๅนฐำน ส ำหรับฝຄกอบรมบุคลำกรภำครัฐ นิสิต นักศึกษำ รวมถึง
ประชำชนทัไวเป 

2) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษำ฿นกระบวนกำรยุติธรรม ส ำหรับผูຌพิพำกษำ พนักงำนอัยกำร 
จຌำหนຌำทีไผูຌบังคับ฿ชຌกฎหมำยทัๅง ทหำร ต ำรวจ ละฝຆำยปกครอง 

3) หลักสูตรธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนส ำหรับภำคธุรกิจละรัฐวิสำหกิจพืไอ฿หຌหในประยชน์ 
ตระหนักถึงควำมส ำคัญ ละป็นตຌนบบ฿นกำรด ำนินธุรกิจทีไคำรพสิทธิมนุษยชน 

4) หลักสูตรสิทธิมนุษยชนส ำหรับนักบริหำรระดับสูง (Human Rights Executive Program) 
พืไอ฿หຌนักบริหำรระดับสูงน ำควำมรูຌเปขับคลืไอนนยบำยละยุทธศำสตร์ ตลอดจนสรຌำงนวปฏิบัติ฿หຌกิดกำร
คำรพสิทธิมนุษยชนกบุคคล฿นองค์กร ละผูຌมีสวนเดຌสีย฿นสังคม 

2. คูมือกำรจัดกำรรียนรูຌสิทธิมนุษยชนศึกษำส ำหรับกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พืไอมุงหวัง฿หຌครูผูຌสอน฿น
รงรียนทัไวประทศ ฿ชຌป็นนวทำง฿นกำรจัดกิจกรรมกำรรียนรูຌ พืไอพัฒนำคุณภำพผูຌรียนดຌำนสิทธิมนุษยชน 
ดยยึดยงกับหลักสูตรกนกลำงกำรศึกษำขัๅนพืๅนฐำน พุทธศักรำช 2551 ฿นกลุมสำระกำรรียนรูຌสังคมศึกษำ 
ศำสนำละวัฒนธรรม รวมทัๅงสิๅน 5 ชวงชัๅน เดຌก ระดับประถมศึกษำตอนตຌนละตอนปลำย เปจนถึงระดับ
มัธยมศึกษำตอนตຌนละตอนปลำย รวมถึงกำรปลูกฝังกีไยวกับสิทธิมนุษยชนทรกเป฿นกำรจัดกิจกรรมกำร
รียนรูຌ฿นหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานการฝ้าระวังละจัดท ารายงานประมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

การจัดท ารายงานผลการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี 2562  

การจัดท ารายงานผลการประมินสถานการณ์ดຌานสิทธิมนุษยชนของประทศนีๅป็นการด านินการ  

ตามหนຌาทีไละอ านาจทีไบัญญัติ฿นมาตร ๎๐๓ (2) ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย พุทธศักราช ๎๑๒์ 
ละมาตรา ๎๒ (2) ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดຌวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ  
พ.ศ. ๎๑๒์  

ส าหรับรายงานฉบับปี 2562 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติ (กสม.) เดຌประมวลขຌอมูลจากหตุการณ์
ดຌานสิทธิมนุษยชนทีไกิดขึๅน฿นปี ๎๑๒๎ ขຌอมูลจากภาคอกชน ภาคประชาชน การด านินการของหนวยงาน
ของรัฐ ละขຌอมูลจากการปฏิบัติงานของ กสม. รวมทัๅงเดຌจัดการรับฟังควา มหในจากฝ่ายตาง โ 

ทีไกีไยวขຌอง การลงพืๅนทีไสังกตการณ์ละกใบขຌอมูล฿นบางกรณี ลຌวน าขຌอมูลทีไเดຌมาวิคราะห์ละพิจารณา
ปรียบทียบกับสิทธิตาง โ ทีไเดຌรับการรับรองเวຌ฿นรัฐธรรมนูญ กฎหมายภาย฿นละหนังสือสัญญาทีไประทศ
เทยป็นภาคีละมีพันธกรณีทีไจะตຌองปฏิบัติตาม พืไอประมินสถานการณ์สิทธิ฿นตละดຌานละจัดท า
ขຌอสนอนะ ดยเดຌบงเดຌบงการประมินสถานการณ์ออกป็น 4 ดຌานตามขอบขตของสนธิสัญญาระหวาง
ประทศดຌานสิทธิมนุษยชนละประดในสิทธิมนุษยชนทีไส าคัญ฿นบริบทของประทศเทย เดຌก (ํ) ดຌานสิทธิ
พลมืองละสิทธิทางการมือง (๎) ดຌานสิทธิทางศรษฐกิจ สังคมละวัฒนธรรม (๏) ดຌานสิทธิมนุษยชนของ
กลุมฉพาะ ละ (4) ดຌานสิทธิมนุษยชน฿นประดในทีไอยู฿นความหวง฿ย 

 ตอมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหงชาติเดຌสนอรัฐสภาละคณะรัฐมนตรี มืไอวันทีไ 26 มีนาคม 2563  
รวมทัๅงเดຌผยพรกสาธารณะทางวใบเซด์ของส านักงาน กสม. ทัๅงทีไป็นเฟล์ PDF ละเฟล์ word ส าหรับผูຌ
พิการทางสายตา รายละอียดตาม  
http://www.nhrc.or.th/getattachment/a5d20856-911e-4e47-8f54-d128e8b1e2dd/Situation-
2019.aspx 

http://www.nhrc.or.th/getattachment/a5d20856-911e-4e47-8f54-d128e8b1e2dd/Situation-2019.aspx
http://www.nhrc.or.th/getattachment/a5d20856-911e-4e47-8f54-d128e8b1e2dd/Situation-2019.aspx













