
 

~ ๑ ~ 
 

สรุปความเห็นและข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภาต่อรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ 
สิทธินุษยชนแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62 

 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางภิรมย์  
ศรีประเสริฐ) ได้น าชี้แจงและแถลงรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และ รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย 
ปี 2562 ตามล าดับ ต่อที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) โดยมี นางสาวรตญา  
กอบศิริกาญจน์ นายอัญญะรัฐ  เอ่งฉ้วน รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการ
ชี้แจง/แถลงรายงานดังกล่าวด้วย ส าหรับรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีสมาชิกวุฒิสภาได้ให้ความเห็นและข้อสังเกต โดยสังเขปดังนี้ 
 

1. คณะกรรมาธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ วุฒิสภา มีประเด็น ดังนี้ 
1.1 ในรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ซึ่งมีข้อเสนอแนะในเรื่องการขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม พรป. กสม.  

พ.ศ. 2560 โดยบัญญัติให้ กสม. มีหน้าที่และอ านาจไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงานระหว่างการพิจารณา
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้น ขอหารือว่า กสม. อาจพิจารณาน า พ.ร.บ. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
พ.ศ. 2562 ไปปรับใช้หรือไม่ ประการใด รวมทั้งขอสอบถามเกี่ยวกับแนวทางหรือมาตรการของ กสม. 
เกี่ยวกับการเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

1.2 รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ยังไม่มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีเหลือจ่าย 
และรายงานการเงินที่อยู่ในรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ไม่ใช่ฉบับที่ สตง. รับรอง ทั้งนี้ ส านักงาน กสม. ได้จัดส่ง
ฉบับที่ สตง. รับรองมาให้แล้ว ส่วนรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ของปีงบประมาณต่อไปขอให้ในเปรียบเทียบผล
การด าเนินงานที่ผ่านมาย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี และควรน าระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 
Government Evaluation System (GES) มาใช้ประเมินผลด้วย นอกจากนี้ เห็นว่า กสม. อาจพิจารณาใช้สื่อ
ออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานด้วย 

 

2. การอภิปรายและให้ความเห็นโดยสมาชิกวุฒิสภา                    
2.1 นายวัลลภ  ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ข้อคิดเห็นว่าที่ระบุไว้รายงานผลการปฏิบัติงานฯ 

ว่า หน้าที่และอ านาจในการชี้แจงและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องกรณีที่มีรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับ 
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม เป็นปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
กสม. นั้น ขออธิบายว่า ที่บัญญัติให้ กสม. มีหน้าที่และอ านาจดังกล่าวเพ่ือคาดหวังให้ กสม. เป็นคนกลาง  
ในการท าความเข้าใจให้ถูกต้องและเผยแพร่เป็นการทั่วไป ขอชื่นชมผลการปฏิบัติงานของ กสม. ที่ปรากฏใน
รายงานผลการปฏิบัติงานฯ ฉบับที่ผ่านมา โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับเครื่องพันธนาการเด็ก ซึ่ง สนช. ได้น าไปเป็น
ส่ ว น หนึ่ ง ใ นก า ร พิ จ า ร ณา ออกก ฎห มา ย ใ น เ รื่ อ ง นี้  แ ล ะข อ ใ ห้  ก ส ม .  ช่ ว ย ติ ด ต า มก ฎห มา ย  
ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องพันธนาการอ่ืน (ประเภท ชนิด) ที่ใช้กับเด็กด้วย ส่วนการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
และรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยฉบับถัดไป ขอให้เพ่ิมการรับฟัง
ความเห็นจาก 3 ภาคส่วน (ภาคราชการ NGO ภาคธุรกิจ) มาประกอบด้วย 

2.2 นพ. เจตน์  ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา ให้ความเห็นเกี่ยวกับสถิติเรื่องร้องเรียนและการจัด
หมวดหมู่ (ประเด็นสิทธิ) ของเรื่องร้องเรียน ซ่ึงมีจ านวนแตกต่างกันมากระหว่างสิทธิในกระบวนการยุติธรรมซึ่ง
มีจ านวนสูงสุดและสิทธิประเภทอ่ืน และขอให้ กสม. ทบทวนการจัดหมวดหมู่ (ประเด็นสิทธิ) ที่ใช้ในการแสดง
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สถิติเรื่องร้องเรียนในรายงานผลการปฏิบัติงานฯ ฉบับปีงบประมาณต่อไปด้วย อันอาจมีผลต่อการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณได ้

2.3 นายตวง  อันทะไชย สมาชิกวุฒิสภา ขอให้ กสม. อธิบายเนื้อหาของคู่มือการจัดการเรียนรู้ 
สิทธิมนุษยชนศึกษา ในประเด็นเก่ียวกับสิทธิและหน้าที่ ซึ่งควรให้ความรู้ทั้งสองด้านควบคู่กัน  

2.4 พลอากาศตรีเฉลิมชัย  เครืองาม สมาชิกวุฒิสภา ให้ความเห็นว่าในรายงานผลการปฏิบัติงานฯ 
ฉบับต่อไป ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากภาคเอกชนด้วย และเห็นว่า พรป. กสม. 
ไม่ได้บัญญัติให้ กสม. มีหน้าที่และอ านาจเรื่องไกล่เกลี่ย แต่หน้าที่และอ านาจอ่ืนที่มีอยู่  เช่น การส่งเสริมและ
การประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน องค์การระหว่างประเทศก็น่าจะเพียงพอแล้วหรือไม่ 
ประการใด 

 

3. การตอบข้อค าถาม ความคิดเห็น ข้อสังเกตของสมาชิกวุฒิสภา  
3.1 นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ตอบข้อค าถามและความเห็น ดังนี้ 

เรื่องการขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม พรป. กสม. โดยบัญญัติให้ กสม. มีหน้าที่และอ านาจไกล่เกลี่ย และการพิจารณาน า 
พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ไปปรับใช้นั้น ขอเรียนว่าแม้ว่าหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย กสม. จะเอ้ือให้ 
กสม. สามารถท าหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ แต่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ดีที่สุดคือ
การมีมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งการไกล่เกลี่ยจะช่วยให้บุคคลได้รับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนการให้ กสม. น า พ.ร.บ. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ ไปปรับใช้  
เห็นว่า อาจจะขัดกับหลักความเป็นอิสระ ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานส าคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

ส่วนเนื้อหาของคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาและหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ขอเรียน
ว่า คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบและได้เผยแพร่ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว การจัดท าคู่มือการจัดการ
เรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา 5 ช่วงชั้น นี้ เป็นการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางจากที่กระทรวงศึกษาธิการได้เคย
ท าไว้และรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย โดยมุ่งปลูกฝังความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่
เด็กและเยาวชน “เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน” 

3.2 นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ตอบข้อค าถามเกี่ยวกับการเยียวยา 
ว่ า เป็น ไปตามหน้ าที่ และอ านาจ  เรื่ องการตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริ งที่ ถู กต้องเกี่ ยวกับ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้า และเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกัน
หรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้ง การเยียวยา ผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 247 (1) และ ตามมาตรา 26 (1) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2560 รวมทั้งตามกรอบของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและ 
การประติบัติหรือการลงโทษอ่ืนที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี๑ โดยได้ชี้แจงเพ่ิมเติมอีกว่า ในการ
ด าเนินงานของ กสม. ในเรื่องดังกล่าวจะกระท าในลักษณะของการออกรายงาน รวมทั้งมีข้อเสนอแนะไปยัง
รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย กสม. ไม่มีอ านาจในการเยียวยาด้วยตัวเงินแก่ผู้เสียหายโดยตรง ดังนั้น 
เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าแก่ผู้เสียหาย/ผู้ที่ต้องได้รับการเยียวยาอันเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน  

                                                 
๑ อาทิ ข้อ 14 ข้อย่อย 1. ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐประกันในระบบกฎหมายของตนว่าผู้ถูกท าร้าย จากการกระท าการทรมานได้รับการชดใช้ทดแทนและ

มีสิทธิซ่ึงสามารถบังคับคดีได้ที่จะรับสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอ รวมทั้งวิถีทางที่จะได้รับการบ าบัดฟื้นฟูอย่างเต็มรูปแบบที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ ในกรณีที่ผู้ถูกท าร้ายเสียชีวิต อันเป็นผลจากการกระท าการทรมาน ให้ผู้อยู่ในอุปการะของบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะได้สินไหมทดแทน   
ข้อย่อย 2. ไม่มีความใดในข้อนี้ที่มีผลกระทบต่อสิทธิใดของผู้เสียหายหรือบุคคลอื่นในอันที่จะได้รับสินไหมทดแทนซึ่งอาจมีอยู่ตามกฎหมายภายใน 
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ในเบื้องต้น กสม. จะด าเนินการ "ประสาน" ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ยกตัวอย่างกรณีเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับผลกระทบ ซึ่ง กสม. ได้มีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมาย๒ จนน าไปสู่การได้รับงบประมาณชดเชย เยียวยาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ  

ส าหรับข้อเสนอเรื่องการให้ใช้ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ Government 
Evaluation System (GES) มาใช้ในการประเมินผล กสม. จะขอรับไว้และน าไปพิจารณาต่อไป 

 

 

                                                 
๒ รายงานเลขที่  89/2557 ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก  

พระพุทธศักราช 2557 พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2551 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย “พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก               
พระพุทธศักราช 2557” โดยมีข้อเสนอเกี่ยวกับ ประเด็น “การเยียวยา” ว่า การเยียวยาความเสียหาย คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงกลาโหม และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ ซ่ึงเป็นบทบัญญัติที่ห้ามผู้ที่ได้รับความเสียหายเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือค่าปรับจากการกระท าของเจ้าหน้าที่ทหาร ซ่ึงบทบัญญัติดังกล่าวข้อกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ข้อ 8 และกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 2 ข้อย่อย 3 ก. สมควรให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
กฎอัยการศึกฯ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้ ซ่ึงจะสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ 2 ข้อย่อย 3 ข. 


