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ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี	 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง	
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๓.๑๐	 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน	 ๒๔๓

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒๖๔

ที่มาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒๖๖

คำาอธิบายความหมายของเครื่องหมายคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒๖๗

การร้องเรียนเมื่อถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒๖๘

กระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ๒๖๙

คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปี 

        ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒๗๐

แนะนำาหนังสือเผยแพร่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ๒๗๒

ภาคผนวก



๑.  นางอมรา  พงศาพิชญ ์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.  นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓.  นางวิสา  เบ็ญจะมโน  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔.  นายนิรันดร์  พิทักษ์วัชระ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕.  นายแท้จริง  ศิริพานิช  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๖.  นายปริญญา  ศิริสารการ  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๗.  พลตำารวจเอก วันชัย  ศรีนวลนัด  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑.
๒.

๔.
๓. ๕.

๖.
๗.



๑.  นายชาติชาย  สุทธิกลม  เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 	 	 (รับตำาแหน่ง	เมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖)

๒.  นายวีรวิทย์  วีรวรวิทย์  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๓.  นายขรรค์ชัย  คงเสน่ห์  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔.  นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ  รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

	 	 	 (รับตำาแหน่ง	เมื่อวันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๖)

๑.
๒.

๔.

๓.



การจัดทำารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 และรายงาน

ผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๖	 เป็นอำานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

(กสม.)	ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	(๖)	

และ	(๗)	ที่จะต้องจัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายใน	

ประเทศ	และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	เพื่อเสนอต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และเปิดเผย

ต่อสาธารณชน	

รายงานฉบับนี้ได้แบ่งออกเป็น	๒	ภาค	ประกอบด้วย

ภาคที่	๑	:	รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	ปี	๒๕๕๖	

ภาคที่	๒	:	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๖

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	ปี	๒๕๕๖	เป็นการ

ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	 โดยจะรวบรวมข้อเท็จจริง	สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ในประเทศไทยที่เกิดขึ้นในปี	๒๕๕๖	นำามาประเมินและวิเคราะห์ว่า	รัฐได้ดำาเนินการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิต่างๆ	มากน้อยเพียงใด	 และในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะได้มี	

การวิเคราะห์ว่า	 การละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเกิดจากสาเหตุใด	รัฐได้เข้าไปดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร	และการดำาเนินการนั้นส่งผลให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง

สิทธิในทางปฏิบัติหรือไม่	 หากการดำาเนินการของรัฐไม่เพียงพอ	กสม.	ในฐานะกลไกที่มี	

หน้าที่ในการตรวจสอบการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐที่จะต้องให้ข้อเสนอแนะ	

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้สิทธิต่างๆ	

ที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศเกิดข้ึนจริง	โดยในการประเมิน

และวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนจะมีกรอบในการประเมินที่สำาคัญ	๒	ประการ



ประการแรก	คือ	สิทธิต่างๆ	ท่ีได้รับการคุ้มครองท้ังตามกฎหมายภายในของประเทศไทย	ซึ่งรัฐมี	

หน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครอง	ได้แก่	สิทธิที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	 และสิทธิที่รัฐต้องให้ความคุ้มครองตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	คือ	 สิทธิท่ี	

ปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ	ท่ีไทยเป็นภาคี	ปัจจุบันประเทศไทย	

ได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลัก	๗	ฉบับจากทั้งหมด	๙	ฉบับ	ได้แก่

(๑)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

(๒)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

(๓)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

(๔)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

(๕)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

(๖)	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม

	 หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี	

(๗)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

ส่วนสนธิสัญญาอีก	๒	ฉบับที่ไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี	ได้แก่	อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย	และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน

และสมาชิกในครอบครัว	 นอกจากนี้	ยังรวมถึงพิธีสารที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว	มี	๔	ฉบับ	ได้แก่

(๑)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

(๒)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ว่าด้วยการขายเด็ก	โสเภณีเด็ก	และสื่อลามก	

ที่เกี่ยวกับเด็ก

(๓)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ว่าด้วยสภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ

(๔)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ว่าด้วยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน

นอกจากสนธิสัญญาหลักและพิธีสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ยังมีอนุสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน	

ที่จัดทำาขึ้นในกรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอีกด้วย

ประการที่สอง	คือ	กรอบเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ีใช้กันท่ัวไป	คือ	หน้าท่ีในการเคารพสิทธิ	(Obligation	to	respect)	

หน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ	(Obligation	to	protect)	 และหน้าที่ในการทำาให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ	

(Obligation	to	fulfill)

11 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



จากการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในปี	๒๕๕๖	ที่ผ่านมา	 มีสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ	ดังนี้

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

	 ๑. การใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ได้วางขอบเขตและหลักการของการแทรกแซงโดยรัฐต่อการใช้เสรีภาพ	

ของบุคคลว่า	 หากการใช้เสรีภาพในการชุมนุมครั้งใด	 ผู้ชุมนุมได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตน	โดยมีผล

เป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือขัดต่อศีลธรรม	

อันดีของประชาชน	รัฐก็สามารถเข้าแทรกแซงด้วยการจำากัดการใช้เสรีภาพได้	 แต่รัฐจะต้องกระทำา	

โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 โดยเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครอง	

ความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ	หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศ

อยู่ในสภาวะสงคราม	หรือในระหว่างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	 หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก	

การชุมนุมโดยเสรีภาพของบุคคลจึงมีขอบเขตมิได้เป็นเสรีภาพโดยบริบูรณ์	 รัฐสามารถจำากัดได้โดยอาศัย

อำานาจตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำาหนด	 ดังนั้น	การใช้เสรีภาพในการชุมนุม	ผู้ชุมนุม	

จึงจำาต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง	ไม่กระทำาการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย	และต้องไม่เป็นการใช้	

เสรีภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ	เกินสมควร	 และเมื่อใดที่รัฐเห็นว่า	

การชุมนุมเริ่มไม่เป็นไปตามกรอบหรือมีการกระทำาที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายบ้านเมือง	 รัฐก็สามารถ	

นำากฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้เพ่ือควบคุมฝูงชนได้	 และในกรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดกระทำา

ความผิดอาญาขึ้นในระหว่างที่มีการชุมนุม	 รัฐจึงมีความจำาเป็นท่ีจะต้องนำากฎหมายพิเศษมาใช้เพื่อ

ควบคุมสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้กำาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เพื่อให้อำานาจแก่ผู้มีอำานาจตามกฎหมาย	

ประกาศใช้ในสถานการณ์พิเศษ	ในกรณีเกิดเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	

แต่ยังไม่มีความจำาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	 และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้มท่ีจะมีอยู่ต่อไป	

เป็นเวลานาน	 ดังนั้น	การดำาเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมจากเหตุการณ์ดังกล่าว	

ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	 รัฐบาลต้องมีหน้าท่ี

ควบคุมการชุมนุมให้อยู่ภายใต้กฎหมาย	และต้องตระหนักถึงการใช้มาตรการจัดการการชุมนุมโดย	

จะต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็น	 คำานึงถึงความเหมาะสม	 มีลำาดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใช้ในการสลาย	

การชุมนุมของประชาชน	 และรัฐต้องกระทำาจากเบาไปหาหนักภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย	
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ในรอบปีที่ผ่านมา	 สถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง	ทั้งในเหตุการณ์ปิดล้อมทำาเนียบรัฐบาล	

และกองบัญชาการตำารวจนครบาล	 ระหว่างวันท่ี	๑-๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	และการชุมนุมคัดค้านการ	

เลือกตั้งบริเวณสนามกีฬา	ไทย-ญี่ปุ่น	ดินแดง	ในวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๖	 รัฐบาลได้ดำาเนินการกับ	

ผู้ชุมนุมโดยขาดความระมัดระวัง	จนทำาให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต	ร่างกาย	และทรัพย์สินของผู้ชุมนุม	

และประชาชนทั่วไป	อันเป็นการกระทำาท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	ซ่ึงเป็นเรื่องที่รัฐบาล

ไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้	 อีกทั้งรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่นได้กำาหนดไว้	 รัฐบาลจึงต้องดำาเนินการให้ความช่วยเหลือและ	

เยียวยาตามสมควรแก่ผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วนและทั่วถึงอย่างแท้จริง	

๒. เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล

    และสื่อมวลชน

การแสดงความความเห็นของบุคคลและการนำาเสนอข่าว

ของสื่อมวลชนเป็นเสรีภาพของบุคคลและสื่อมวลชนตามกฎหมายท่ีสามารถกระทำาได้	ถ้าไม่ละเมิดสิทธิ	

ของผู้อื่นตามรัฐธรรมนูญ	 สถานการณ์ที่สื่อมวลชนถูกคุกคามจนทำาให้สื่อมวลชนต้องเสียชีวิตและได้รับ	

บาดเจ็บ	 รัฐจึงจะต้องมีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองการทำาหน้าท่ีสื่อมวลชนให้ได้รับความปลอดภัย	

ในส่วนของสื่อมวลชนเองก็จะต้องทำาหน้าที่นำาเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็น	โดยยึดมั่นในกรอบ

จริยธรรมแห่งวิชาชีพ	ไม่นำาเสนอข่าวด้วยความลำาเอียงหรือมีอคติและไม่รอบด้าน	จนทำาให้เกิดความ

แตกแยกขัดแย้งในสังคมไทย

ส่วนกรณีที่รัฐมีแนวคิดที่จะตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมไลน์	 และการโพสต์ข้อความบนสื่อสังคม

ออนไลน์น้ัน	 รัฐจะต้องระมัดระวังการใช้อำานาจหน้าท่ีให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฯ	 และกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 โดยการแสดงความคิดเห็นหรือนำาเสนอข่าว	 ถึงแม้จะ	

มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซงของรัฐนั้น	 แต่การใช้เสรีภาพจะต้องคำานึงถึง	

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและเสรีภาพ

ในการสื่อสารที่ชอบด้วยกฎหมาย	 ดังนั้น	สื่อมวลชนจึงควรใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	

โดยไม่เป็นการก้าวล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น	 แต่หากหน่วยงานของรัฐเป็นผู้กระทำาการละเมิดสิทธิ	

ของบุคคลอื่นเสียเอง	ก็จะต้องรับผิดชอบซึ่งอาจถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีตามกฎหมายได้	 อีกทั้ ง	

ในข้อเท็จจริงแล้ว	หน่วยงานของรัฐมีระบบในการสืบสวนหาข้อมูลในทางอื่นไม่ใช่เฉพาะไลน์	 ดังนั้น	

การที่หน่วยงานของรัฐจะทำาการตรวจสอบและออกกฎเกณฑ์ควบคุมการใช้ไลน์	 โดยไม่ผ่านการ	

ตรวจสอบของศาลยุติธรรมจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย	
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 ๓. การอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวโรฮิงญา 

ชาวโรฮิงญาที่อพยพหนีภัยเข้ามาในประเทศไทยนั้น	 ประเทศไทยจำาเป็นต้องให้การคุ้มครอง	

ชาวโรฮิงญาเหล่านั้นตามหลักการสิทธิมนุษยชน	โดยไม่ เลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติตามอนุสัญญา	

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและตามรัฐธรรมนูญของไทย	 ซึ่งประเทศไทยได้ให้การคุ้มครอง	

แก่ชาวโรฮิงญาที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและให้ความช่วยเหลือตาม	

หลักมนุษยธรรม	 แต่อาจมีข้อจำากัด	เช่น	เรื่องสถานที่กักตัวซึ่ งมีอยู่จำ านวนจำากัด	 ทำาให้สภาพ

การกักตัวในห้องผู้ต้องกักมีความแออัด	 ไม่เหมาะสมต่อการกักตัวผู้ต้องกักเป็นเวลานาน	รวมทั้ง	

งบประมาณค่าอาหารยังชีพให้แก่ผู้ต้องกักอาจไม่เพียงพอ	 เป็นต้น	 ดังนั้น	รัฐบาลจะต้องคำานึงถึง	

ปัญหาดังกล่าวและเร่งแก้ไขปัญหาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรมโดยการจัดสถานที่กักตัว	

ให้มีความเหมาะสม	

นอกจากนี้	 รัฐบาลควรเร่งรีบดำาเนินการประสานไปยังประเทศต้นทางของชาวโรฮิงญา	เช่น

ประเทศพม่าและบังคลาเทศ	เพื่อให้ดำาเนินการพิสูจน์สัญชาติ	และรับชาวโรฮิงญาเหล่านี้กลับไป	 รวมทั้ง	

ควรประสานความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่าง	ๆ 	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาโรฮิงญาให้เข้ามามีส่วนร่วม	

เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาในระดับภูมิภาค	 นอกจากนี้ 	ควรประสานให้สำานักงาน	

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)	 ได้เข้ามามีบทบาทในการคัดกรองชาวโรฮิงญา	

ว่าเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่	 โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับคนเชื้อชาติอื่น	ๆ 	 เพื่อแบ่งเบาภาระของประเทศไทย	

และควรให้องค์การสหประชาชาติ	(UN)	และองค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมให้	

ความช่วยเหลือชาวโรฮิงญาอย่างเต็มรูปแบบ	 และปัญหาสำาคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	รัฐบาลไทย

ควรดำาเนินการปราบปรามขบวนการนำาพาและขบวนการค้ามนุษย์ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด	

ทั้งนายหน้าคนไทย	คนพม่า	คนบังคลาเทศ	 และเจ้าหน้าท่ีไทยท่ีมีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องด้วยเพื่อปราบปราม

และหยุดยั้งปัญหาการค้าชาวโรฮิงญาที่นำาเข้ามาในประเทศไทย

๔. สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน

สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนนของ

คนไทยในปัจจุบันกล่าวได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ำามาก	ในแต่ละวัน	

มีประชาชนท่ีต้องเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ	๖๓	คน	ความ	

สูญเสียที่ เกิดข้ึนถือเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่

เกี่ยวข้องท่ียังไม่สามารถจัดการให้ท้องถนนในประเทศไทย

ปลอดภัยเพียงพอเพื่อประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต	

และทรัพย์สินให้แก่ประชาชนได้	 รวมทั้งในส่วนของประชาชน	

ก็ไม่ เคยเรียกร้องให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องทำาหน้าที่ ในการคุ้มครอง
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สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยตามท่ีตนพึงจะได้รับ	 หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชีย

และประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ	เช่น	มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 หรือสิงคโปร์	 จะเห็นว่าในช่วง	๑๐	ปี	

ที่ผ่านมาประเทศต่างๆ	เหล่านั้นสามารถท่ีจะบริหารจัดการในการป้องกันและลดปัญหาลงได้อย่าง	

เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน	 รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารสูงสุดของประเทศควรให้ความสำาคัญกับปัญหา	

ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนบนท้องถนนอย่างจริงจัง	 และต้องไม่น้อยไปกว่าปัญหาความสูญเสีย	

ที่ เกิดจากกรณีอื่นๆ	 เช่น	ภัยพิบัติ 	 อาชญากรรม	 หรือการก่อการร้าย	เป็นต้น	 โดยการจัดสรร	

งบประมาณ	 สรรพกำาลัง	 และทรัพยากรต่างๆ	ในการดำาเนินงานอย่างเหมาะสมกับปัญหา	 ตลอดจน	

ให้ความสำาคัญในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา	

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ได้ให้ความ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	เสรีภาพในการเดินทาง	เสรีภาพ

ในเคหสถาน	 ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินของบุคคล	โดยการกำาหนดให้รัฐ	

จะต้องดำาเนินนโยบายพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรมใน	๓	ประเด็นหลัก	

ได้แก่	 (๑)	การดูแลการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

(๒)	การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 และ	(๓)	การจัดให้มีกฎหมาย

เพื่อจัดตั้งองค์กรปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้เป็น

หลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลมิให้ได้รับผลกระทบจากการดำาเนิน	

กระบวนการยุติธรรมของรัฐเกินกว่ากรณีที่จำาเป็น	 ประกอบกับรัฐบาลได้แถลง

ต่อรัฐสภาว่า	จะดำาเนินนโยบายด้านกระบวนการยุติธรรม	ทั้งประเด็นด้านกฎหมาย	 มาตรการและการ

บังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการของสิทธิมนุษยชน

ในปี	๒๕๕๖	ที่ผ่านมา	จะเห็นได้ว่า	สถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่เป็นความก้าวหน้า	

กล่าวคือ	 รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญต่อข้อเสนอเก่ียวกับการยกเลิกการใช้เครื่องพันธนาการต่อผู้ต้องขัง	

ขององค์กรภายในและระหว่างประเทศอย่างจริงจัง	 จนกระท่ังนำามาสู่มาตรการปลดตรวนผู้ต้องขัง	

เป็นครั้งแรก	เมื่อวันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ท่ีเรือนจำากลางบางขวาง	 จังหวัดนนทบุรี	 อันถือได้ว่า	

รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญและเคารพต่อหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 	 และสมควรที่ทุกภาคส่วนจะ

สนับสนุนการดำาเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้ให้ขยายผลและนำาไปสู่การปฏิบัติท่ีครอบคลุมทุกเรือนจำาและ	

ทัณฑสถานต่อไป	 นอกจากนี้	แนวคิดและการดำาเนินการของรัฐบาลเก่ียวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต	

โดยผลักดันให้อยู่ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ฉบับที่	๓	 พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๖๑	ด้วยการเสนอให้ปรับ	

เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นจำาคุกตลอดชีวิตแทน	 ถือเป็นการดำาเนินการท่ีสอดคล้องกับหลักการ

ด้านสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้การรับรองไว้ในการที่จะ	

ต้องพึงเคารพในคุณค่าของชีวิตมนุษย์	ด้วยการไม่ทำาลายชีวิตของมนุษย์	 โดยเฉพาะการท่ีรัฐเป็น	

15 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



ผู้กระทำาเสียเอง	 ซึ่งรัฐบาลก็สมควรจะหามาตรการหรือวิธีการลงโทษบุคคลที่เป็นผู้กระทำาความผิด	

ตามกฎหมายอาญาหรือเป็นอาชญากรร้ายแรงของสังคมด้วยวิธีการท่ีสามารถลดจำานวนการกระทำา	

ความผิดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำาหรับสิ่งที่ เป็นความถดถอยของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม	คือ	

การบังคับใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	๒๕๕๑	

ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้	 เมื่อวันท่ี	๙	ตุลาคม	๒๕๕๖	 โดยท่ีพระราชบัญญัติ	

ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษท่ีมีมาตรการและการกำาหนดอำานาจหน้าท่ีแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่	

ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจำากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง	

และคุ้มครองไว้หลายด้าน	 และบรรดาข้อกำาหนด	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือการกระทำาของพนักงานเจ้าหน้าที่

ตามพระราชบัญญัตินี้	 ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	 การบังคับใช้

กฎหมายนี้จึงสุ่มเสียงต่อการดูแล	การปฏิบัติ	และการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะ	

ทำาให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมของรัฐเกินกว่ากรณีที่จำาเป็น	

อันเป็นการไม่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามภารกิจหน้าที่ของรัฐ	 ดังนั้น	รัฐบาลจึงสมควร	

ที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบถึงเหตุผลและความจำาเป็นก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมาย

นอกจากนี้	กสม.	ยังได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวอ้างว่า	เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม	

กระทำาการอันไม่เป็นไปตามกฎหมาย	และหลักสิทธิมนุษยชนตามที่รัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชน	

สากลได้รับรองไว้เพิ่มขึ้น	 แสดงให้เห็นว่า	การกระทำาหรือการละเลยการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน

กระบวนการยุติธรรมอาจเพิ่มสูงขึ้น	ไม่สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานของรัฐด้านกระบวนการยุติธรรม	

ดังนั้น	รัฐบาลจึงต้องเร่งดำาเนินการทั้งทางนโยบายและการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้มากขึ้น	เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชน	และอำานวยความยุติธรรมให้กับประชาชน	

ได้อย่างแท้จริง	

สิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการ

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วม
 ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สถานการณ์การละเมิดสิทธิ ชุมชนโดยภาพรวมนั้ น 	 ชุมชนยั งคง	

ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินนโยบายของรัฐที่มุ่งจะพัฒนาประเทศโดยส่งเสริมให้ใช้	หรือแสวงหา	

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ	แต่ไม่ได้มุ่งคุ้มครองให้ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก	

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	และการดำาเนินโครงการของรัฐไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	

16 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



อันเป็นผลมาจากการที่รัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและไม่จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	

ก่อนดำาเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

การดำาเนินโครงการของรัฐและเอกชนยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชนในพื้นที่	ซึ่งรัฐไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้	 ในบางกรณีพบว่า	

รัฐละเลยหน้าที่และแก้ไขปัญหาอย่างล่าช้า	ทำาให้ประชาชนต้องต่อสู้เรียกร้องสิทธิด้วยตนเอง	จนนำา	

ไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง	และการปะทะระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐและเอกชน	ทั้งในรูปแบบ	

ของการข่มขู่คุกคาม	และการฆาตกรรมแกนนำาในการต่อสู้

นอกจากนี้	หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและ	

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และกฎหมายบางฉบับยังไม่มีการ	

แก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสิทธิชุมชนและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	ทำาให้	

การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนได้

๒. สถานการณ์ด้านที่ดินและป่า

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านการจัดการที่ดินและป่าไม้ในภาพรวมนั้น	 แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ได้ให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และการมีส่วนร่วมของประชาชนมากข้ึน	 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	

(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙)	ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

อย่างยั่งยืน	 นอกจากจะให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และเป็นธรรมอย่างบูรณาการแล้ว	 ยังมุ่งส่งเสริมและพัฒนา	

ศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	ปรับปรุงกฎหมาย	เพื่อแก้ปัญหาความ	

เหลื่อมล้ำาในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	 แต่เนื่องจากกฎหมายเฉพาะ	

หลายฉบับยังไม่ได้บัญญัติให้รับรองสิทธิชุมชนเอาไว้อย่างชัดแจ้ง	และยังมีลักษณะที่ไม่เอื้ออำานวยต่อการ	

ใช้สิทธิของชุมชน	 เน่ืองจากกฎหมายนั้นได้ถูกกำาหนดข้ึนก่อนหน้าแล้ว	 โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	

ที่ยังไม่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐาน	 และหลักการมีส่วนร่วมของ	

ประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	 อีกท้ังทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีถูกพัฒนามาจากแนวคิดการจัดการ	

ทรัพยากรธรรมชาติแบบแยกส่วนแยกคนออกจากธรรมชาติ	ไม่รับรู้จารีตประเพณีวัฒนธรรมการอยู่	

กับป่า	 พ่ึงพาอาศัยธรรมชาติ	 ดังนั้น	แม้ในบทบัญญัติของกฎหมายต่างๆ	เหล่านั้น	จะมีบางมาตรา	

ที่เปิดช่องให้ชุมชนสามารถจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้	 แต่การใช้และการตีความ	

กฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงเวลาท่ีผ่านมาก็ยังไม่ยอมรับสิทธิชุมชน	นอกจากนี้	กลไกการแก้ไข	

ปัญหาข้อพิพาทในเรื่องที่ดินและป่าไม้นั้น	 นอกจากปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่ไม่สอดคล้องและทัศนคติ	

ของเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว	 ประชาชนยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา	

ข้อพิพาท	ส่วนใหญ่เป็นการกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียวจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	

17 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑. เสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ปัญหาเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีข้อเสียเปรียบ	

ในเรื่องเอกสารจากระบบเกษตรพันธสัญญา	ซ่ึงมักเป็นฝ่ายแพ้คดี 	

กรณีมีการต่อสู้กันในชั้นศาล	 ทำาให้ เกษตรกรมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 	

เกษตรกรไม่สามารถแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	จึงเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 	

ตามรัฐธรรมนูญ	ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	

สังคม	และวัฒนธรรม	 โดยปัญหาเหล่านี้กำาลังกลายเป็นปัญหาใหญ่และลุกลามไปทั่วประเทศ	

รัฐจึงต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม	 ด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่	

เป็นธรรมให้ครอบคลุมข้อสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา	 ปรับปรุงระบบยุติธรรมเชิงรุกที่เกษตรกร

สามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว	เช่น	อัยการจังหวัดเป็นผู้ตรวจร่างสัญญาก่อนที่เกษตรกรจะลงนาม	

ในสัญญา	และยุติธรรมจังหวัดรับเรื่องราวร้องทุกข์เมื่อเกิดปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม	กระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ควรให้คำาแนะนำาเรื่องมาตรฐานพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์	รวมทั้งมาตรฐานในความปลอดภัย	

ในการดูแลรักษา	 ตลอดจนรัฐต้องกำาหนดมาตรการจูงใจในการส่งเสริมบทบาทของธุรกิจต่อความ	

รับผิดชอบสังคม	(CSR)	 เ พ่ือมิ ให้ เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการของ	UN	Global	

compact	และ	ISO	26000		

๒. การค้ามนุษย์

ประเทศไทยมีพันธะตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	และคำามั่นในการปฏิบัติ

ตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่จะต้องขจัดการค้ามนุษย์จากการบังคับใช้แรงงานและแสวงหา	

ประโยชน์โดยมิชอบ	รวมถึงการคุ้มครองเด็กและผู้หญิงจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	

และทางเพศ	 แม้ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๖	 และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น	 แต่พบว่ามีเหยื่อจากการค้ามนุษย์	การบังคับใช้แรงงาน	และการบังคับค้าบริการ	

ทางเพศ	 รัฐบาลจึงควรให้ความสำาคัญเร่งด่วนและมีมาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	

ทำาให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน	ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความ	

รุนแรงในรูปแบบต่างๆ	ไม่ว่าจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่	ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะ	

เกิดความรุนแรงมากขึ้น
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โดยควรเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงของการใช้แรงงานในสถานประกอบการ	 ในเรือประมง	 ช้ีแจงทำา	

ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกระทำาท่ีอยู่ในข่ายค้ามนุษย์	เข้มงวดกวดขันให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ	

ที่มีอำานาจหน้าที่	เช่น	กระทรวงแรงงาน	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ	

มั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงกลาโหม	(กองทัพเรือ)	 กระทรวงมหาดไทย	บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการ	

ค้ามนุษย์	 ทั้งในการดำาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระทำาผิดฐานค้ามนุษย์	และให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย	

จากการค้ามนุษย์	 รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการพิพากษาคดีและอื่นใดที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา	

การค้ามนุษย์	

๓. การผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงาน 

ระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) 

ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ 

ปัจจุบันมีความจำาเป็นที่จะต้องผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงาน

ระหว่างประเทศ	(ILO)	ฉบับที่	๘๗	และฉบับที่	๙๘	ที่เกี่ยวกับการรวมตัวและเจรจาต่อรองของลูกจ้าง	

ในสถานประกอบการ	ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนายจ้างมาเป็นเวลาหลายสิบปี	และมีแนวโน้ม	

เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทยต้องเร่งรัดขจัดอุปสรรคดังกล่าว	โดยการให้สัตยาบัน	

อนุสัญญา	ILO	ฉบับที่ 	๘๗	และฉบับท่ี	๙๘	อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ งการตีความ	

มาตรา	๑๙๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 กสม.	จึงขอสนับสนุนการ	

ให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับ	 ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ทำาความเข้าใจต่อรัฐ	ผู้เกี่ยวข้อง	

และสังคมให้เข้าใจและตระหนักว่า	 สิทธิของแรงงานในการรวมตัวเจรจาต่อรองเป็นสิทธิมนุษยชน	

ซึ่งได้มีการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๔	และมีหน้าที่	

ในการส่งเสริม	สนับสนุน	 และผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง	๒	ฉบับข้างต้น	 รวมทั้ง	

จะต้องปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว

การคุ้มครองกลุ่มที่เสี่ยง

 ต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

๑. สิทธิเด็ก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	และกฎหมายไทย	เช่น	พระราชบัญญัติ

คุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเด็กที่สอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	
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ไว้หลายประการ	เช่น	สิทธิในการคุ้มครองเด็ก	เยาวชนฯ	ในกระบวนพิจารณาคดี	 รวมท้ังคดีเก่ียวกับ	

ความรุนแรงทางเพศ	 การได้รับการศึกษา	 การอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญา	

ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม	 คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	เป็นต้น	 แต่พบว่า	

ยังมีกฎหมายหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามสิทธิของเด็ก	ซ่ึงได้รับการรับรองและคุ้มครอง	เช่น	กรณี	

ที่เด็กติดตามผู้ปกครองไปร่วมการชุมนุมทางการเมือง	หรือท่ีตั้งใจไปร่วมชุมนุมเอง	หรืออาศัยใกล้เคียง	

สถานที่ชุมนุม	ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว	เช่น	เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ	ได้รับมลภาวะ	

ทางเสียง	มีการใช้การแสดงในลักษณะปลุกเร้า	 สร้างความเกลียดชัง	หรือใช้ความรุนแรง	อันไม่สอดคล้อง

กับการมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญาตามศักยภาพในสภาพ

แวดล้อมที่เหมาะสม	 กรณีการจัดกิจกรรม	 การกำาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสถานศึกษา	

เช่น	กิจกรรมรับน้องใหม่ซึ่งบางแห่งมีการใช้ความรุนแรงทางกายและจิตใจ	 มีการบังคับให้ประชุมเชียร์	

การยุบ	ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากเหตุผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ	 ซึ่งเป็นการดำาเนินการที่	

ไม่ได้คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนซ่ึงเป็นผู้เก่ียวข้องโดยตรง	 ไม่คำานึงถึงผลประโยชน์	

สูงสุดของเด็ก	แต่กลับให้ความสำาคัญต่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมากกว่า	 นอกจากนี้	ยังมีเด็กบางกลุ่ม	

ที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเข้าไม่ถึงสิทธิหรือบริการตามที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	เช่น	

เด็กด้อยโอกาสทางสังคม	รวมถึงเด็กท่ีออกจากโรงเรียนกลางคัน	 เด็กในครอบครัวท่ีมีแนวโน้มใช้	

ความรุนแรงมีโอกาสถูกกระทำาด้วยความรุนแรงด้วยวิธีต่างๆ	 เด็กเร่ร่อนซึ่งยังเข้าไม่ถึงสิทธิและบริการที่	

เด็กพึงได้รับ	เด็กที่กระทำาความผิดและผู้ต้องกักที่เป็นเด็ก	และเยาวชนหญิงตั้งครรภ์	ฯลฯ

๒. สิทธิสตรี

สิทธิของสตรีนั้นได้รับการรับรอง	ส่งเสริมและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	 กฎหมายภายในของไทย	และนโยบายต่างๆ	รวมทั้งอนุสัญญา	CEDAW	โดยให้	

การรับรองว่า	ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน	 มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองในกระบวนการยุติธรรม	

อย่างเหมาะสม	 การได้รับความคุ้มครองจากการกระทำารุนแรงและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม	ที่ผ่านมา	

รัฐบาลได้ดำาเนินการเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสตรีตามแนวทางท่ีได้รับการรับรองดังกล่าว	

พอสมควร	 เช่น	ออกกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำางาน	การจัดให้มี	

กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	พบว่ายังมีการดำาเนินการบางอย่างท่ีไม่สอดคล้อง	

กับสิทธิที่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองบางประการ	เช่น	กรณีที่ยังมีสตรีถูกระทำาด้วยความรุนแรง	

ในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานท่ีทำางานปรากฏให้เห็นแม้ว่ามีกฎหมายในเรื่อง	

ดังกล่าวแล้ว	 กรณีสตรีที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องพึงพิงทางเศรษฐกิจจากผู้ชายยังเข้าไม่ถึงสิทธิ	

และบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ	อันเป็นสิทธิพื้นฐานในการครองความเป็นครอบครัว	

อย่างเป็นสุข	 และกรณีที่สตรีบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 เนื่องจากหลักเกณฑ์	

การพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกไม่ชัดเจน	 ดังนั้น	จึงยังจำาเป็นต้องผลักดันในเรื่องสถานภาพและ	
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บทบาทของสตรีให้มีความเท่าเทียมและความเสมอภาคต่อไป	เพื่อให้สตรีได้รับสิทธิตามที่กฎหมายให้	

การรับรองไว้

๓. สิทธิด้านสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์

การแก้กฎหมาย	๒	ฉบับที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเรื่องสถานะบุคคล	คือ	(๑)	พระราชบัญญัติทะเบียน

ราษฎร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	ซึ่งเปิดโอกาสให้มีการจดทะเบียนการเกิด	สำาหรับผู้ที่เกิดบนแผ่นดินไทยได้	

และ	(๒)	พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	มาตรา	๒๓	การลงรายการ

สัญชาติไทยโดยหลักดินแดน	 การแก้กฎหมายท้ัง	๒	ฉบับในปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	จะช่วยขจัดปัญหาความ	

ไร้สัญชาติและเสมือนไร้สัญชาติของผู้ท่ีเกิดบนแผ่นดินไทยได้	 อย่างไรก็ดี	ในทางปฏิบัติพบว่า	เจ้าหน้าที่	

ในพื้นที่ระดับจังหวัดและอำาเภอหลายแห่งยังไม่สามารถนำานโยบายสู่ภาคปฏิบัติ	เพราะยังไม่แน่ใจหรือ	

เข้าใจว่าสามารถใช้กฎหมายทั้ง	๒	ฉบับได้	 ทำาให้มีปัญหาการกำาหนดสถานะบุคคลและลงรายการสัญชาติ

ในทะเบียนราษฎร	 ดังนั้น	หน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่รับผิดชอบในการดำาเนินการตามกฎหมาย	

คือ	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	จะต้องกำาหนดนโยบายหรือมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ	

อำาเภอต่างๆ	ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๓๔	และ	

พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	ให้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็น

มาตรฐานเดียวกันในทุกๆ	อำาเภอโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 และทำาให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี	รวดเร็ว	

ถูกต้องและเป็นธรรม	 อีกทั้งต้องสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสถานะบุคคลกับการได้รับสัญชาติไทย	

ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเร่ือง

สถานะบุคคลที่แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ	

ส่วนพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕	 เกี่ยวกับไทยพลัดถิ่นนั้น	ก็มีปัญหาในการ	

ดำาเนินการเช่นเดียวกัน	 จากการประเมินสถานการณ์พบว่า	คนไทยพลัดถ่ิน	คือ	บุคคลที่มีเชื้อสายไทย	

ที่อาศัยอยู่ในพม่าและกัมพูชาบริเวณที่ติดกับชายแดนไทยซึ่งเป็นดินแดนของไทยมาก่อน	 แต่ต่อมามีการ

เปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดน	ทำาให้ดินแดนบางส่วนเป็นของประเทศเพื่อนบ้าน	และคนไทยที่อยู่ในบริเวณ	

ดังกล่าวจึงกลายเป็นพลเมืองของประเทศเพื่อนบ้านไปโดยปริยาย	และลูกหลานของคนกลุ่มนี้ไม่ได้	

รับสัญชาติไทย	 ต่อมา	ได้มีคนไทยกลุ่มนี้บางส่วนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและขอสัญชาติไทยคืน	

โดยได้รณรงค์ให้รัฐดำาเนินการในเรื่องดังกล่าวมานานถึง	๑๐	ปี	 ในที่สุด	รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ	

พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕	เมื่อเดือนมกราคม	๒๕๕๕	ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะ	

คืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถ่ินท่ีเคยอาศัยอยู่ในเขตแดนของประเทศพม่าและกัมพูชา	ประมาณ	

๒๐,๐๐๐	คน	 ขณะนั้นคนไทยพลัดถิ่นจำานวนหนึ่งกังวลว่าอาจมีอุปสรรคในการขอคืนสัญชาติได้	

กสม.	โดยคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ	ไทยพลัดถ่ิน	ผู้อพยพ	และชนพื้นเมือง	

จึงได้จัดการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางในการดำาเนินการตามกฎหมายดังกล่าว	เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบ
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ข้อกังวลของผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำาไปประกอบการพิจารณาดำาเนินการในขั้นตอนต่อไป	 และมีข้อเสนอแนะว่า

หลังจากที่พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕	ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว	 หน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องควรเร่งออกกฎเกณฑ์รองรับการคืนสัญชาติให้คนไทยพลัดถ่ินโดยเร็ว	และควรเผยแพร่	

รายละเอียดและขั้นตอนในการยื่นขอคืนสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่นได้รับทราบอย่างทั่วถึง	 แต่ใน

ปี	๒๕๕๖	ไม่มีการดำาเนินการเกี่ยวกับคนไทยพลัดถิ่น	ทำาให้คนไทยพลัดถิ่นนอกเขตเทือกเขาตะนาวศรี	

ยังไม่สามารถขอสัญชาติไทยได้เลย

๔. สิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ

ปัจจุบันสังคมไทยมีความเข้าใจ	ให้การยอมรับและเคารพในเรื่องสิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาค

ของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในบางมิติและเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง	 ซึ่งการส่งเสริม	ปกป้อง	

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศยังคงจำาเป็นต้องมีการขับเคลื่อนสิทธิ

ในประเด็นต่างๆ	ให้ปรากฏหรือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากข้ึน	อาทิ	การส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัว

เข้าใจและยอมรับต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้น	 การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาทุกแห่ง

ปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ	

การส่งเสริมให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการเคารพต่อสิทธิ	 เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล	

ที่มีความหลากหลายทางเพศโดยไม่เลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ	 การผลักดันให้มีการออกกฎหมาย

รับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตให้มีผลบังคับใช้	ดังเช่นในหลายประเทศที่ได้รับรองสิทธิการมีคู่ชีวิตของ	

บุคคลเพศเดียวกัน	และกฎหมายรับรองการเปลี่ยนคำานำาหน้านามในบุคคลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของ	

ร่างกายให้เป็นเพศตามเจตจำานงของตนเอง	เป็นต้น

สถานการณ์สิทธิมนุษยชน

 ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เมื่อพิจารณาการดำาเนินการของหน่วยงานรัฐด้านความมั่นคงในการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้าน

ความมั่นคง	๓	ฉบับ	ได้แก่	พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	 พุทธศักราช	๒๔๕๗	 พระราชกำาหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวที่ให้	

เจ้าหน้าที่รัฐผู้ดำาเนินการตามกฎหมายดังกล่าวนั้น	ไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง	ทางอาญา	และทางวินัย	

ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติที่อาจนำาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จากกรณีที่	กสม.	ได้รับเร่ือง	
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ร้องเรียนว่ามีการใช้ความรุนแรงในการจับกุม	ควบคุมตัว	การซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ	หรือ	

การเหวี่ยงแหจับกุมโดยการขาดการหาพยานหลักฐานท่ีชัดเจน	 ทำาให้มีผู้ ถูกจับกุมดำาเนินคดี	

ในกระบวนการทางศาลเป็นจำานวนมาก	ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมมีความล่าช้า	นำาไปสู่การทำาให้ผู้ที่มี	

ความเห็นต่างไปสร้างเง่ือนไขในการลดความชอบธรรมในการทำาหน้าที่ของฝ่ายรัฐ	ทั้งในด้านความมั่นคง	

และกระบวนการยุติธรรม	ซึ่งถือว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	๒๕๕๕-๒๕๕๗	ที่ให้ความสำาคัญกับการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนใน	

พื้นที่โดยยึดหลักนิติรัฐและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน	ประกอบกับหลักการในเรื่องสิทธิในกระบวนการ	

ยุติธรรมที่บัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	ซึ่งกำาหนดว่า	บุคคลย่อมเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	

สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง	(มาตรา	๔๐)	และกำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมาย

และการยุติธรรม	โดยดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	

เป็นธรรม	และทั่วถึง	คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด	ท้ังโดยเจ้าหน้าที่รัฐ	

และโดยบุคคลอื่นและต้องอำานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน	(มาตรา	๘๑)		

ส่วนด้านการเยียวยาผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ	มติคณะรัฐมนตรีและระเบียบ	

ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาโดยภาครัฐที่ได้เพิ่มอัตราการเยียวยาผู้เสียหายกรณีได้รับผลกระทบจากการ	

ก่อความไม่สงบให้เท่าเทียมกับกรณีที่เกิดจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐอันเกี่ยวเนื่องกับความไม่สงบ	

เห็นได้ว่า	รัฐมีความพยายามในการดำาเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ภาคใต้ให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนตามรัฐธรรมนูญ	 ในส่วนกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง	

กับการเยียวยาตามรัฐธรรมนูญฯ	ซึ่งสอดรับกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการ

ได้วางหลักประกันว่าบุคคลใดที่ถูกละเมิดต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง	โดยไม่ต้องคำานึงว่า	

การละเมิดนั้นจะได้กระทำาโดยบุคคลผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่	หรือไม่

การประเมินการเตรียมการเข้าเป็นภาคี

 สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง 

ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	เมื่อเดือนตุลาคม	๒๕๕๐	ในการเข้า

เป็นภาคี	 ไทยได้ทำาคำาแถลงตีความเข้าใจการดำาเนินการตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	ว่าจะเป็นไปตาม	

ประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใน	๓	ข้อ	รวมถึงข้อ	๑	ในประเด็นเรื่องนิยามของ	

“การทรมาน”	 โดยไทยจะได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ	ต่อไป	
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นอกจากนี้	ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ	Universal	Periodic	

Review	(UPR)	ไทยได้รับข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ	

อนุสัญญาฯ	ซึ่งรวมถึงการบัญญัติให้การทรมานในความหมายท่ีปรากฏในอนุสัญญาฯ	เป็นความผิดอาญา

ด้วย	 ดังนั้น	การดำาเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมาย	จึงเป็นการดำาเนินการเพื่อให้

เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	รวมท้ังเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	

UPR	ที่ไทยได้รับจะดำาเนินการ	 อย่างไรก็ดี	ไทยควรเร่งรัดดำาเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายโดยเร็ว	

เพ่ือให้ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน	 นอกจากนี้	พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา	

ต่อต้านการทรมานฯ	ยังเป็นตราสารที่สร้างกลไกในการป้องกันการทรมาน	ซึ่งจะทำาให้ประชาชนได้รับการ

คุ้มครองสิทธิดียิ่งขึ้น	การพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ	ของไทย	รวมทั้งการดำาเนินการเพื่อเตรียมการ	

สำาหรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ	ในอนาคต	จึงเป็นการดำาเนินการที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ	

ประชาชนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ทางด้านอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง	มิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย	ประเทศไทย

ได้ให้การสนับสนุนโดยการเข้าเป็นภาคี	เมื่อวันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๕	ซึ่งรัฐบาลได้ลงนามในอนุสัญญาฯ	

และได้ยอมรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ว่าจะให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้	 แต่ขณะนี้	

ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าว	การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายภายในของกรมคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพ	จึงเป็นการเตรียมการเพื่อให้ไทยสามารถให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ	ได้ตามข้อเสนอแนะ	

ของกระบวนการ	UPR	และเป็นการดำาเนินการเพื่อให้ประเทศไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของ	

อนุสัญญาฯ	ได้อย่างเต็มที่เมื่อไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ	แล้ว

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๖	เป็นการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นไปตามอำานาจหน้าที่ที่กำาหนดไว้ในพระราช

บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	 (๗)	 ในการประเมินผล

และจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อรัฐสภา	โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรายงาน

ให้รัฐสภารับทราบผลการดำาเนินงานของ	กสม.	 รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า	

และประชาสัมพันธ์งานขององค์กรให้สาธารณชนได้รับทราบ

24 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



๑. ความเป็นมา

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๔๐	 มาตรา	๑๙๙	และมาตรา	๒๐๐	

และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 ได้บัญญัติให้มีคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	 ประกอบด้วย	 ประธานกรรมการคนหนึ่ง	และกรรมการอื่นอีกสิบคน	

ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งต้ังตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	 จากผู้ ซ่ึงมีความรู้หรือประสบการณ์ด้าน	

การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์	 ทั้งนี้	โดยต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทน	

จากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนด้วย	 และมีวาระการดำารงตำาแหน่งหกปี	นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์

ทรงแต่งต้ัง	และให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว	 โดย	กสม.	ชุดแรกได้รับการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งเมื่อ	

วันที่	๒๔	 สิงหาคม	 ๒๕๔๔		

ต่อมา	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 หมวด	๑๑	องค์กรตามรัฐธรรมนูญ	

ส่วนที่	๒	 องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๖	และมาตรา	๒๕๗	 ได้บัญญัติให้	กสม.	เป็นองค์กรอื่น

ตามรัฐธรรมนูญ	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการคนหนึ่ง	และกรรมการอื่นอีกหกคน	ซึ่งพระมหากษัตริย์

ทรงแต่งต้ังตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	 จากผู้ซ่ึงมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนเป็นที่ประจักษ์	 ท้ังนี้	โดยต้องคำานึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้แทนจากองค์การเอกชนด้าน	

สิทธิมนุษยชนด้วย	ซึ่งมีวาระการดำารงตำาแหน่งหกปี	นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	และมีวาระ	

การดำารงตำาแหน่งหกปีนับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	 และให้ดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว	

โดย	กสม.	ชุดที่สองนี้	ได้รับการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งเมื่อวันที่	๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๒	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้	

	 ๑.	 นางอมรา	 พงศาพิชญ์	 ประธานกรรมการ

	 ๒.	 นายแท้จริง	 ศิริพานิช	 กรรมการ

	 ๓.	 นายนิรันดร์	 พิทักษ์วัชระ	 กรรมการ

	 ๔.	 นายปริญญา	 ศิริสารการ	 กรรมการ

	 ๕.	 นายไพบูลย์	 วราหะไพฑูรย์	 กรรมการ

	 ๖.	 พลตำารวจเอก	วันชัย	 ศรีนวลนัด	 กรรมการ	

	 ๗.	 นางวิสา	 เบ็ญจะมโน	 กรรมการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ



๒. อำานาจหน้าที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	 บัญญัติให้	กสม.	มีอำานาจ	

หน้าที่	ดังต่อไปนี้

(๑)	 ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	

และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระทำาหรือละเลยการ	

กระทำาดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ	 ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่เสนอ	 ให้รายงาน

ต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป	

(๒)	 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า	

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาล

รัฐธรรมนูญ

(๓)	 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า	

กฎ	คำาสั่ง	หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับ	

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ	

วิธีพิจารณาคดีปกครอง

(๔)	 ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	 เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีท่ีเห็น

สมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม	 ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	

(๕)	 เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	ต่อรัฐสภา	หรือคณะรัฐมนตร	ี

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๖)	 ส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย	และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

(๗)	 ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ	องค์การเอกชน	และ	

องค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน

(๘)	 จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ	และเสนอ	

ต่อรัฐสภา

(๙)	 อำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ	

ในการปฏิบัติหน้าที่	กสม.	ต้องคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติและประชาชนประกอบด้วย	

และมีอำานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องจากบุคคลใด	หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำา	รวมทั้งมี

อำานาจอื่นเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่	 ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

26 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



นอกจากนี้	ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 มาตรา	๑๕	ได้

บัญญัติอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไว้	ดังนี้	

(๑)	 ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

(๒)	 ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี	

และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระทำาหรือละเลยการ	

กระทำาดังกล่าว	 เพื่อดำาเนินการในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามท่ีเสนอให้รายงาน

ต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

(๓)	 เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	หรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและ	

คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๔)	 ส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย	และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

(๕)	 ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ	องค์การเอกชน	และ	

องค์การอื่นใดด้านสิทธิมนุษยชน

(๖)	 จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อ

รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	และเปิดเผยต่อสาธารณชน

(๗)	 ประเมินผลและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อรัฐสภา

(๘)	 เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าไปเป็นภาคีสนธิสัญญา

เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๙)	 แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

(๑๐)	ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้	หรือกฎหมายอื่น	 ซ่ึงกำาหนดให้เป็น

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

๓. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้มีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน	 คุณค่า	 และศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์

๔. พันธกิจ

ขับเคลื่อนงานเชิงรุก	ประสานพลังทุกภาคส่วน	สร้างสังคมท่ีเคารพสิทธิมนุษยชน	คุณค่า	และ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

27 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



๕. เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์

เพื่อให้การดำาเนินการของ	กสม.	มีทิศทางที่ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์	โดยกำาหนดเป้าประสงค์	

๕	ด้าน	 และยุทธศาสตร์	๑๑	ยุทธศาสตร์	ตามแผนที่ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

๒๕๕๖	 ดังนี้

๒.	กสม.เป็นสถาบัน
ที่ได้รับความยอมรับ
เชื่อถือทั้งในประเทศ

และสากล

ยุทธศาสตร์ :
๑.	พัฒนาองค์ความรู้	ศักยภาพ	และการมีส่วนร่วมของบุคคล
๒.	พัฒนาระบบ	กลไกและกระบวนการทำางานที่มีประสิทธิภาพ
	 และมีธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ :
๓.	แสดงบทบาทนำาและสร้างบรรทัดฐาน
	 ด้านสิทธิมนุษยชน
๔.	ติดตาม	ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักการ
	 สิทธิมนุษยชนและพันธกรณีระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ :
๕.	เชื่อมโยง	ส่งเสริม	สนับสนุน	และระดมการมีส่วนร่วม
	 ของภาคีเครือข่ายทั้งในและระหว่างประเทศ

ยุทธศาสตร์ :
๖.	ผลักดันการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
เพื่อสิทธิมนุษยชน
๗.	ขับเคลื่อนนโยบาย	กฏหมายที่เกิด	
ผลกระทบรุนแรงต่อสังคม	และมาตรการ
ในพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
๘.	ผลักดันกลไกและมาตรการให	้
ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ :
๙.	พัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน
ในกลุ่มเป้าหมายสำาคัญ	และให้สิทธิมนุษยชนเป็น
วิถีชีวิต
๑๐.	สร้างกลไกและกระบวนการ
ในการเฝ้าระวังตรวจสอบ	การเข้าถึงสิทธิ
การคุ้มครองสิทธิ	ในพื้นที่เสี่ยง
และกลุ่มเสี่ยง
๑๑.	สร้างระบบการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่รวดเร็วกว่า
และมีประสิทธิภาพ

๕.	ประชาชนเข้าใจ
เข้าถึงและได้รับ	
การส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิ

๔.	เสนอนโยบาย
กฎหมาย	และ	

มาตรการที่มีพลัง

๓.	ระดมพลัง	
ภาคีเครือข่าย

๑.	พัฒนาและสร้าง
ความเข้มแข็งองค์กร

กระบวนการยุติธรรม บทบาทภาคธุรกิจ

สิทธิชุมชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

การใช้หลักธรรมาภิบาล
ตามหลัก	

สิทธิมนุษยชนสากล

กลุ่มผู้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

พื้นที่ภาคใต้	

แผนภูมิที่	๑	 แผนที่ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๖

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๘)	และ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 มาตรา	๑๕	(๖)	และ	(๗)	 บัญญัติให้

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอำานาจหน้าที่จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้าน

สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ	และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	เพื่อเสนอต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	

และเปิดเผยต่อสาธารณชน	 กสม.	จึงจัดทำารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	

และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๖	ฉบับนี้	 เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายใน

ประเทศไทย	และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๖	ซึ่งรายงานฉบับนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น	๒	ภาค	

ประกอบด้วย	

ภาคที่	๑	:	รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	ปี	๒๕๕๖

ภาคที่	๒	:	รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๖
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Title	ภาคที่	๑
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๒๕๗	(๘)	

และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 	 พ.ศ.	๒๕๔๒	

มาตรา	๑๕	(๖),	(๗)	กำาหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	

จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายใน	

ประเทศและเสนอต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี 	 และเปิดเผยต่อสาธารณชน	

รวมทั้งการจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีต่อรัฐสภา	 ซึ่งการจัดทำา	

รายงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศว่า	ในแต่ละปีประเทศไทยมีเหตุการณ์หรือพัฒนาการ	

ที่สำาคัญที่มีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อสิทธิของประชาชนที่ได้รับ	

การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทย	และตามพันธกรณี	

ของไทยต่อประชาคมระหว่างประเทศในเรื่องใดบ้าง	 และ	กสม.	ได้มีการดำาเนินงาน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างไร	 และในประเด็นที่เป็นปัญหา	กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะเพื่อ

แก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล	หน่วยงาน	หรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร

ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนนั้น	 กสม.	จะทำาการรวบรวม	

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ เกิดขึ้น	

ในปี	๒๕๕๖	 แล้วนำามาประเมินและวิเคราะห์โดยใช้กรอบการประเมินที่สำาคัญ	

๒	ประการ	ประกอบด้วย



ประการแรก	คือ	 กรอบที่กำาหนดสิทธิต่างๆ	ที่ได้รับการคุ้มครองทั้งตามกฎหมายภายในของไทย

และตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	

ประการที่สอง	คือ	กรอบเกี่ยวกับหน้าท่ีของรัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหลัก	

กฎหมายระหว่างประเทศท่ีใช้กันท่ัวไป	คือ	หน้าท่ีในการเคารพสิทธิ	(Obligation	

to	 respect)	 หน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิ	 (Obligation	 to	 protect)	 และหน้าที	่

ในการทำาให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ	(Obligation	to	fulfill)

สิทธิต่างๆ	ที่รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครองตามกรอบที่ใช้ในการประเมินกรอบแรกนั้น	คือ	

สิทธิที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ซ่ึงปรากฏในหมวดที่	๓	

สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	และหมวดที่	๕	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	ซึ่งกำาหนดแนวทางการ	

ดำาเนินการของรัฐเพื่อให้ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนดังกล่าว	 นอกจากนี้	ยังรวมถึง	

สิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอื่นๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	 ส่วนสิทธิท่ีรัฐต้องให้ความคุ้มครองตามพันธกรณี

ระหว่างประเทศ	 คือ	สิทธิที่ปรากฏอยู่ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่างๆ	

ที่ไทยเป็นภาคี	 ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลัก	

๗	ฉบับ	จากทั้งหมด	๙	ฉบับ	ได้แก่

๑.	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(Convention	on	the	

Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women	:	CEDAW)	มีผลใช้	

บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันที่	๘	กันยายน	๒๕๒๘		

๒.	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child	:	CRC)	มีผลใช้	

บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันที่	๒๖	เมษายน	๒๕๓๕

๓.	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(International	Covenant	

on	Civil	and	Political	Rights	 :	 ICCPR)	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันท่ี	๓๐	

มกราคม	๒๕๔๐

๔.	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(International	

Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	 :	 ICESCR)	มีผลใช้บังคับ	

กับประเทศไทย	เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๔๒

๕.	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	(Convention	on	the	

Elimination	of	All	Forms	of	Racial	Discrimination	 :	CERD)	มีผลใช้บังคับกับ	

ประเทศไทย	เมื่อวันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๔๖

๖.	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	

หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี	 (Convention	against	Torture	and	other	Cruel,	 Inhuman	or	
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Degrading	 Treatment	 or	 Punishment	:	 CAT)	 มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	 เมื่อวันที	่

๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๐

๗.	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of Persons with	

Disabilities : CRPD)	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันที ่๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๑

สำาหรับสนธิสัญญาหลักอีก ๒ ฉบับท่ีประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคี คือ อนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงาน	

โยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกในครอบครัว	 ซึ่งในส่วนของอนุสัญญาฉบับแรก ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์

ที่จะเข้าเป็นภาคีโดยได้ลงนามในอนุสัญญาฯ	ไปแล้ว เมื่อวันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๕ แต่อนุสัญญาฯ	จะยัง	

ไม่มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยจนกว่าประเทศไทยจะปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ 

และให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาดังกล่าว

นอกจากสนธิสัญญาหลัก ๗ ฉบับข้างต้นแล้ว	 ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของ	

สนธิสัญญาดังกล่าวบางฉบับที่เป็นการขยายการคุ้มครองสิทธิให้กว้างขวางขึ้นจากสนธิสัญญาหลัก	

โดยพิธีสารที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว ม ี๔ ฉบับ ได้แก่

๑.	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Optional	

Protocol	to	the	Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	

Against Women) ซึ่งมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการยอมรับอำานาจของคณะกรรมการประจำา	

อนุสัญญาฯ	ในการรับและพิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีท่ีมีการละเมิดพันธกรณีภายใต้	

อนุสัญญาฯ	โดยผู้ร้องเรียนอาจเป็นบุคคล	 กลุ่มบุคคลในนามผู้ถูกละเมิดสิทธิก็ได้	 ท้ังนี้	

ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้	เมื่อวันที ่๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๓

๒.	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ว่าด้วยการขายเด็ก	โสเภณีเด็กและสื่อลามก	

ที่เกี่ยวกับเด็ก	 (Optional	Protocol	 to	 the	Convention	on	 the	Rights	of	 the	Child	

on	the	Sale	of	Children,	Child	Prostitution	and	Child	Pornography)	ประเทศไทย	

ได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารดังกล่าวด้วยการภาคยานุวัติ	 เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๔๙

๓.	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 ว่าด้วยสภาวะความขัดแย้งที่มีการใช้อาวุธ	

(Optional	 Protocol	 to	 the	 Convention	 on	 the	 Rights	 of	 the	 Child	 on	 the	

Involvement of Children in Armed Conflict)	ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสาร	

ฉบับนี้ด้วยการภาคยานุวัติ	 เมื่อ ๒๗ กุมภาพันธ ์๒๕๔๙

๔.	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ว่าด้วยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน (Optional	

Protocol	to	the	Convention	on	the	Rights	of	 the	Child	on	a	Communications	

Procedure)	ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้	เมื่อวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๕๕
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นอกจากสนธิสัญญาหลักและพิธีสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว	ยังมีอนุสัญญาที่เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน	

ที่จัดทำาขึ้นในกรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Orgainzation : ILO)	

ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน จำานวน ๑๕ ฉบับ	 รวมท้ังมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	

ในเรื่องต่างๆ	ที่สหประชาชาติจัดทำาข้ึนเพื่อเป็นแนวทางให้ประเทศต่างๆ	ยึดถือปฏิบัติ	 แม้ว่ามาตรฐาน	

ดังกล่าวจะไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายอย่างสนธิสัญญา	 แต่ก็เป็นแนวปฏิบัติที่ประเทศต่างๆ	มักให้การ

ยอมรับโดยทั่วไป	จึงอาจนำามาใช้ประกอบการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้	

ตามความเหมาะสม

สำาหรับกรอบการประเมินประการท่ีสองท่ีจะใช้พิจารณาว่า	 รัฐได้ดำาเนินการส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชนอย่างเพียงพอหรือไม่นั้น	ประกอบด้วย	หน้าที่หลักของรัฐ	๓	ประการ	ได้แก่

F	 การเคารพสิทธ	ิหมายถึง	 การที่รัฐไม่เข้าไปแทรกแซงการใช้สิทธิของประชาชน

F	 การคุ้มครองสิทธิ	 หมายถึง	 การที่รัฐมีมาตรการดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิโดยบุคคล	

ที่สาม	หากเกิดการละเมิด	รัฐต้องเข้ามาดูแลให้การคุ้มครอง

F	 การทำาให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัต	ิ หมายถึง	การที่รัฐต้องดำาเนินการรับรองหรือประกัน

สิทธิของประชาชนด้วยการสร้างกรอบทางกฎหมายและนโยบาย	รวมถึงการมีมาตรการต่างๆ	

ที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิดังกล่าว	 การช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้ใช้	

สิทธิและเสรีภาพที่ได้รับการรับรองในกฎหมายภายใน	และตามพันธกรณีระหว่างประเทศ	

ด้านสิทธิมนุษยชนของไทย

ในการจัดทำารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยฉบับนี้	กสม.	จะได้นำา

กรอบการประเมินที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้ในวิเคราะห์ว่า	 รัฐได้ดำาเนินการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิต่างๆ	

ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของประเทศ	รวมทั้งในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่

ไทยเป็นภาคีมากน้อยเพียงใด	และในกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เพื่อวิเคราะห์ว่าการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนน้ันเกิดจากสาเหตุใด	 รัฐได้เข้าไปดำาเนินการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไม่	อย่างไร	และการ

ดำาเนินการนั้นส่งผลให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิในทางปฏิบัติหรือไม่	เพียงใด	หากการดำาเนินการ	

ของรัฐไม่เพียงพอ	ก็เป็นหน้าที่ของ	กสม.	ในฐานะกลไกที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำาเนินงานด้าน	

สิทธิมนุษยชนของรัฐ	ที่จะต้องให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลและ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพ่ือให้สิทธิต่างๆ	ท่ีได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศ	

เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
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๒.๑.๑ การใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง

๑) เกณฑ์การประเมิน

(๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

มาตรา	๒๘	 บัญญัติว่า

“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้	

เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	 ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี	

ของประชาชน”



มาตรา	๒๙	 บัญญัติว่า	

“การจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้	 จะกระทำามิได้เว้น

แต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เฉพาะเพื่อการท่ีรัฐธรรมนูญนี้กำาหนดไว้และเท่าท่ีจำาเป็น	

และจะกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้........”

มาตรา	๖๓	บัญญัติว่า	

“บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ	และเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชน	

ที่จะใช้ที่สาธารณะ	หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในสภาวะสงคราม	หรือ

ในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก”

(๒)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อ	๒๑	กำาหนดว่า	“สิทธิในการชุมนุมโดยสงบย่อมได้รับการรับรอง	การจำากัด	

การใช้สิทธินี้จะกระทำามิได้	 นอกจากจะกำาหนดโดยกฎหมายและเพียงเท่าที่จำาเป็นสำาหรับสังคม

ประชาธิปไตย	เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ	หรือความปลอดภัย	ความสงบเรียบร้อย	การ

สาธารณสุข	หรือศีลธรรมของประชาชน	หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น”

๒) สถานการณ์การใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง

	สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองของปี	๒๕๕๖	เป็นปรากฏการณ์ต่อเนื่องจากการ	

ชุมนุมทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปี	๒๕๕๓	และในปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	 ประเด็นถกเถียงอยู่ท่ีเรื่องการแก้ไข

รัฐธรรมนูญว่าจะแก้ไขทั้งฉบับหรือแก้ไขเฉพาะบางมาตรา	 รวมท้ังการท่ีพรรคฝ่ายรัฐบาลเร่งรัดเสนอร่าง

พระราชบัญญัติว่าด้วยความปรองดอง	พ.ศ.	....	เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา	 โดยยังไม่มีกระบวนการ	

นำาผู้กระทำาผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	จุดแตกหักอยู่ที่การประชุมข้ามคืนเมื่อวันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	

เมื่อพรรคการเมืองและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐบาลที่นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	เป็นนายกรัฐมนตรี	

ซึ่งถูกมองว่าเป็นรัฐบาลตัวแทนของอดีตนายกรัฐมนตรี	(พ.ต.ท.	ทักษิณ	 ชินวัตร)	ได้พยายามเสนอร่าง

กฎหมายนิรโทษกรรมแก่ผู้กระทำาความผิดจากการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง	และลบล้าง	

ความผิดของ	พ.ต.ท.ทักษิณฯ	ในความผิดฐานใช้อำานาจหน้าที่ในการแสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ

พวกพ้อง	 และกรณีพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเสียงข้างมากและสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนได้ปฏิเสธ

คำาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยว่า	การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา	

ขัดต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๘	ซึ่งท้ังสองเหตุการณ์ดังกล่าว

ทำาให้ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ	เห็นว่า	รัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ	จึงมี	

ผู้ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลมากขึ้นเรื่อยๆ	จนกลายเป็นมวลมหาประชาชน	โดยประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ	
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ที่ต่อต้านรัฐบาลได้เริ่มชุมนุมมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๖	เป็นต้นมา	ตั้งแต่

การชุมนุมท่ีบริเวณสวนลุมพินี	หน้าทำาเนียบรัฐบาล	แยกอุรุพงษ์	สถานีรถไฟ

สามเสน	ถนนราชดำาเนิน	กระทรวงการคลัง	และศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ	

และยังได้นำากลุ่มผู้ชุมนุมไปปิดล้อมสถานที่ราชการต่างๆ	สำาคัญ	เช่น	ทำาเนียบ

รัฐบาล	กระทรวงการคลัง	ศูนย์ราชการฯ	ถนนแจ้งวัฒนะ	เป็นต้น	นอกจากนี้	

กลุ่มผู้ ชุมนุมยังมีการเคลื่อนไหวของมวลมหาประชาชนไปชุมนุมตาม	

สถานที่ต่างๆ	ทั้งหน่วยราชการ	รัฐวิสาหกิจ	องค์กรเอกชน	ย่านธุรกิจสำาคัญ	

ในเขตกรุงเทพมหานครอีกหลายแห่ง

อย่างไรก็ตาม	แม้ว่าการชุมนุมของกลุ่มเครือข่ายคณะ

กรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย	

ที่สมบูรณ์	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(กปปส.)	จะมีนโยบายให้	

ชุมนุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธและอหิงสา	แต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงในหลายพื้นที่การชุมนุม	ทั้งที่เป็นการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับ	

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	ผู้ชุมนุมกับกลุ่มที่สนับสนุนรัฐบาล	และการใช้ความรุนแรง	

ต่อผู้ ชุมนุมโดยกลุ่มไม่ทราบฝ่าย	 เช่นที่ เห็นชัดเจนคือ	 เมื่ อวันที่ 	 ๓๐	

พฤศจิกายน	 ต่อเนื่องจนถึงวันที่ 	๑	ธันวาคม	๒๕๕๖	มีเหตุการณ์ความ	

รุนแรงที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ทำาให้มีผู้ เสียชีวิต	๕	คน	 บาดเจ็บ	

๖๔	คน
๑
	 และเมื่อวัน ท่ี 	 ๑-๓	 ธันวาคม	๒๕๕๖	กลุ่มผู้ ชุมนุมปิดล้อม	

ทำาเนียบรัฐบาล	กองบัญชาการตำารวจนครบาล	จากเหตุการณ์ดังกล่าว	

มีผู้ ได้รับบาดเจ็บ	๒๒๑	คน
๒
	 และเมื่อวันที่ 	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๖	กลุ่ม

ผู้ชุมนุมปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำ ารวจท่ีบริ เวณสนามกีฬา	ไทย-ญี่ ปุ่น	 ดินแดง	 มีผู้ เสีย ชีวิต	๒	คน	

บาดเจ็บ	๖๐	คน	
๓
	ซึ่งการชุมนุมบริเวณกองบัญชาการตำารวจนครบาล	และสนามกีฬา	ไทย-ญี่ปุ่น	

ดินแดง	 จากการเข้าสังเกตการณ์ในพื้นที่การชุมนุมและที่ปรากฏในสื่อต่างๆ	พบว่า	 การปฏิบัติการ	

ของฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐยังมีลักษณะขาดการควบคุมการชุมนุมที่ดี 	 ยังมีผู้ชุมนุมบางส่วนทำาการร้ือ	

แผงกั้นสิ่งกีดขวางของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	 ทำาลายทรัพย์สินของทางราชการ	 ทั้งการนำามวลชนปิดล้อม	

และพยายามจะเข้าไปในทำาเนียบรัฐบาล	 กองบัญชาการตำารวจนครบาล	 และความพยายามในการขัดขวาง	

การจับหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งของพรรคการเมือง	 จนเกิดการปะทะมีการบาดเจ็บ	 เสียชีวิต	

และทรัพย์สินทางราชการเสียหายเป็นจำานวนมาก	 เป็นต้น	 จนเป็นเหตุให้รัฐบาลประกาศใช้ 	

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ตั้งแต่วันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๖	

ถึงวันที่ 	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๖	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	จังหวัดนนทบุรี	และพื้นที่อำาเภอบางพลี	

จังหวัดสมุทรปราการ	และอำาเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธานี

๑	 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร	(ศูนย์เอราวัณ)	สำานักการแพทย์	กรุงเทพมหานคร
๒	 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร	(ศูนย์เอราวัณ)	สำานักการแพทย์	กรุงเทพมหานคร
๓	 ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร	(ศูนย์เอราวัณ)	สำานักการแพทย์	กรุงเทพมหานคร
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ต่อมา	เมื่อวันที่	๙	ธันวาคม	๒๕๕๖	กลุ่มผู้ชุมนุม	กปปส.	ได้รวมตัวเคลื่อนไหวครั้งใหญ่	

โดยได้นำากลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนไปหน้าทำาเนียบรัฐบาล	และแบ่งขบวนมวลชนเป็น	๙	ขบวน	เคลื่อนไหว

ในสถานที่ต่างๆ	ใจกลางกรุงเทพมหานคร	 จนทำาให้นายกรัฐมนตรีต้องประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎร	

และกำาหนดให้มีการเลือกตั้งใหม่	ในวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี	

จะทำาหน้าที่รักษาการจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่	และขอความร่วมมือให้กลุ่มผู้ชุมนุมยุติการชุมนุม	

แต่กลุ่มผู้ชุมนุม	กปปส.	ก็ไม่ได้ยุติการชุมนุมและยังคงชุมนุมอย่างต่อเนื่อง	เนื่องจากเจตนารมณ์ของ	

กปปส.	ต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศไทยก่อนการเลือกตั้ง	 นอกจากนี้	กลุ่ม	กปปส.	ทั้งใน	กทม.และ

ต่างจังหวัด	ยังได้นัดชุมนุมใหญ่อีกครั้ง	ในวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๖	 โดยได้ตั้งเวทีใหญ่	๕	เวที	ใจกลาง

กรุงเทพมหานคร	ได้แก่	 เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	 เวทีแยกปทุมวัน	 เวทีแยกราชประสงค์	 เวทีแยก

อโศกมนตรี	 เวทีสวนลุมพินี	และมีเวทีย่อยอีก	๑๐	เวที	 เพื่อกดดันขับไล่รัฐบาลและนางสาวยิ่งลักษณ์	

ชินวัตร	ให้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีและ	รมว.กลาโหม	 และเมื่อวันที่	๓๑	ธันวาคม	

๒๕๕๖	 นายสุเทพ	เทือกสุบรรณ	เลขาธิการ	กปปส.	ผู้นำามวลมหาประชาชนได้ประกาศว่า	ตั้งแต่วันที่	

๑	มกราคม	๒๕๕๗	เป็นต้นไป	กลุ่ม	กปปส.	จะยกระดับการต่อสู้และจะต่อสู้จนกว่าจะได้รับชัยชนะ	

อย่างเด็ดขาด	โดยจะปิดกรุงเทพมหานคร	เร่งจัดตั้งรัฐบาลของประชาชน	 สภาประชาชนเพื่อนำาไปสู่	

การปฏิรูปประเทศและระบอบประชาธิปไตยให้สมบูรณ์	 จะแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเลือกตั้ง	

รวมทั้งกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด	 และเหตุการณ์	

การชุมนุมทางการเมืองและความรุนแรงอันเนื่องมาจากการชุมนุมยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี	๒๕๕๗

๓) การประเมินสถานการณ์การใช้เสรีภาพ

 ในการชุมนุมทางการเมือง

การใช้เสรีภาพในการชุมนุมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ได้วางขอบเขตและหลักการของ

การแทรกแซงโดยรัฐต่อการใช้เสรีภาพของบุคคล	ว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมครั้งใด	ผู้ชุมนุมได้ใช้	

สิทธิและเสรีภาพของตนโดยมีผลเป็นการไปละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	หรือเป็นปฏิปักษ์	

ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนแล้ว	 รัฐก็สามารถเข้าแทรกแซงด้วยการจำากัด	

การใช้เสรีภาพดังกล่าวได้	 แต่อย่างไรก็ตาม	การจำากัดเสรีภาพนี้รัฐจะต้องกระทำาโดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 โดยเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครองความสะดวกของ	
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ประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะ	หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในสภาวะ

สงคราม	หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก	 ซึ่งมีข้อสังเกต

ว่าการชุมนุมเป็นเสรีภาพของบุคคลท่ีมีขอบเขต	มิได้เป็นเสรีภาพโดยบริบูรณ์	 และสามารถจำากัดได้	

โดยอาศัยอำานาจของรัฐตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขท่ีรัฐธรรมนูญกำาหนดไว้	 ดังนั้น	การใช้เสรีภาพใน	

การชุมนุม	 ผู้ชุมนุมจึงจำาต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง	ไม่กระทำาการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายและ	

ต้องไม่เป็นการใช้เสรีภาพที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นๆ	เกินกว่าสมควรด้วย	

และเมื่อใดที่รัฐเห็นว่าการชุมนุมเริ่มไม่เป็นไปตามกรอบ	หรือมีการกระทำาที่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	

บ้านเมือง	 รัฐก็สามารถนำากฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้เพื่อควบคุมฝูงชนได้	 และในกรณีที่มีบุคคลหรือ	

กลุ่มบุคคลใดกระทำาความผิดอาญาข้ึนในระหว่างท่ีมีการชุมนุม	 ซ่ึงรัฐมีความจำาเป็นท่ีจะต้องนำากฎหมาย

พิเศษมาใช้เพื่อควบคุมสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง	 พระราชบัญญัติการรักษาความ

มั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ได้กำาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ไว้	 โดยให้อำานาจแก่ผู้มีอำานาจ	

ตามกฎหมายประกาศใช้ในสถานการณ์พิเศษ	ซึ่งจะต้องปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง	

ภายในราชอาณาจักร	แต่ยังไม่มีความจำาเป็นต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	และเหตุการณ์นั้นมีแนวโน้ม	

ที่จะมีอยู่ ต่อไปเป็นเวลานาน	 ดังนั้น	การดำาเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมจาก	

เหตุการณ์ดังกล่าวภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	

รัฐบาลต้องมีหน้าที่ควบคุมการชุมนุมให้อยู่ภายใต้กฎหมาย	และต้องตระหนักถึงการใช้มาตรการจัดการ	

การชุมนุมโดยจะต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็น	 คำานึงถึงความเหมาะสม	มีลำาดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใช้	

ในการสลายการชุมนุมของประชาชน	และรัฐต้องกระทำาจากเบาไปหาหนักภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย	

จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในรอบปีท่ีผ่านมา	 ท้ังในเหตุการณ์ปิดล้อม

ทำาเนียบรัฐบาล	และกองบัญชาการตำารวจนครบาล	ระหว่างวันที่	๑-๓	ธันวาคม	๒๕๕๖	และการชุมนุม

คัดค้านการเลือกตั้งบริเวณสนามกีฬา	ไทย-ญี่ปุ่น	ดินแดง	ในวันท่ี	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๖	 รัฐบาลได้	

ดำาเนินการจัดการกับผู้ชุมนุมโดยขาดความระมัดระวังจนทำาให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต	ร่างกาย	และ

ทรัพย์สินของผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไป	อันเป็นการกระทำาที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	

และเป็นเร่ืองที่รัฐบาลไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้	 อีกทั้งรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของประชาชน	

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎหมายอื่นได้กำาหนดไว้	 รัฐบาลจึงต้องดำาเนินการให้	

ความช่วยเหลือและเยียวยาตามสมควรแก่ผู้ ท่ีได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ครบถ้วน	

และทั่วถึงอย่างแท้จริง	
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๒.๑.๒ เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

๑) เกณฑ์การประเมิน

(๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๕–๔๘	

ได้ประกันเสรีภาพของบุคคลในการแสดงความคิดเห็น	เสรีภาพในการเผยแพร่ข่าวสารของสื่อมวลชน	

การจำากัดเสรีภาพนี้	 ทำาได้เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ	การไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	การรักษา	

ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดี

(๒)	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

(International	 Covenant	 on	 Civil	 and	 Political	 Rights	 :	 ICCPR)	 ข้อ	๑๙	 (๑)	 บุคคล	

ทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง	 (๒)	บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่ง	

การแสดงออก	 สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะแสวงหา	รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภท	
โดยไม่คำานึงถึงพรมแดน	ทั้งน้ี	ไม่ว่าด้วยวาจา	 เป็นลายลักษณ์อักษรหรือ	

การตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ	หรือโดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก	

(๓)	การใช้สิทธินี้ต้องมีหน้าที่และความรับผิดชอบพิเศษควบคู่ไปด้วย	การจำากัด

สิทธิดังกล่าว	ต้องบัญญัติไว้ในกฎหมายและจำาเป็นต่อ	 (ก)	การเคารพสิทธิ	

หรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น	 (ข)	การรักษาความมั่นคงของชาติ	หรือความ	

สงบเรียบร้อย	หรือการสาธารณสุข	หรือศีลธรรมของประชาชน	

๒) สถานการณ์การใช้เสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็น

จากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่มีมาอย่างต่อเนื่อง

หลายปี	ทำาให้เกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่าย	เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทาง	

การเมือง	 โดยแต่ละฝ่ายได้ใช้เสรีภาพเพื่อการแสดงออกถึงจุดยืนและความเห็น

ทางการเมือง	ซึ่งเป็นสิทธิอันชอบธรรมที่พึงกระทำาได้ในสังคมประชาธิปไตย	

แต่จากข้อเท็จจริงการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก

ทางการเมืองของบุคคลหรือกลุ่มการเมืองในช่วงปีที่ผ่านมา	 พบว่า	บางครั้ง	

มีเจตนาเพื่อปลุกเร้าหรือก่อให้เกิดการกระทำาที่ผิดทางกฎหมาย	หรือเป็น	

ลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความรุนแรงขึ้นในสังคมได้	ขาดความอดทนต่อ	

ความเห็นที่แตกต่าง	ส่งผลให้การแสดงความคิดเห็นของบุคคลตกอยู่ใน	

ภาวะที่ไม่ปลอดภัย	 สังคมมีความหวาดกลัว	และทำาให้การใช้เหตุผลในการ	

หาทางออกร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาสำาคัญของประเทศลดน้อยลงไปด้วย	
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การใช้เสรีภาพของสื่อมวลชนในสังคมไทยได้เกิดสื่อขึ้น	

อย่างมากมาย	แต่ละฝ่ายเปิดดำาเนินการสื่อของตัวเอง	ไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์	

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม	เคเบ้ิลทีวี	วิทยุชุมชน	สื่อออนไลน์	 ซ่ึงแต่ละฝ่าย

ต่างใช้สื่อเพื่อรายงานข่าว	ความคิดเห็นหรือจุดยืนทางการเมืองของตัวเอง	

ซึ่งเป็นการนำาเสนอข่าวอย่างไม่รอบด้านเป็นลักษณะสื่อเลือกข้าง	โดยเฉพาะ

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมมีการแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจน	ทำาให้สังคมตั้งคำาถาม	

ถึงการใช้เสรีภาพในการทำาหน้าที่ของสื่อมวลชนว่ามีส่วนที่ทำาให้สังคมเกิด	

ความขัดแย้ง	ความแตกแยก	ไม่รับผิดชอบต่อสังคม	ละเมิดกฎหมาย	สิทธิ	

เสรีภาพของบุคคลอื่นเสียเอง	 นอกจากนี้	ยังมีคำากล่าวหาและข้อสงสัยถึง

ความไม่เป็นกลางของสื่อมวลชน	 สื่อไม่ได้สร้างหรือเปิดพื้นที่อย่างเป็นธรรม

กับความเห็นท่ีแตกต่างหรือบุคคลท่ีถูกพาดพิง	 ข่าวท่ีสื่อนำามาเสนอแตกต่าง

กับเหตุการณ์หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง	ซึ่งคำาถามและข้อสงสัยเหล่านี้มีผล	

กระทบโดยตรงต่อความน่าเชื่อถือและความน่าไว้วางใจในการทำาหน้าที่ของ

สื่อมวลชนในปัจจุบัน	จนทำาให้เกิดเหตุการณ์การคุกคามการทำาหน้าที่ของ

สื่อมวลชนหลายครั้ง	เช่น	กรณีบุกยิงรถข่าวของ	ASTV	ท่ีอาคารสำานักงานใน

เครือของ	ASTV	ถนนพระอาทิตย์	 เขตพระนคร	กรุงเทพมหานคร	เมื่อวันที่	

๒๖	มกราคม	๒๕๕๖	 กรณีบุกขว้างประทัดใส่ป้อมยาม	บริเวณทางเข้า-ออก	

สำานักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ	ถนนวิภาวดีรังสิต	เขตจตุจักร	กรุงเทพมหานคร	

เมื่อวันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๖	 และกรณีกลุ่มผู้ชุมนุม	กปปส.	เคลื่อนขบวน

มวลชนไปสถานีโทรทัศน์หลายแห่งเพื่อเจรจาขอเชื่อมสัญญาณการถ่ายทอด

สดการประกาศชัยชนะของกลุ่ม	กปปส.	เมื่อวันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๖	เป็นต้น	

สื่อมวลชนไม่ได้รับความปลอดภัยในการทำาหน้าที่	จนเป็นเหตุทำาให้สื่อมวลชน

บางคนเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าท่ีติดตามทำาข่าว

เหตุการณ์ความรุนแรงของการชุมนุมทางการเมือง	ซ่ึงเป็นสาเหตุสำาคัญที่ทำาให้	

รัฐบาลต้องประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	

พ.ศ.	๒๕๕๑	บางพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร	และปริมณฑล	เพื่อรองรับ

สถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่เกิดขึ้น

ส่วนกรณีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำาความผิด

เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี	(ปอท.)	มีแนวคิดที่จะตรวจสอบและออก

กฎเกณฑ์ในการควบคุมการใช้แอปพลิเคชั่น	Line	(ไลน์)	โดยอ้างว่าเพื่อการ	

ป้องกันปัญหาการกระทบกับความมั่นคงของชาติ	ความสงบเรียบร้อย	และ	
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ศีลธรรมอันดีของประชาชน	รวมทั้งกรณีการออกหมายเรียกบุคคลท่ีถูกอ้างว่า	เป็นผู้ท่ีโพสต์ข้อความ	

บนสื่อสังคมออนไลน์ที่ทำาให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก	 เป็นเหตุให้องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน	

ออกมาแสดงความคิดเห็นว่า	การโพสต์ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์ถือเป็นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น	

ส่วนบุคคลตามสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองและให้ความคุ้มครองไว้	 มิได้มีเจตนา	

ที่จะก่อให้เกิดความตื่นตระหนก	หรือก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายในบ้านเมืองแต่อย่างใด

๓) การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ 

ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

การแสดงความความเห็นของบุคคลและการนำาเสนอข่าว	

ของสื่อมวลชนเป็นเสรีภาพของบุคคลและสื่อมวลชนตามกฎหมายที่สามารถ

กระทำาได้ถ้าไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๕–๔๘	 ดังนั้น	การที่สื่อมวลชนถูกคุกคาม	

จนทำาให้สื่อมวลชนต้องเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ	 จึงเป็นหน้าท่ีของรัฐท่ีจะ	

ต้องมีมาตรการในการปกป้องคุ้มครองการทำาหน้าที่สื่อมวลชนให้ได้รับความ

ปลอดภัย	รวมทั้งเร่งติดตามจับกุมคนร้ายมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว	

ในส่วนของสื่อมวลชนก็จะต้องทำาหน้าท่ีนำาเสนอข่าวสารและแสดงความคิดเห็น	

โดยยึดมั่นในกรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ	ไม่นำาเสนอข่าวด้วยความลำาเอียง	

หรือมีอคติและไม่รอบด้าน	จนทำาให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งในสังคมไทย	

ส่วนกรณีที่รัฐมีแนวคิดท่ีจะตรวจสอบการใช้งานโปรแกรมไลน์	และการโพสต์ข้อความ

บนสื่อสังคมออนไลน์นั้น	 รัฐจะต้องระมัดระวังการใช้อำานาจหน้าท่ีให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ที่ได้กำาหนดว่าการใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	ต้อง	

คำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	และเสรีภาพ	

ในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมายของบุคคลและมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	

การพูด	การเขียน	การพิมพ์	การโฆษณา	และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น	โดยเฉพาะจะต้องไม่เป็น	

การก้าวล่วงละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น	 นอกจากนี้	ตามกติการะหว่างประเทศกติการะหว่างประเทศ	

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(ICCPR)	ข้อ	๑๙	(๑)	บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็น	

โดยปราศจากการแทรกแซง	ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐกระทำาละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น	ก็จะต้องรับผิดชอบ

และอาจถูกฟ้องร้องดำาเนินคดีตามกฎหมายได้	 อีกทั้งในข้อเท็จจริงแล้ว	หน่วยงานของรัฐมีระบบในการ

สืบสวนหาข้อมูลในทางอื่นไม่ใช่เฉพาะไลน์	 ดังนั้น	การที่หน่วยงานของรัฐจะทำาการตรวจสอบและออก	

กฎเกณฑ์ควบคุมการใช้ไลน์โดยลำาพังตนเอง	 โดยไม่ผ่านการตรวจสอบของศาลยุติธรรมจึงไม่ชอบด้วย

กฎหมาย	
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๒.๑.๓ การอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวโรฮิงญา 

๑) เกณฑ์การประเมิน

(๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

มาตรา	๔	 ได้วางหลักไว้ว่า	 “ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความ

เสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครอง”	

มาตรา	๓๐	 ได้วางหลักไว้ว่า	 “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย	และได้รับความ

คุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน	และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความ	

แตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ	ความพิการ	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานะของ

บุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเชื่อทางศาสนา	การศึกษาอบรม	หรือความคิดเห็นทางการเมือง

อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญจะกระทำามิได้

(๒)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติในทุกรูปแบบ	

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

ได้วางหลักการของความเสมอภาคของมวลมนุษย์	และต้องคำานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเหล่านั้น	

โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เคารพและนับถือในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐานของเขามนุษย์	

ทั้งมวล	 โดยที่จะต้องไม่แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติ	ภาษา	หรือ	เพศ	 เนื่องจากมนุษย์ทุกคน	

ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมาอิสระ	และเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

(๓)	 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	

มาตรา	๑๑	บัญญัติว่า	“บุคคลซ่ึงเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร	

จะต้องเดินทางเข้ามาหรือออกไปตามช่องทาง	ด่านตรวจคนเข้าเมือง	เขตท่า	สถานี	หรือท้องท่ี	และตาม

กำาหนดเวลา	 ทั้งนี้	ตามที่รัฐมนตรีจะได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา”
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มาตรา	๕๔	 บัญญัติว่า	 “คนต่างด้าวผู้ใดเข้ามาหรืออยู่ในราชอาณาจักรโดย	

ไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตนั้นสิ้นสุดหรือถูกเพิกถอนแล้ว	พนักงานเจ้าหน้าท่ีจะส่งตัวคนต่างด้าวผู้นั้น

กลับออกไปนอกราชอาณาจักรก็ได้

ถ้ามีกรณีต้องสอบสวนเพื่อส่งตัวกลับตามวรรคหนึ่ง	ให้นำามาตรา	๑๙	และ	

มาตรา	๒๐	มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในกรณีที่มีคำาสั่งให้ส่งตัวคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร	 แล้วใน

ระหว่างรอการส่งกลับ	 พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำานาจอนุญาตให้ไปพักอาศัยอยู่	ณ	ที่ใด	โดยคนต่างด้าวผู้นั้น	

ต้องมาพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวัน	เวลา	และสถานที่ที่กำาหนด	โดยต้องมีประกัน	หรือมีทั้งประกันและ

หลักประกันก็ได้	หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จะกักตัวคนต่างด้าวผู้นั้นไว้	ณ	สถานที่ใดเป็นเวลานานเท่าใด	

ตามความจำาเป็นก็ได้........

๒) สถานการณ์การอพยพเข้ามาในประเทศไทย 

ของชาวโรฮิงญา

ปัญหาชาวโรฮิงญาลักลอบเดินทางทางทะเลอพยพเข้าสู่ประเทศไทยเพื่อผ่านไปยัง

ประเทศที่สาม	เช่น	มาเลเซีย	 ปากีสถาน	 รวมถึงประเทศไทยด้วย	นับวันจะทวีความรุนแรงมากข้ึนเรื่อยๆ	

เนื่องจากการไม่ได้รับสัญชาติ	 การถูกห้ามเข้าศึกษาเล่าเรียน	 การไม่มีสิทธิเข้ารับการรักษาพยาบาล	

ปัญหาเศรษฐกิจ	และปัญหาอื่นๆ	อีกมากมายในประเทศเดิมที่อาศัยอยู่	 เนื่องจากความแตกต่างทางด้าน	

เชื้อชาติ	 ศาสนา	 ภาษา	 ระหว่างชาวโรฮิงญากับประชาชนชาวพม่า	 ทำาให้มีชาวโรฮิงญาจำานวนกว่า	

หม่ืนคนอพยพมายังดินแดนไทย	 เพื่ออยู่กินและใช้ชีวิตที่มีความเท่าเทียมกันของมนุษย์ทุกคน	

แต่มีชาวโรฮิงญาจำานวนมากตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ท่ีจะนำาชาวโรฮิงญาไปขายเป็นแรงงาน	

แก่นายทุนต่างๆ	 หรือกระทั่งบังคับให้ไปขายบริการ

ในปี	๒๕๕๖	มีชาวโรฮิงญาอพยพเข้ามาในประเทศไทยหลายครั้ง	โดยเมื่อวันท่ี	๑๐	

มกราคม	๒๕๕๖	 เจ้าหน้าที่ตำารวจได้จับกุมชาวโรฮิงญาท่ีโกดังในซอยไทยจังโหลน	๓	หมู่	๗	ต.สำานักขาม	

อ.	สะเดา	จ.	สงขลา	ประมาณ	๓๐๐	กว่าคน	 ซ่ึงเป็นเด็กเล็กอายุระหว่าง	๒-๕	ขวบ	จำานวน	๕๐	คน	

ผู้หญิงประมาณ	๕๐	คน	และผู้ชายอายุระหว่าง	๑๕-๕๐	ปี	ประมาณ	๒๐๐	คน	ซึ่งอยู่รวมกันอย่างแออัด

ภายในที่พัก	และอยู่ในสภาพที่อิดโรย	 และเมื่อวันที่	๑๑	กันยายน	๒๕๕๖	เจ้าหน้าที่ตำารวจเข้าควบคุม

ตัวชาวโรฮิงญาที่ลักลอบขึ้นฝั่งไทยที่จังหวัดสตูล	ก่อนเดินทางไปประเทศที่สาม	จำานวน	๒๕๐	คน	เป็นต้น	

ซ่ึงการเข้ามาของชาวโรฮิงญามีนายหน้าเก็บเงินค่าหัวจากชาวโรอิงญาเพื่อเข้ามาทำางานในประเทศไทย	

เป็นขบวนการค้ามนุษย์	 เมื่อถูกทางการไทยจับกุมตัวก็จะถูกควบคุมตัวในห้องควบคุมตัวของสำานักงาน	

ตรวจคนเข้าเมือง	 โดยมีการร้องเรียนว่า	ประเทศไทยได้ให้การช่วยเหลือชาวโรฮิงญาตามหลักมนุษยธรรม	

คือ	ให้น้ำา	ให้อาหาร	และการรักษาพยาบาล	แล้วผลักดันออกนอกประเทศ	ซึ่งเป็นการผิดหลักสิทธิมนุษยชน
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ข้อมูลจากศูนย์มนุษยชนเพื่อพี่น้องโรฮิงญา	(Rohingya	

Humanitarian	Campaign	:	RHC-Thailand)	รายงานว่า	 ณ	วันที่	๒๕	

มกราคม	๒๕๕๖	มีชาวโรฮิงญาถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องควบคุมตัวของ

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	จำานวน	๑,๓๙๐	คน	และเมื่อวันท่ี	๗	กุมภาพันธ์	

๒๕๕๖	กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	(กอ.รมน.)	

ชี้แจงเรื่องการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาว่า	 ขณะนั้นมี	

ผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญาที่สามารถขึ้นฝั่งได้	และถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบ

และจับกุม	จำานวน	๑,๗๕๒	คน	แบ่งเป็นชาย	จำานวน	๑,๔๔๒	คน	หญิงและ

เด็ก	จำานวน	๓๑๐	คน	 โดยทั้งหมดกำาลังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	โดยจัดระเบียบให้ผู้ต้องหา

ชายอยู่ในความดูแลของสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลาและ

จังหวัดใกล้เคียง	สถานีตำารวจในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 ส่วนผู้หญิงและเด็ก	

อยู่ในความดูแลของสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

จังหวัดสงขลา	โดยได้กระจายอยู่ตามสถานท่ีต่างๆ	ได้แก่	สถานท่ีในสังกัด

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	จำานวน	๑,๑๗๗	คน	 สถานที่นอกสังกัด

จำานวน	 ๒๖๕	คน	 พื้นที่พักเด็กฯ	(ผู้หญิงและเด็ก)	จำานวน	๓๑๐	คน	ซึ่งในป	ี

ที่ผ่านมามีปัญหาชาวโรฮิงญาที่ถูกควบคุมตัวก่อเหตุรวมตัวแหกห้องกักตัว

หลายครั้ง	 ซ่ึงอาจเกิดจากความเครียดท่ีถูกกักตัวอยู่นานและสถานที่	

ค่อนข้างคับแคบ	เช่น	เมื่อวันที่	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	 ที่สำานักงานตรวจคน	

เข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานี	 และเมื่อวันท่ี	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ที่

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองสะเดา	จังหวัดสงขลา	และเมื่อวันที่	๔	กันยายน	

๒๕๕๖	ที่สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคาย	เป็นต้น

ส่วนการดำาเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติ	(กสม.)	เพื่อตรวจสอบการร้องเรียนของชาวโรฮิงญา	 โดยเมื่อ	

วันอาทิตย์ที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๖	 กสม.	ได้เข้าเยี่ยมชาวโรฮิงญาที่อพยพ

หลบหนีออกจากประเทศพม่า	ซึ่งถูกทางการควบคุมตัวไว้	 ณ	บ้านพักเด็ก

และครอบครัว	จังหวัดนราธิวาส	 สถานท่ีพักดังกล่าวมีชาวโรฮิงญาที่เป็น

เด็ก	อายุตั้งแต่	๙	ปี	–	๑๕	ปี	 รวมทั้งสิ้น	๑๘	คน	อยู่ในความควบคุมดูแล

ของจังหวัดนราธิวาส	จากการสอบถามเด็กคนหนึ่งถึงสาเหตุของการอพยพ

หลบหนีเพราะความยากจน	 ท่ีอยู่อาศัยถูกเผาทำาลาย	และพ่อแม่ถูกฆ่า	

เด็กบางคนกำาพร้าทั้งพ่อและแม่	ไม่สามารถจะอาศัยอยู่ในบ้านเกิดได้	
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เพราะเกรงจะถูกฆ่า	 เด็กบางคนพ่อแม่ส่งลงเรือมาเพื่อหนีปัญหาท่ีบ้านเกิด	และเผชิญกับสิ่งที่จะ	

เกิดขึ้นตามลำาพัง	นอกจากนี้	คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ในคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ได้จัดเวทีวิชาการสาธารณะเรื่อง	“ข้อเสนอต่อรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหา	

ผู้อพยพชาวโรฮิงญาอย่างสร้างสรรรค์”	และได้แต่งตั้งคณะทำางานยุทธศาสตร์การช่วยเหลือกรณีชาวโรฮิงญา	

เพ่ือจัดทำาข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหากลุ่มชาวโรฮิงญาเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เหมาะสม	

และคณะทำางานจัดทำาข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	

เพื่อได้จัดทำาข้อเสนอแนะเสนอนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของผู้อพยพหนีภัยสงครามและข้อเสนอแนะ	

ในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	เพื่อเสนอแนะต่อรัฐบาลและรัฐสภาในการ

สร้างกลไกในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนอีกด้วย

๓) การประเมินสถานการณ์การอพยพเข้ามาในประเทศไทย 

ของชาวโรฮิงญา 

ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ซึ่งบัญญัติให้บุคคลมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

มีความเสมอภาคของบุคคล	และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน	 และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะ

เหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำาเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ	

ความพิการ	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานะของบุคคล	ฐานะ	

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเช่ือทางศาสนา....	จะกระทำามิได้	

รวมทั้งประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ	

ในทุกรูปแบบ	 ซึ่งได้วางหลักการของความเสมอภาคของมวลมนุษย์	และต้องคำานึงถึงศักดิ์ศรีความ	

เป็นมนุษย์ของเขาเหล่าน้ัน	โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างเช้ือชาติ	 เนื่องจากมนุษย์ทุกคน	

ล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นมามีอิสระและเสมอภาคในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

ดังนั้น	สำาหรับชาวโรฮิงญาที่อพยพหนีภัยเข้ามาในประเทศไทยนั้น	ประเทศไทย

จำาเป็นต้องให้การคุ้มครองชาวโรฮิงญาเหล่านั้นตามหลักการสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ	

ตามอนุสัญญาดังกล่าว	 และตามรัฐธรรมนูญของไทย	ซึ่งประเทศไทยได้ให้การคุ้มครองแก่ชาวโรฮิงญา	

ที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชน	และให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม	

แต่อาจมีข้อจำากัด	เช่น	เรื่องสถานที่กักตัวซึ่งมีอยู่จำานวนจำากัด	 ทำาให้สภาพการกักตัวในห้องผู้ต้องกัก	

มีความแออัด	ไม่เหมาะสมต่อการกักตัวผู้ต้องกักเป็นเวลานาน	 รวมทั้งงบประมาณค่าอาหารยังชีพ	

ให้แก่ผู้ ต้องกักอาจไม่เพียงพอ	เป็นต้น	 ดังนั้น	รัฐบาลจะต้องคำานึงถึงปัญหาดังกล่าวและเร่งแก้ไข	

ปัญหาตามหลักสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม	โดยการจัดสถานที่กักตัวให้มีความเหมาะสม	
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นอกจากน้ี	รัฐบาลควรเร่งรีบดำาเนินการประสานไปยังประเทศต้นทางของชาวโรฮิงญา	

ได้แก่	ประเทศพม่าและบังคลาเทศ	เพื่อให้ดำาเนินการพิสูจน์สัญชาติ	และรับชาวโรฮิงญาเหล่านี้กลับไป	

รวมทั้งควรประสานความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่างๆ	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาโรฮิงญาให้เข้ามา	

มีส่วนร่วม	 เพ่ือหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาชาวโรฮิงญาในระดับภูมิภาค	และควรให้	

สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)	ได้เข้ามามีบทบาทในการคัดกรองชาวโรฮิงญา	

ว่าเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่	 โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับคนเชื้อชาติอื่นๆ	เพื่อแบ่งเบาภาระของประเทศไทย	

และควรให้องค์การสหประชาชาติ	(UN)	และองค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความ	

ช่วยเหลือชาวโรฮิงญาอย่างเต็มรูปแบบ	 และปัญหาสำาคัญอีกประการหนึ่ง	คือ	รัฐบาลไทยควรดำาเนินการ	

ปราบปรามขบวนการนำาพาและขบวนการค้ามนุษย์ตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด	 ทั้งนายหน้าคนไทย	

คนพม่า	คนบังคลาเทศ	และเจ้าหน้าท่ีไทยท่ีมีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องด้วย	เพื่อปราบปรามและหยุดยั้ง	

ปัญหาการค้าชาวโรฮิงญาที่นำาเข้ามาในประเทศไทย	

๒.๑.๔ สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน

๑) เกณฑ์ประเมินสถานการณ์สิทธิ 

ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน 

(๑)	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ข้อ	๓	ทุกคนมีสิทธิ

ในชีวิต	 เสรีภาพ	 และความมั่นคงแห่งบุคคล	 ข้อ	๒๕	 (๑)	 ทุกคนมีสิทธิในมาตรฐาน	

การครองชีพอันเพียงพอสำาหรับสุขภาพและความอยู่ดีของตนและของครอบครัว....

และการดูแลรักษาทางการแพทย์ฯ

(๒)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง	ข้อ	๖	วรรคหนึ่ง	มนุษย์มีสิทธิมีชีวิตมาแต่กำาเนิด	สิทธินี้ต้องได้รับ	

การคุ้มครองโดยกฎหมาย	บุคคลจะต้องไม่ถูกทำาให้เสียชีวิตโดยอำาเภอใจ	

(๓)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

ข้อ	๑๒	 รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตตามมาตรฐานสูงสุด	

เท่าที่เป็นได้	 ขั้นตอนการดำาเนินการโดยรัฐภาคี	 เพื่อบรรลุผลในการทำาให้สิทธินี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์	

ต้องรวมถึงสิ่งต่างๆ	ที่จำาเป็นเพื่อการปรับปรุงทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมฯ	

(๔)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๒	บุคคล

ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายฯ	มาตรา	๕๑	 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการ	

ทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน	 ผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการ

สาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฯ
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๒) สถานการณ์ด้านสิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

บนท้องถนน 

ท้องถนนในประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นสถานท่ีท่ีอันตรายต่อชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย	

มากที่สุด	 โดยในแต่ละปีจะมีคนไทยบาดเจ็บ	พิการ	และเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก	ส่งผลกระทบต่อ	

ความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศชาติอย่างมหาศาล	 เห็นได้จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุ	

จำานวนผู้บาดเจ็บ	ผู้พิการ	และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนที่มีการรายงานจากหลายแหล่ง	 โดยสถิติ	

ในปี	๒๕๕๕	และ	๒๕๕๖	ศูนย์อำานวยการความปลอดภัยทางถนน	รายงานจำานวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนน	เท่ากับ	๙,๗๑๙	คน	และ	๘,๖๓๑	คน	 สำานักนโยบายและยุทธศาสตร์	กระทรวงสาธารณสุข	

รายงานข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	เท่ากับ	๑๔,๐๕๙	คน	และ	๑๔,๕๔๔	คน	และสำานักโรค	

ไม่ติดต่อ	 กรมควบคุมโรค	กระทรวงสาธารณสุข	รายงานข้อมูลผู้ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน	

ในปี	๒๕๕๔	และ	๒๕๕๕	มีจำานวนเท่ากับ	๒๓,๗๘๗	คน	และ	๒๓,๑๐๔	คน	ซึ่งใกล้เคียงกับการรายงาน

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก	(WHO)	
๔
	ที่ระบุว่า	 ในปี	๒๕๕๓	ประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ	

ทางถนนสูงถึง	๒๖,๓๑๒	คน	คิดเป็นอัตรา	๓๘.๑	ต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	จัดอันดับให้ประเทศไทย	

มีความรุนแรงสูงเป็นอันดับสามของโลก	 และเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย	แต่จากข้อมูลแหล่งต่างๆ	

ดังกล่าวจะเห็นว่า	 จำานวนตัวเลขมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก	แสดงให้เห็นว่าระบบข้อมูลซึ่งเป็น	

ปัจจัยพื้นฐานสำาคัญของการกำาหนดนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหายังมีความบกพร่อง	

ขาดการจัดการระบบข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้สำาหรับการประเมินสถานการณ์	 รวมทั้งขาดความ

น่าเชื่อถือ	นอกจากนี้	จากรายงานโลกว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	(ค.ศ.	๒๐๑๓)
	๕
	

ซึ่งจัดทำาโดยองค์การอนามัยโลก	ได้ระบุว่า	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	สถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติทางถนนต่อ	

ประชากร	๑	แสนคน	ของประเทศในอาเซียน	มีดังนี้	 สหพันธรัฐมาเลเซียมีผู้เสียชีวิต	๒๕	คน	สาธารณรัฐ

อินโดนีเซีย	มีผู้เสียชีวิต	๑๗.๗	คน	 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์มีผู้เสียชีวิต	๙.๑	 และสาธารณรัฐสิงคโปร์มี	

ผู้เสียชีวิต	๕.๑	คนตามลำาดับ	จึงเห็นได้ว่า	เมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนด้วยกัน	 ประเทศไทย	

มีสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดและเป็นสัดส่วนที่ต่างจากประเทศในอาเซียนค่อนข้างมาก

เมื่อประมาณ	๑๐	ปีที่แล้ว	 ประเทศไทยมีการตื่นตัวต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนนอยู่	

ระยะหนึ่ง	 มีการประกาศนโยบายให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ	 มีการจัดตั้งศูนย์อำานวย

การความปลอดภัยทางถนน	(ศปถ.)	เพื่อเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการประสานการทำางานกับ	

ทุกภาคส่วน	 มีการกำาหนดมาตรการรณรงค์และมาตรการทางกฎหมาย	 ให้ความสำาคัญกับการรณรงค์

ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	 แต่การทำางานคงรูปแบบซ้ำาเดิมเหมือนกันทุกปี	

๔	 WHO,	Global	Status	Report	on	Road	Safety	2013,	หน้า	2,	http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_

status/2013/report/en/	ค้นเมื่อวันที่	๗	กรกฎาคม	๒๕๕๗

๕	 WHO,	Global	Status	Report	on	Road	Safety	2013,	หน้า	2,	http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_

status/2013/report/en/	ค้นเมื่อวันที่	๗	กรกฎาคม	๒๕๕๗
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ไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน	 รวมท้ังไม่มีการดำาเนินงานท่ีต่อเนื่องท้ังปี	 และไม่มีการ

ติดตามประเมินผลการดำาเนินงานอย่างจริงจัง	 และแม้ในปี	๒๕๕๓	ประเทศไทยได้ขานรับนโยบายจาก

สหประชาชาติ	ประกาศให้	ปี	๒๕๕๔–๒๕๖๓	เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน	 ตั้งเป้าหมาย	

ลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือต่ำากว่า	๑๐	คนต่อประชากร	๑๐๐,๐๐๐	คน	รวมทั้ง	

มีการประกาศให้	ปี	๒๕๕๔	เป็นปีรณรงค์สวมหมวกนิรภัย	๑๐๐%	และมีการประกาศให้ปัญหาอุบัติเหตุ

ทางถนนเป็นนโยบายการดำาเนินงานของรัฐบาลก็ตาม	 แต่ท้ังนี้แนวนโยบายหรือมาตรการต่างๆ	ที่ได้

กำาหนดขึ้นไม่ได้ถูกนำามาแปลงสู่การปฏิบัติให้เห็นผลอย่างจริงจัง	สถานการณ์ความสูญเสียจากอุบัติเหตุ	

ทางถนนจึงยังคงเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นไปกว่าเดิม

๓) การประเมินสถานการณ์สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

บนท้องถนน

สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนนของคนไทยในปัจจุบันกล่าวได้ว่าอยู่

ในเกณฑ์ต่ำามาก	 ในแต่ละวันมีประชาชนที่ต้องเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ	๖๓	คน	ความสูญเสียที่	

เกิดขึ้นถือเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ียังไม่สามารถจัดการให้ท้องถนนในประเทศไทย

ปลอดภัยเพียงพอเพื่อประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนได้	 รวมทั้งใน	

ส่วนของประชาชนก็ไม่เคยเรียกร้องให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องทำาหน้าท่ีในการคุ้มครองสิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัย	

ตามที่ตนพึงจะได้รับ	 หากเปรียบเทียบกับประเทศอื่นในภูมิภาคเอเชียและประเทศเพื่อนบ้านหลาย

ประเทศ	 เช่น	มาเลเซีย	 อินโดนีเซีย	 หรือสิงคโปร์	 จะเห็นว่าในช่วง	๑๐	ปีที่ผ่านมาประเทศต่างๆ	

เหล่านั้นสามารถที่จะบริหารจัดการในการป้องกันและลดปัญหาลงได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน	

รัฐบาลในฐานะฝ่ายบริหารสูงสุดของประเทศ	ควรให้ความสำาคัญกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตของ

ประชาชนบนท้องถนนอย่างจริงจัง	 และต้องไม่น้อยไปกว่าปัญหาความสูญเสียที่เกิดจากกรณีอื่นๆ	

เช่น	ภัยพิบัติ	อาชญากรรม	หรือการก่อการร้าย	เป็นต้น	 โดยการจัดสรรงบประมาณ	สรรพกำาลัง	และ

ทรัพยากรต่างๆ	ในการดำาเนินงานอย่างเหมาะสมกับปัญหา	 ตลอดจนให้ความสำาคัญในเรื่องการบังคับใช้

กฎหมายอย่างเข้มงวดและจริงจังให้มากขึ้นกว่าที่ผ่านมา	
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๑) เกณฑ์การประเมิน 

(๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๓๒	

มาตรา	๓๓	มาตรา	๓๙	มาตรา	๔๐	และมาตรา	๘๑		

(๒)	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ข้อ	๓	ข้อ	๕	ข้อ	๙	ข้อ	๑๐	ข้อ	๑๑	ข้อ	๑๒	

(๓)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 ข้อ	๖	

ข้อ	๗	 ข้อ	๙	 ข้อ	๑๐	 ข้อ	๑๔	 ข้อ	๑๗

(๔)	 นโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา	 เมื่อวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๔	โดย

เมื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการยุติธรรม	พบว่ามีสาระสำาคัญสรุปว่า	

-	 รัฐบาลจะปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมท้ังระบบด้วย

การเร่งรัดจัดต้ังองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	สนับสนุนคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและ

องค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม	ปฏิรูปกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย

-	 รัฐบาลจะปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม	

ส่งเสริมกองทุนยุติธรรม	เยียวยาผู้บริสุทธิ์และผู้ได้รับผลกระทบ	กระจายโอกาสการเข้าถึงความยุติธรรม	

และพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม

-	 รัฐบาลจะเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน	การป้องกันและปราบปราม

อาชญากรรม	การนำามาตรการทางภาษีและการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดำาเนินการ

ต่อผู้กระทำาผิด	ดูแลแก้ไขและฟื้นฟูพัฒนาผู้กระทำาความผิด	เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมเด็ก	

และเยาวชน	การคุมประพฤติ	การบังคับคดีและส่งเสริมความยุติธรรมและความเป็นธรรมในจังหวัด	

ชายแดนภาคใต้	

-	 รัฐบาลจะป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม	

จัดให้มีกลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร	วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า	นำาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยมาใช้ในการควบคุมอาชญากรรม	 รวมท้ังรณรงค์ให้ประชาชน	

มีส่วนร่วมเป็นพลังแผ่นดินในการป้องกัน	ปราบปราม	และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม	
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๒) สถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

(๑)	 การบังคับใช้กฎหมาย

สถานการณ์เด่นของการ

บังคับใช้กฎหมายในประเทศไทยในปี	๒๕๕๖	 ย่อม

สมควรที่จะต้องกล่าวถึงการบังคับใช้บทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราช

อาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้

กฎหมายดังกล่าวน้ี	เมื่อวันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๖	โดย

อาศัยเหตุจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
๖
		

โดยคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาและมีมติให้ขยายระยะ

เวลาการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวเป็นระยะ	

จนถึงวันที่	๑	มีนาคม	๒๕๕๗	ก่อนที่รัฐบาลจะยก

ระดับเป็นการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความ

ร้ายแรงและบังคับใช้พระราชกำาหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	๒๕๔๘	 ในเวลา

ต่อมา
๗

ผลของการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าว	แม้นายกรัฐมนตรีจะได้แถลงข่าวผ่านสถานี

โทรทัศน์	ช่อง	๑๑	กรมประชาสัมพันธ์	 เมื่อวันท่ี	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงกับพี่น้อง

ประชาชนโดยเด็ดขาด	และจะดำาเนินการทุกอย่างตามข้ันตอนของมาตรฐานสากลในการบังคับใช้กฎหมาย	

แต่อย่างไรก็ตาม	พระราชบัญญัติดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษที่มีมาตรการและการกำาหนดอำานาจ

หน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการจำากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่

รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้หลายด้าน	อาทิ	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	เสรีภาพ

ในเคหสถาน	เสรีภาพในการเดินทาง	เสรีภาพในการสื่อสาร	สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน	และเสรีภาพ	

ในการประกอบอาชีพ	เป็นต้น	 โดยประการสำาคัญ	บรรดาข้อกำาหนด	 ประกาศ	 คำาสั่ง	 หรือการกระทำา	

ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้	 ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ	

ทางปกครอง	
๘
	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงช่องโหว่ของกระบวนการตรวจสอบการดำาเนินการใดๆ	ของพนักงาน	

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ที่อาจกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	

๖	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๐	ตอนพิเศษ	๑๓๒	ง	วันที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๖

๗	 ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๑๓๑	ตอนพิเศษ	๑๓	ง	วันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๗

๘	 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๒๓
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สำาหรับการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมโดย

ทั่วไปนั้น	ยังปรากฏกรณีร้องเรียนจากผู้ต้องหา	จำาเลย	และผู้ต้องขัง	ว่าในการดำาเนินการตามกระบวนการ

ยุติธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ทั้งในระดับของเจ้าหน้าท่ีตำารวจ	พนักงานอัยการ	ศาลยุติธรรม	และ	

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	 ยังมีการกระทำาท่ีเป็นการกระทบและละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ	 โดยเฉพาะการ	

กระทำาต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	อันเป็นสิ่งท่ีรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	ให้การรับรองและคุ้มครองไว้	ซึ่งจากข้อมูลในรอบปี	๒๕๕๖	

พบว่า	มีเร่ืองร้องเรียนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	จำานวน	๑๓๒	คำาร้อง	จากจำานวนเรื่องร้องเรียน	

ที่	กสม.	ได้รับ	รวมถึงเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ท้ังหมด	๖๒๘	

คำาร้อง	
๙
	คิดเป็นร้อยละ	๒๑.๐๒	 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติของปี	๒๕๕๕	ที่พบว่า	มีเรื่องร้องเรียน	

ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	จำานวน	๑๒๗	คำาร้อง	 จากจำานวนเรื่องร้องเรียนที่	กสม.	ได้รับ	รวมถึง	

เรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ทั้งหมด	๗๐๔	คำาร้อง	คิดเป็น	

ร้อยละ	๑๘.๐๔	 อันเป็นข้อสังเกตสำาคัญประการหนึ่งว่า	อาจจะมีการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา	

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการ

ยุติธรรมที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น	ตามข้อมูลในเชิงสถิติแม้จากการตรวจสอบของ	กสม.	หลายกรณี	

ไม่อาจจะแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อยืนยันพิสูจน์ได้ว่ามีการกระทำาดังกล่าวเกิดข้ึนจริงหรือไม่	อย่างไร	

แต่ก็ยังคงถือเป็นสถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่น่ากังวลอย่างต่อเนื่อง

(๒)	 การยกเลิกโทษประหารชีวิต

ประเทศไทยมีโทษประหารชีวิตเป็นโทษ	

ขั้นสูงสุด	ซึ่งบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญา	การประหารชีวิต	

ของไทยได้เปลี่ยนวิธีการจากการยิงเป้ามาเป็นฉีดยาหรือสารพิษ	

ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	๑๖)	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๑๙	ซ่ึง	

การระวางโทษประหารชีวิตของไทยมิได้ใช้เฉพาะกรณีอาชญากรรมร้ายแรงสูงสุดเท่านั้น	 แต่ยังนำามาใช้	

กับคดีการค้ายาเสพติดด้วย	โดยสถิติผู้ต้องโทษประหารชีวิต	 (ข้อมูล	ณ	วันท่ี	๓๐	กันยายน	๒๕๕๖)	

มีจำานวนทั้งสิ้น	๖๙๔	ราย	เป็นนักโทษเด็ดขาด	๑๑๒	ราย	และนักโทษระหว่างอุทธรณ์และฎีกาอีก	

๕๘๒	ราย	โดยในจำานวนผู้ต้องโทษประหารชีวิตที่เป็นนักโทษเด็ดขาดนั้นเป็นนักโทษคดียาเสพติด	

๔๙	ราย	และนักโทษคดีอาญาทั่วไป	๖๓	ราย	
๑๐

	ซึ่งในรายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิตและการ

๙	 ฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนทางอิเล็กทรอนิคส์ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๐	 ข้อมูลจาก	(http://www.abolitionthai.com/index.php/๒-articles/๘-๒๕๕๖๖)
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ประหารชีวิต	ในปี	๒๕๕๖	(Death	Sentences	and	Executions	in	2013)	ของแอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	

ยืนยันว่า	แนวโน้มทั่วโลกมุ่งสู่การยกเลิกโทษประหารชีวิต	โดยในปี	๒๕๕๖	มีเพียง	๒๒	ประเทศที่มี	

การลงโทษประหารชีวิตจริง	ลดลงจากปี	๒๕๓๗	และปี	๒๕๔๕	ซึ่งมีประเทศที่ลงโทษประหารชีวิตจริง

จำานวน	๓๗	และ	๒๕	ประเทศ	ตามลำาดับ

สำาหรับประเทศไทยเริ่มมีการยอมรับในความเป็นไปได้ของการยกเลิกโทษ

ประหารชีวิตว่าจะต้องดำาเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไป	ซึ่งได้ทำาสำาเร็จไปแล้วในบางส่วน	กล่าวคือ	

การยกเลิกโทษประหารชีวิตในเด็กและเยาวชน	ตลอดจนสตรีมีครรภ์	และการท่ีประเทศไทยได้ลงมติ	

“งดออกเสียง”	 และไม่คัดค้านต่อข้อมติการพักใช้โทษประหารชีวิตในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง

สหประชาชาติ	 เมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๕	ซึ่งเป็นครั้งแรกหลังจากที่ประเทศไทยลงมติคัดค้านมา	

โดยตลอด	 นอกจากน้ี	ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๕๒-๒๕๕๖)	ก็มีตัวช้ีวัดท่ี	

ระบุถึงการยกเลิกโทษประหารชีวิตในประเทศไทย	โดยมีเป้าหมายสำาคัญในการที่จะให้กฎหมายที่มี	

กำาหนดโทษประหารชีวิตได้เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาให้มีการยกเลิกให้เป็นโทษจำาคุกตลอดชีวิต	

สำาหรับในการดำาเนินการต่อไปนั้น	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก	

ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดลและภาคีเครือข่าย	เพื่อร่วมรณรงค์เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิตตามหลัก

สิทธิมนุษยชนสากลให้เป็นไปตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อยกระดับกฎหมายภายในประเทศให้

ทัดเทียมกับหลักสิทธิมนุษยชน	 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้ผลักดันให้วาระการเปลี่ยนแปลง

โทษประหารชีวิต	มีการสานต่อในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๖๑)	เพื่อยก

ระดับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนภายในประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล	

โดยปรากฏในแผนสิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม	ซึ่งกำาหนดขั้นตอนการดำาเนินงานโดยสรุป	ดังนี้

๑.	 เผยแพร่ให้ความรู้ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมและ

ประชาชน	โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และสิทธิในการมีชีวิตซึ่งเป็น	

สิทธิขั้นพื้นฐาน

๒.	 พยายามดำาเนินการเพื่อประกาศพักการประหารชีวิตในทางปฏิบัติอย่างเป็นทางการทันที	

และสนับสนุนมติพักโทษการประหารชีวิตของท่ีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ	

โดยมีเจตจำานงที่จะออกกฎหมายให้เปลี่ยนแปลงโทษประหารชีวิต	ในปี	๒๕๕๗

๓.	 เสนอแก้ไขกฎหมายเพื่อลดจำานวนความผิดทางอาญาที่มีบทลงโทษประหารชีวิต	โดยเฉพาะ

อาชญากรรมที่ไม่ถือเป็นอาชญากรรมอุกฉกรรจ์	ภายในปี	๒๕๖๐

๔.	 ลงนามและให้สัตยาบันรับรองพิธีสารเลือกรับ	ฉบับที่	๒	ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วย	

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	เรื่อง	มุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิต	ภายในปี	๒๕๖๑

๕.	 สร้างเรือนจำาความมั่นคงสูงเพื่อรองรับนักโทษประเภทคดีอุกฉกรรจ์
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(๓)	 การยกเลิกการใช้เครื่องพันธนาการ

ปัจจุบันผู้ต้องขังที่ต้องคำาพิพากษาให้ประหารชีวิตและจำาคุกตลอดชีวิต	

ตลอดจนคดีอุกฉกรรจ์ต่างๆ	จะต้องใส่ตรวน	ตามกฎกระทรวง	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๔๑)	ตามความใน	

พระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๔๗๙	 ข้อ	๒๕	 ซึ่งระบุว่า	เครื่องพันธนาการที่จะใช้แก่ผู้ต้องขังนั้นมี	

๔	ประเภท	คือ	 (๑)	ตรวน	 (๒)	กุญแจมือ	 (๓)	กุญแจเท้า	 (๔)	โซ่ล่าม	 ในส่วนของตรวนที่ใช้กันอยู่มี	

๓	ขนาด	 เลือกใช้ตามโทษที่ผู้ต้องขังได้รับ	 โดยปกติ	ผู้ต้องขังต่างให้คำาจำากัดความของตรวนว่า	เป็นอวัยวะ

ที่	๓๓	 เนื่องจากชีวิตในเรือนจำาของผู้ต้องขังเหล่านี้ต้องผูกติดตรวนที่ขาตลอดทั้งวัน

ต่อมา	รัฐบาลได้มีนโยบายสำาคัญในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์	ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ	 กระทรวงยุติธรรม	

โดยกรมราชทัณฑ์	ได้สนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติและควบคุมผู้ต้องขังให้	

เป็นไปตามหลักอาชญาวิทยา	 ทัณฑวิทยา	 เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ต้องขังประพฤติปฏิบัติตนตามกฎ	 ระเบียบ	

ข้อบังคับของเรือนจำา	 ประพฤติดี	 ทำาคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ	 โดยได้จัดพิธี	 “วันประกาศถอดตรวน	

ผู้ต้องขัง”	เมื่อวันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	 ณ	เรือนจำากลางบางขวาง	โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ในพิธี	ทำาการปลดโซ่ตรวนให้กับผู้ต้องขัง	จำานวน	๕๖๓	ราย	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ	

พระเจ้าอยู่หัว

โครงการดังกล่าว	เรือนจำากลางบางขวางได้เริ่มดำาเนินการทดลองถอดโซ่ตรวน	

ให้กับผู้ต้องขังที่จำาตรวน	ตั้งแต่วันที่	๒๓	มกราคม	๒๕๕๖	โดยผู้ต้องขังที่ได้รับการถอดตรวน	ได้แก่	ผู้ต้องขัง	

ที่มีกำาหนดโทษต่ำากว่า	๕๐	ปี	จำานวน	๑๖	ราย	 ผู้ต้องขังที่มีกำาหนดโทษจำาคุกตลอดชีวิต	จำานวน	

๓๔	ราย	และผู้ต้องขังที่มีกำาหนดโทษประหารชีวิต	จำานวน	๕๑๓	ราย	รวมจำานวนผู้ได้รับการถอดตรวน	

ทั้งสิ้น	จำานวน	๕๖๓	ราย	 และขณะนี้	กรมราชทัณฑ์จะขยายแนวนโยบายนี้ไปยังเรือนจำาและทัณฑสถาน

ทุกแห่งทั่วประเทศต่อไป	 ส่วนผู้ต้องขังท่ีถูกควบคุมไปนอกเรือนจำา	ปัจจุบันยังต้องมีการจำาตรวนอยู่	

และหากอนาคต	 กรมราชทัณฑ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือมาทดแทนการ

จำาตรวนได้	ก็จะสามารถยกเลิกการจำาตรวนผู้ต้องขังในรูปแบบเดิม	ซึ่งที่ผ่านมากรมราชทัณฑ์ได้รับการ

สนับสนุนงบประมาณสำาหรับนวัตกรรมใหม่ๆ	ท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานราชทัณฑ์ตาม
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แนวทางสิทธิมนุษยชน	ให้มีรูปแบบสากลเป็นไปตามอนุสัญญา	

ต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	

ไร้มนุษยธรรม	หรือย่ำายีศักดิ์ศรี	 โดยในปีงบประมาณ	๒๕๕๖	

กรมราชทัณฑ์ได้นำาเครื่องพันธนาการแบบใหม่	ได้แก่	กุญแจมือ	

แบบปกต	กุญแจมือแบบสายเข็มขัดโซ่และกุญแจเท้า	ทดแทน	

การใช้ตรวน	เพื่อความเหมาะสมในการนำาไปใช้ในเรือนจำาและ	

ทัณฑสถาน	ให้สอดคล้องกับหลักทัณฑวิทยา	หลักสิทธิมนุษยชน	

และหลักกฎหมายระหว่างประเทศรวม	๔๕๐	ชุด	ซึ่งได้เริ่ม	

แจกจ่ายให้แก่เรือนจำาพิเศษกรุงเทพมหานคร	เรือนจำาพิเศษธนบุรี	

และเรือนจำาพิเศษมีนบุรี

ปัจจุบันการใช้เครื่องพันธนาการ	(ตรวน)	 กรมราชทัณฑ์ได้เริ่มดำาเนินการแก้ไข	

โดยใช้กับ	๒	กรณี	คือ

๑.	 การใช้ตรวนกับนักโทษที่ต้องหาคดีที่มีอัตราโทษสูง	ได้เริ่มด้วยการถอดตรวน

ในเรือนจำาใหญ่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง	และขยายแนวคิดไปยังเรือนจำาอื่นๆ	ต่อไป

๒.	 การใช้ตรวนกับผู้ต้องขังในกรณีท่ีต้องเคลื่อนย้ายนักโทษออกจากเรือนจำา	

ขณะนี้ได้เริ่มทดลองใช้เครื่องพันธนาการแบบใหม่	(กุญแจมือและกุญแจเท้า)	 ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จัดซื้อ	

มาจากต่างประเทศ	โดยในเบื้องต้นเริ่มทดลองใช้ที่เรือนจำาในกรุงเทพมหานครบางส่วน

ในขณะเดียวกัน	นักโทษอีกจำานวนมากท่ีถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำาอื่นอีกกว่าหนึ่ง

ร้อยแห่งทั่วประเทศ	 ที่กรมราชทัณฑ์มองว่าเป็นบุคคลอันตราย	 ยังคงถูกใส่ตรวนไว้ตลอดเวลา	 เช่นเดียวกับ

นักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตแต่ยังไม่ได้ย้ายไปท่ีเรือนจำากลางบางขวาง	 ขณะท่ีนักโทษในเรือนจำากลาง

บางขวางเอง	ก็ไม่มีหลักประกันใดที่จะยืนยันว่าจะไม่ต้องกลับมาใส่ตรวนอีก

ด้านแอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	ประเทศไทย	ได้ออกจดหมายสนับสนุน	

นายกรัฐมนตรีต่อโครงการนำาร่องในการถอดตรวนผู้ต้องขังในครั้งนี้ด้วย	 ซ่ึงถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีใน	

การปฏิบัติตามหลักมาตรฐานสิทธิมนุษยชนสากล	 และหวังว่ารัฐบาลจะมีนโยบายที่ชัดเจนในการ	

ยกเลิกการใส่ตรวนและเครื่องพันธนาการผู้ต้องขังทั่วประเทศในวาระต่อไป	 เพื่อเป็นการเน้นย้ำาถึง	

การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

๓) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

การดำาเนินกระบวนการยุติธรรมเป็นมาตรการของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

ในชีวิตและร่างกาย	เสรีภาพในการเดินทาง	เสรีภาพในเคหสถาน	ตลอดจนสิทธิในทรัพย์สินของบุคคลอย่าง
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หลีกเลี่ยงไม่ได้	ดังนั้น	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	จึงให้ความคุ้มครองสิทธิของ

บุคคลในเรื่องนี้โดยการกำาหนดให้รัฐจะต้องดำาเนินนโยบายพื้นฐานด้านกระบวนการยุติธรรม	ใน	๓	ประเด็น

หลัก	ได้แก่	การดูแลการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคล	และการจัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรปฏิรูปด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	 ท้ังนี้	

เพื่อให้เป็นหลักประกันในการคุ้มครองสิทธิของบุคคลมิให้ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินกระบวนการ

ยุติธรรมของรัฐเกินกว่ากรณีที่จำาเป็น	 โดยต่อมา	รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาว่าจะดำาเนินนโยบายด้าน

กระบวนการยุติธรรมอย่างครอบคลุม	ท้ังประเด็นด้านกฎหมาย	มาตรการ	และการบังคับใช้กฎหมายของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ตลอดจนการดำาเนินการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในเชิงรุกโดยกระบวนการ

มีส่วนร่วมของประชาชน	 แถลงการณ์ดังกล่าวแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความพยายามของรัฐบาล	

ที่จะปรับปรุงและแก้ไขมาตรการของรัฐ	รวมถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐในการอำานวยความยุติธรรม	

แก่ประชาชน	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการของสิทธิมนุษยชน

ในปี	๒๕๕๖	จะเห็นได้ว่า	มีสถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมท่ีเป็นความ

ก้าวหน้า	คือ	การที่รัฐบาลให้ความสำาคัญต่อข้อเสนอเก่ียวกับการยกเลิกการใช้เครื่องพันธนาการต่อ	

ผู้ต้องขังขององค์กรภายในและระหว่างประเทศอย่างจริงจัง	 จนกระท่ังนำามาสู่มาตรการปลดตรวน	

ผู้ต้องขังเป็นครั้งแรก	เมื่อวันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ที่เรือนจำากลางบางขวาง	จังหวัดนนทบุรี	อันถือ	

ได้ว่า	รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญและเคารพต่อหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และสมควรที่ทุกภาคส่วน	

จะสนับสนุนการดำาเนินการของรัฐบาลในเรื่องนี้ให้ขยายและนำาไปสู่การปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกเรือนจำา	

และทัณฑสถานต่อไป

นอกจากนี้	สถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ เป็นความก้าวหน้าอีก	

ประการหนึ่ง	คือ	แนวคิดและการดำาเนินการของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต	ที่องค์กร	

ภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน	ได้ให้ความสำาคัญในเรื่องนี้อย่างจริงจัง	 จนกระทั่งกรมคุ้มครองสิทธิ	

และเสรีภาพได้ผลักดันเรื่องดังกล่าวให้อยู่ในแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	๓	พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๖๑	

ด้วยการเสนอให้ปรับเปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นจำาคุกตลอดชีวิตแทน	 การดำาเนินการของหน่วยงาน	

ของรัฐดังกล่าวนี้	ถือเป็นการดำาเนินการที่สอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ	

และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้การรับรองไว้	ในการที่จะต้องพึงเคารพในคุณค่าของชีวิตมนุษย์	
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ด้วยการไม่ทำาลายชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะการที่รัฐเป็นผู้กระทำาเสียเอง	ซึ่งรัฐบาลก็สมควรจะหามาตรการ

หรือวิธีการลงโทษบุคคลที่เป็นผู้กระทำาความผิดตามกฎหมายอาญาหรือเป็นอาชญากรร้ายแรงของสังคม

ด้วยวิธีการที่สามารถลดจำานวนการกระทำาความผิดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สำาหรับสิ่งที่เป็นความถดถอยของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการยุติธรรม	

คือ	การบังคับใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้	 เมื่อวันท่ี	๙	ตุลาคม	๒๕๕๖	โดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล่าวนี้

ถือว่าเป็นกฎหมายพิเศษที่มีมาตรการและการกำาหนดอำานาจหน้าท่ีแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าที่	

ตามกฎหมายในการจำากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน	ตามท่ีรัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้	

หลายด้าน	และบรรดาข้อกำาหนด	ประกาศ	คำาสั่ง	หรือการกระทำาของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราช

บัญญัติน้ี	ไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	ดังที่อธิบายไว้แล้ว	การบังคับ

ใช้กฎหมายนี้	จึงสุ่มเสี่ยงต่อการดูแลการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจจะ

ทำาให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมของรัฐเกินกว่ากรณีท่ีจำาเป็น	 อันเป็น	

การไม่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามภารกิจหน้าที่ของรัฐ	 ดังนั้น	รัฐบาลจึงสมควรที่จะต้อง

พิจารณาอย่างรอบคอบถึงเหตุผลและความจำาเป็นก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมายลักษณะนี้อีกในอนาคต

นอกจากนี้	การปรากฏข้อเท็จจริงว่า	กสม.	ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวอ้างว่า	

เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมกระทำาการอันไม่เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน	

ตามที่รัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชนสากลได้รับรองไว้	 โดยมีการเพิ่มข้ึนของคำาร้องในทางสถิติ	

อย่างมีนัยสำาคัญ	ซึ่งสถิติดังกล่าวก็ยังคงแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มความคงอยู่ของการกระทำาหรือการละเลย

การกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมท่ีอาจเพิ่มสูงข้ึนเรื่อยๆ	อันไม่สอดคล้องกับนโยบาย

พื้นฐานของรัฐด้านกระบวนการยุติธรรม	ที่รัฐต้องดูแลการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขมาตรการของรัฐ	 รวมถึงการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

รัฐในการอำานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการ	

ของสิทธิมนุษยชน	 ดังนั้น	รัฐบาลจึงต้องเร่งดำาเนินการทั้งทางนโยบายและการปฏิบัติอย่างเข้มงวด	

ให้มากขึ้น	เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมตระหนักในสิทธิมนุษยชนและสามารถอำานวย

ความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงต่อไป
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๒.๓.๑ สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑) เกณฑ์การประเมิน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๕๖	 มาตรา	๕๗	

มาตรา	๖๖	 และมาตรา	๖๗	ได้รับรองสิทธิของบุคคลในการได้รับข้อมูล	คำาชี้แจง	และเหตุผลจากหน่วยงาน

ของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	ก่อนการอนุญาตหรือดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจ	

มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	คุณภาพชีวิต	หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดที่เกี่ยวกับ

ตนหรือชุมชนท้องถิ่น	และมีสิทธิแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปประกอบ	

การพิจารณาในเรื่องดังกล่าว	และรับรองสิทธิของบุคคลในชุมชนที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชน	

ในการคุ้มครองส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้การดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน	

สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขอนามัย	สวัสดิภาพ	หรือคุณภาพชีวิตของตน	เป็นสิทธิและ

เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ให้การรับรอง

คุ้มครองไว้	โดยกำาหนดให้โครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ท้ังทาง

ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	ต้องจัดให้มีการประเมินผลกระทบ	และจัดให้	

มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนดำาเนินการ	ซึ่งสิทธิดังกล่าวนี้เองได้ก่อให้เกิดภาระหน้าท่ีแก่	

หน่วยงานของรัฐที่จะต้องให้ความคุ้มครอง	โดยเปิดโอกาสแก่บุคคลในชุมชน	และผู้มีส่วนได้เสีย	ได้เข้ามา	

มีส่วนร่วมทั้งในกระบวนการพิจารณา	และตัดสินใจต่อโครงการหรือกิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนด้วยและเพ่ือ

ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิการมีส่วนร่วมนี้ได้อย่างถูกต้องและรอบด้าน	 หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง

รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีหน้าท่ีต้องเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	และมีหน้าที่	

จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นก่อนการดำาเนินการ	 ทั้งนี้	ตามสิทธิและเสรีภาพในข้อมูลข่าวสาร	

ที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองอีกด้วย
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๒) สถานการณ์สิทธิชุมชนและ 

การมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑)	 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรของชุมชนท้องถิ่น

จากวิกฤตการณ์น้ำาท่วมใหญ่	ในปี	๒๕๕๔	 รัฐบาลที่นางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	

เป็นนายกรัฐมนตรี	ได้จัดทำาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาโดยมีการออกพระราชกำาหนดให้

อำานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการน้ำาและสร้างอนาคตประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๕	

เพื่อนำามาใช้สำาหรับดำาเนินโครงการ	เพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาอย่าง

ยั่งยืน	และระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยในวงเงินงบประมาณ	๓.๕	แสนล้านบาท	 ภายใต้แผนแม่บทการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ำาที่มีโครงการก่อสร้าง	เช่น	 เขื่อน	 อ่างเก็บน้ำา	 พื้นที่รับน้ำาหลากชั่วคราว	 (แก้มลิง)	

ปรับปรุงสภาพลำาน้ำา	มีทางผันน้ำา	 (Flood	Diversion	 Channel)	ฯลฯ	 ในพื้นที่	๑๗	ลุ่มน้ำา	 อันเป็นลักษณะ

ของโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้างขึ้นเกือบทั่วประเทศ	 โดยไม่มีการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 องค์กรภาคเอกชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบในชุมชนต่างๆ	

ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลดำาเนินการแล้วแต่ไม่เป็นผล	 จึงรวมตัวกันยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพ่ือให้	

ได้รับความคุ้มครองสิทธิในเรื่องนี้	

ในเดือนมิถุนายน	๒๕๕๖	ศาลปกครองเห็นว่า	การจัดทำาแผนแม่บทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำาไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญจึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตาม	มาตรา	๕๗	วรรค	๒	

และมาตรา	๖๗	วรรค	๒	ของรัฐธรรมนูญ	 ด้วยการนำาแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาไป	

ดำาเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึง	และดำาเนินการให้มีการ

ศึกษาและจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนจะดำาเนิน

การจ้างออกแบบและก่อสร้างในแต่ละแผนงาน	(Module)	 ซ่ึงต่อมา	รัฐบาล	โดยสำานักนายกรัฐมนตรีได้	

ดำาเนินการจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนขึ้นในทุกจังหวัดที่มีโครงการ	 แต่ประชาชน

และนักวิชาการที่เข้าร่วมต่างเห็นว่าการจัดทำาเวทีประชาพิจารณ์ดังกล่าวกลับเป็นเวทีท่ีสร้างปัญหา

และเป็นการละเมิดสิทธิเพิ่มมากขึ้น	เนื่องจากผู้จัดการประชาพิจารณ์มิได้ประสงค์จะให้ชุมชนเข้ามามี	

ส่วนร่วมอย่างแท้จริง	 การประชาพิจารณ์ที่จัดขึ้นจึงไม่อาจถือว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

อย่างทั่วถึง	 และลักษณะของการจัดเวทีการรับฟังความคิดเห็นเป็นเพียงงานแสดงนิทรรศการเพื่อเป็น	

การโฆษณาชวนเชื่อเท่านั้น	จนนำาไปสู่การโต้แย้งและฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อตรวจสอบการกระทำา	

ของรัฐบาลในเรื่องนี้อีกครั้ง
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(๒)	 ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชองประชาชนจากโครงการ

ของรัฐและเอกชน	

(๒.๑)	 กรณีเหตุการณ์น้ำามันดิบรั่วในอ่าวไทย

จากเหตุการณ์น้ำามันดิบของบริษัท	พีทีที	 โกลบอล	เคมิคอล	จำากัด	

(มหาชน)	รั่วไหลจากท่อส่งน้ำามันในทะเลอ่าวไทยพื้นที่จังหวัดระยอง	ส่งผล	

กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล	และความสูญเสียทางเศรษฐกิจและ

การท่องเท่ียวในพื้นท่ีจังหวัดระยองและพื้นท่ีใกล้เคียง	 ทำาให้ชาวประมงไม่

สามารถจับปลาและค้าขายอาหารทะเลได้	ส่งผลถึงรายได้ที่ต้องลดลง	นอกจากนี้

เหตุการณ์น้ำามันดิบรั่วไหลได้ส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงกลุ่มอาชีพอื่นๆ	เช่น	ธุรกิจ

โรงแรม	 ร้านอาหาร	 และแม่ค้าหาบเร่	 ทำาให้ต้องเปลี่ยนอาชีพ	 จากเหตุการณ์นี้	

หน่วยงานรัฐในพื้นที่ได้แต่งตั้งคณะทำางานขึ้นมาหลายชุด	 เพื่อการแก้ไข	

ปัญหาแล้ว	 โดยการรับเรื่องร้องเรียน	และรวบรวมความเสียหายเพื่อการเยียวยา

ผู้ได้รับผลกระทบขึ้น	 แต่กระบวนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวกลับไม่ให้ความเป็น

ธรรมต่อผู้ได้รับผลกระทบ	เนื่องจากหน่วยงานรัฐไม่ได้ตรวจสอบและพิสูจน์

ความเสียหายที่แท้จริงให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพ	และให้เป็นไปตามระยะเวลา

ของความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง	รวมถึงการตรวจสอบเพื่อประเมินความเสียหาย

ต่อสภาพแวดล้อม	แต่กลับวางหลักเกณฑ์การชดใช้ค่าเสียหายและเงื่อนไขต่างๆ	

ขึ้นเอง	โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ

กำาหนดหลักเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับชุมชน	ทำาให้การเยียวยาชดใช้	ไม่สอดคล้อง

และเพียงพอกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจริง	และก่อให้เป็นภาระของผู้ได้รับ	

ผลกระทบต่อไปที่ต้องไปพิสูจน์ความเสียหายและเรียกร้องความเป็นธรรมเอง	

ทั้งที่ความเสียหายเหล่านั้นตนมิได้เป็นผู้ก่อขึ้น

สำาหรับความคุ้มครองต่อสิทธิของชุมชนจากเหตุการณ์นี้พบว่า	หน่วยงานรัฐที่มี

อำานาจหน้าที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดประสิทธิภาพ	ทำาให้

ผลกระทบแพร่กระจายออกไปในวงกว้าง	และไม่ได้ประเมินความเสียหายเพื่อนำาไปเรียกร้องหรือดำาเนินคดี

ต่อผู้ก่อมลพิษ	และทั้งยังไม่มีแผนการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลท่ีมีมาตรฐาน	ผลกระทบดังกล่าว	

จึงยังดำารงอยู่ในปัจจุบันและยาวนานไปในอนาคตด้วย

(๒.๒)	 กรณีการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม	

จากการที่ประชาชนในชุมชนได้รับความคุ้มครองสิทธิ	ตามรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ในการมีส่วนร่วมในการจัดการ	บำารุงรักษา	และใช้ประโยชน์
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จากทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องใน	

สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	แต่ความคุ้มครองดังกล่าวจะได้รับต่อเมื่อ	

หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำาหนด	เช่น	กรณีประชาชนตำาบลหนองแหน	

อำาเภอพนมสารคาม	จังหวัดฉะเชิงเทรา	ท่ีได้รับผลกระทบจากการลักลอบ	

ทิ้งขยะและกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมลงในบ่อน้ำาและบ่อดินร้าง	

ทำาให้น้ำาและดินปนเปื้อนสารเคมีและสารพิษสะสมเป็นเวลานาน	ส่งกลิ่นเหม็น	

และส่งผลกระทบด้านสุขภาพ	สิ่งแวดล้อม	ทำาให้สัตว์เลี้ยงและพืชผลทางการ

เกษตรของชาวบ้านเสียหายเป็นจำานวนมาก	 สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น	จากการ

ตรวจสอบพบว่าหน่วยงานรัฐละเลยที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ทันท่วงที	ทั้งนี้

เนื่องจากไม่มีระบบควบคุมตรวจสอบกิจการรับกำาจัดขยะและของเสียจาก	

ภาคอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน	และการไม่ตรวจสอบอย่างเคร่งครัดทำาให้เกิด

การลักลอบทิ้งขยะอันตรายปนเป้ือนสารเคมีและสารพิษในพื้นท่ีต่างๆ	และเมื่อ	

เกิดปัญหาขึ้นหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง	 ไม่ได้	

ตรวจสอบและพิสูจน์ทราบถึงสาเหตุของปัญหาและความร้ายแรงของผลกระทบ	

ที่เกิดจากสารเคมีและมลพิษดังกล่าว	 จนขณะนี้ปัญหามลพิษในพื้นที่ตำาบล	

หนองแหนยังไม่ได้รับแก้ไขและการฟื้นฟูให้กลับคืนมาเพื่อประชาชนในพื้นที่

สามารถดำารงชีวิตอย่างปกติสุข

ปัญหาการละเลยหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	

ไม่เพียงสร้างผลกระทบแก่ประชาชน	 แต่เมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นและภาค

ประชาชนได้ลุกขึ้นมาค้นหาความจริงและต่อสู้เรียกร้องให้หน่วยงานดำาเนินคดี	

กับผู้กระทำาผิด	 การกระทำาดังกล่าวกลับสร้างความขัดแย้งระหว่างชาวบ้าน	

หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนที่ถูกกล่าวหา	ส่งผลเป็นความรุนแรงถึงขั้น	

การลอบทำาร้าย	คุกคาม	และฆาตกรรมนักต่อสู้เพื่อสิทธิชุมชน	เช่น	เหตุการณ์	

ยิงผู้นำาชาวบ้านเสียชีวิตในพื้นที่ตำาบลหนองแหน	อำาเภอพนมสารคาม	

จังหวัดฉะเชิงเทรา	ซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรง

(๒.๓)	 กรณีเหมืองทองคำาจังหวัดเลย

บริษัท	ทุ่งคำา	จำากัด	ได้ทำาสัญญากับรัฐบาลไทย	โดย

เป็นสัญญาว่าด้วยการสำารวจและทำาเหมืองแร่ทองคำา	แปลงที่สี่	พื้นที่น้ำาคิว-	

ภูขุมทอง	 ในปี	๒๕๓๘	และนับแต่นั้นเป็นต้นมา	 บริษัทฯ	ได้ยื่นขอประทานบัตร

เพื่อทำาเหมืองแร่ทองคำาในพื้นที่ตำาบลเขาหลวง	อำาเภอวังสะพุง	 จังหวัดเลย	

กว่า	๑๐๐	แปลง	โดยได้รับประทานบัตรและเริ่มทำาเหมืองแล้ว	๖	แปลง	ซึ่ง	
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การทำาเหมืองแร่ของบริษัทฯ	ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ดังจะเห็นได้จากมีการตรวจพบ	

การปนเปื้อนของโลหะหนัก	เช่น	ไซยาไนด์	 แคดเมียม	ตะกั่ว	สารหนู	 แมงกานีส	 ในแหล่งน้ำา	และตรวจพบ

สารโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานในเลือด	 รวมถึงการเริ่มปรากฏรอยโรคและอาการเจ็บป่วยของประชาชน	

ที่อาศัยใกล้เหมือง	 จนกระทั่งได้มีมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๔	ที่ให้กระทรวง

อุตสาหกรรมชะลอการขยายพื้นที่ใหม่หรือการขอประทานบัตรของบริษัท	ทุ่งคำา	จำากัด	แปลงที่	๑๐๔/๒๕๓๘	

และแปลงอื่นๆ	เอาไว้ก่อนจนกว่าจะได้ข้อสรุปของสาเหตุการเกิดเหตุปนเปื้อน	ผลการประเมินความ	

คุ้มค่าของฐานทรัพยากรธรรมชาติและค่าภาคหลวงแร่กับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน	และผลการประเมินด้านสุขภาพหรือ	HIA	แต่จนถึง	

ปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังไม่มีการดำาเนินการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว	

แต่อย่างใด	 และแม้จะมีผลกระทบปรากฏชัดเจนแล้ว	 แต่บริษัทฯ	ยังคงเดินหน้าในกระบวนการขอ	

ประทานบัตรแปลงอื่นๆ	ต่อไปอีก	ซึ่งส่งผลให้เกิดความตึงเครียดและการเผชิญหน้ากันระหว่างบริษัทฯ	

กับกลุ่มประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหมืองแปลงเดิม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การจัดประชุมรับฟังความ

คิดเห็นเพื่อทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(EHIA)	ที่มีการปะทะกันระหว่าง	

ประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำารวจที่มารักษาความปลอดภัย	จนทำาให้ต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัย

อย่างเข้มข้นในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งต่อๆ	มา	 จนนำาไปสู่การไม่ไว้วางใจและบรรยากาศท่ีไม่	

เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็น	 นอกจากนี้	ยังมีบุคคลไม่ทราบฝ่ายข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงกับประชาชน	

ที่ออกมาคัดค้านต่อต้านบริษัทฯ	 ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า	มีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรง

ในการจัดการปัญหามากขึ้น
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๓) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วม 

ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำาหรับสถานการณ์การละเมิดสิทธิชุมชนโดยภาพรวมนั้น	 ชุมชนยังคงได้รับผลกระทบ	

จากการดำาเนินนโยบายของรัฐที่มุ่งจะพัฒนาประเทศโดยส่งเสริมให้ใช้หรือแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากร	

ธรรมชาติของประเทศ	 แต่ไม่ได้มุ่งคุ้มครองให้ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	

อย่างยั่งยืน	และการดำาเนินโครงการของรัฐไม่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน	อันเป็นผลมาจาก	

การที่รัฐไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและไม่จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนดำาเนิน

โครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน

การดำาเนินโครงการของรัฐและเอกชนยังก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ของประชาชนในพื้นที่	 ซึ่งรัฐไม่สามารถหาสาเหตุท่ีแท้จริงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนได้	 ในบางกรณี	

พบว่า	รัฐละเลยหน้าที่และแก้ไขปัญหาอย่างล่าช้า	ทำาให้ประชาชนต้องต่อสู้เรียกร้องสิทธิด้วยตนเอง	

จนนำาไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง	และการปะทะระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐและเอกชน	ทั้งในรูปแบบ

ของการข่มขู่คุกคาม	และฆาตกรรมแกนนำาในการต่อสู้

นอกจากนี้	หน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชน

และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และกฎหมายบางฉบับยังไม่มี	

การแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักสิทธิชุมชนและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	ทำาให้	

การบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่สามารถเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนได้
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๑) เกณฑ์การประเมิน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

มาตรา	๔๑	 วางหลักไว้ว่า	 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง	 ขอบเขต

แห่งสิทธิ	 และการจำากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ	 การสืบมรดกย่อมได้รับความ

คุ้มครองสิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา	๖๗	 วางหลักไว้ว่า	 บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน	ชุมชนท้องถ่ิน	หรือชุมชนท้องถิ่น	

ดั้งเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

และของชาติ	และมีส่วนร่วมในการจัดการ	การบำารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	

สิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

มาตรา	๗๕	 วางหลักไว้ว่า	 บทบัญญัติให้หมวดนี้เป็นเจตจำานงให้รัฐดำาเนินการตรา

กฎหมายและกำาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน

มาตรา	๘๕	 วางหลักไว้ว่า	 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน	ทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้

(๑)	 กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ	 โดยให้คำานึงถึงความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	ทั้ง	ผืนดิน	ผืนน้ำา	 วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นและการดูแลรักษา	

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	 และกำาหนดมาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน	โดยต้องให้

ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย

(๒)	 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดำาเนินการให้เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิ	

หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง	โดยการปฏิรูปที่ดินหรือวิธีอื่น	รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำา

เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำาใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสมแก่การเกษตร

(๓)	 จัดให้มีการวางผังเมือง	พัฒนา	และดำาเนินการตามผังเมืองอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล	เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

(๔)	 จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาและทรัพยากรธรรมชาติอื่นอย่าง

เป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน	บำารุงรักษา	และใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล

(๕)	 ส่งเสริม	บำารุงรักษา	และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนาที่	

ย่ังยืน	ตลอดจนควบคุมและกำาจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิภาพ	และคุณภาพชีวิตของ	

ประชาชน	โดยประชาชน	ชุมชนท้องถิ่น	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ต้องมีส่วนร่วมในการกำาหนด	

แนวทางการดำาเนินงาน

๒.๓.๒ สถานการณ์ด้านที่ดินและป่า
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๒) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้าน 

การจัดการที่ดินและป่าไม้

(๑)	 สถานการณ์การจัดการที่ดินป่าไม้

สถานการณ์เรื่องแนวเขตป่าซ้อนทับพื้นที่

ชุมชนนำาไปสู่การใช้อำานาจรัฐในการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

ทรัพยากรป่าไม้ไว้ที่รัฐเพียงฝ่ายเดียว	 การจัดการและใช้ประโยชน์

ของชุมชนที่เคยมีมาช้านานกลายเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมายละเมิด

อำานาจรัฐไปในทันที	 นำาไปสู่การจับกุมประชาชนและการผลักดัน

ชุมชนออกไปจากพื้นท่ีของรัฐ	 โดยในปี	๒๕๕๖	 มีหลายกรณีที่	

ร้องเรียนการประกาศแนวเขตทับซ้อน	 และกรณีเจ้าหน้าที่รัฐใช้

อำานาจกระทำาเกินกว่าเหตุในการจับกุมหรือผลักดันชาวบ้านออกนอก

พื้นท่ี	 และทำาให้เกิดการทำาร้ายร่างกายและทำาลายทรัพย์สินของ	

ชาวบ้าน	 ลักษณะปัญหาที่มีการร้องเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานปัญหา

มาจากการใช้อำานาจรัฐประกาศเขตพื้นที่ป่าซ้อนทับพื้นที่ชุมชนอยู่

อาศัยและทำากิน	 เช่น	กรณีประกาศร่างพระราชกฤษฎีกากำาหนด

บริเวณท่ีดินป่าดงใหญ่	 อำาเภอโนนดินแดง	 จังหวัดบุรีรัมย์	ให้เป็น	

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	พ.ศ.	....	(เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่)	กรณี	

กล่าวอ้างว่า	เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

บุกเข้าตัดโค่นต้นยางพารา	 กรณีกล่าวอ้างว่าการประกาศเขตรักษา	

พันธุ์สัตว์ป่าอุทยานเสด็จในกรม	กรมหลวงชุมพร	จังหวัดชุมพร	

ทับซ้อนที่ดินทำากิน	 และถูกตัดต้นยางพาราและต้นปาล์มน้ำามัน	

กรณีกล่าวอ้างว่า	อุทยานแห่งชาติภูพานประกาศแนวเขตทับที่ดิน	

ทำากิน	จังหวัดสกลนคร	 กรณีราษฎรบ้านสองแคว	ตำาบลสะเนียน	

อำาเภอเมืองน่าน	จังหวัดน่าน	ถูกกล่าวหาว่าบุกรุกพื้นท่ีป่าสงวน

แห่งชาติ	กรณีประกาศเขตอุทยานแห่งชาติขุนพะวอทับที่ดินทำากิน	

จังหวัดตาก	 กรณีกล่าวอ้างว่าการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ

ตาดโตน	และอุทยานแห่งชาติภูแลคาทับที่อยู่อาศัยและที่ดิน	

ทำากิน	 กรณีการขยายเขตอุทยานแห่งชาติสาละวินทับที่อยู่อาศัย	

และที่ดินทำากินและป่าชุมชน	อำาเภอสบเมย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน		

กรณีประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานทับที่อยู่อาศัยและท่ีดิน

ทำากิน	อำาเภอหนองหญ้าปล้อง	จังหวัดเพชรบุรี	 กรณีการประกาศ
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เขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ	ทับที่ดินทำากิน	ที่อยู่อาศัยและป่าชุมชน	จังหวัดเชียงราย	 กรณีการประกาศ	

เขตอุทยานแห่งชาติถ้ำาผาไท	ทับที่ดินทำากิน	ที่อยู่อาศัยและป่าชุมชน	จังหวัดลำาปาง	 กรณีกล่าวอ้างว่าจะ	

มีการประกาศอุทยานแห่งชาติออบขาน	จังหวัดเชียงใหม่	ทับท่ีดินทำากิน	ท่ีอยู่อาศัยและป่าชุมชน	 และกรณี

กล่าวอ้างว่าได้รับความเดือดร้อนจากการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก	-	ลำารู่	ทับซ้อนท่ีดินทำากิน	

จังหวัดพังงา

จากสถานการณ์ข้างต้น	ปัญหาส่วนใหญ่เกิดขึ้นมาเป็นระยะเวลานานประชาชนที่

ได้รับผลกระทบได้รวมกลุ่มกันเรียกร้องของให้รัฐแก้ไขปัญหา	แต่นโยบายการแก้ไขปัญหาของรัฐในปัจจุบัน

นอกจากมีความล่าช้า	ทำาให้ประชาชนเสียโอกาสในการใช้ประโยชน์ในท่ีดินอย่างเต็มท่ีแล้ว	การดำาเนิน

การแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ไม่ได้คำานึงถึงหลักการด้านสิทธิมนุษยชน	และยังมิได้คำานึงถึง	

การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ได้รับผลกระทบ	 ทำาให้นโยบายหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหาไม่ได้รับ	

การยอมรับจากชุมชน	 และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหาได้	ก็จะกลับไปใช้

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการกับประชาชนในชุมชน	โดยการจับกุม	ข่มขู่	หรือทำาลายทรัพย์สิน	

เพื่อผลักดันให้ออกจากพื้นที่	 ทำาให้เจ้าหน้าที่รัฐเกิดความขัดแย้งกับประชาชนในชุมชนและแนวทาง	

ดังกล่าว	ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้	 จากสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาเรื่องแนวเขตป่าซ้อนทับ

พื้นที่ชุมชนมีแนวโน้วที่จะเพิ่มมากขึ้น	และมีความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย	

(๒)	 สถานการณ์การจัดการที่ดินสาธารณะ	

การกำาหนดที่สาธารณประโยชน์ทับที่ทำากินหรือที่อยู่อาศัย	ยังเป็นประเด็นหลัก	

ที่มีการร้องเรียนมายัง	กสม.	 ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากความต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณะ	

นโยบายการเร่งรัดสำารวจที่สาธารณประโยชน์เพื่อให้ออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	 โดยไม่มี

กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงที่ชัดเจนจากภูมิความรู้ของผู้เก่ียวข้อง	ผลประโยชน์ส่วนตัว	อำานาจ	และ

ความชัดเจนของพยานหลักฐาน	เช่น	หลักฐานตามทะเบียนที่สาธารณประโยชน์	ระบุที่ตั้ง	เนื้อที่	และ

ขอบเขตไม่ชัดเจน	 และไม่ปรากฏหลักฐานการประกาศสงวนหวงห้าม	กระบวนการนำาช้ี	รังวัด	ของ	

ผู้ปกครองท้องถิ่น	มีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากสภาพพื้นท่ีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์และ	

ไม่เป็นไปตามหลักฐานทะเบียนการประกาศสงวนหวงห้าม	 สภาพพื้นท่ีและแนวเขตมีการเปลี่ยนแปลง

สภาพไปตามธรรมชาติ	ขาดการดูแลรักษาของเจ้าหน้าที่รัฐ	กระบวนการตรวจสอบแนวเขตไม่เปิดโอกาส	

ให้ประชาชนมีส่วนร่วม	

ตัวอย่างเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกำาหนดที่

สาธารณประโยชน์ทับที่ทำากินหรือที่อยู่อาศัย	เช่น	กรณีกล่าวอ้างว่าการนำารังวัดท่ีสาธารณประโยชน์ทำาเล

เลี้ยงสัตว์แปลง	“โคกจะบกไผ่”	ของผู้ใหญ่บ้าน	จังหวัดสุรินทร์	ทับที่ดินทำากิน	 กรณีกล่าวอ้างว่าการ

รังวัดออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวงผิดจากท่ีดินตามประกาศเขตหวงห้ามเดิม	และทับซ้อนท่ีดินทำากิน	

บ้านโคกหนองสิม	จังหวัดร้อยเอ็ด	 กรณีการรังวัดออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	“โคกหวาย”	จังหวัด
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บุรีรัมย์	ทับที่ดินทำากิน	 กรณีท่ีสาธารณประโยชน์ทับท่ีดินทำากิน	ตำาบลทัพเสด็จ	อำาเภอตาพระยา	

จังหวัดสระแก้ว	 และกรณีที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งท่าช้าง	ตำาบลบางกระทุ่ม	อำาเภอบางกระทุ่ม	จังหวัด

พิษณุโลก	ทับที่ดินทำากิน

นอกจากนี้ 	 ยั งมีสถานการณ์การเรียกร้องให้ตรวจสอบการบุกรุกที่ ดิน

สาธารณประโยชน์	ซึ่งสาเหตุเกิดจากผู้ที่มีหน้าที่ดูแล	รักษาที่ดินสาธารณประโยชน์	ละเลยการตรวจสอบ	

การควบคุม	 ทำาให้เกิดการบุกรุก	หรือทราบว่ามีการบุกรุกแต่ไม่ดำาเนินการแก้ไข	หรือมีการขัดขวาง	

การเข้าทำาประโยชน์ของของประชาชนในท่ีสาธารณประโยชน์	 มีการใช้อิทธิพล	ข่มขู่	คุกคาม	หรือการ

ออกเอกสารสิทธิหรืออ้างหลักฐานการครอบครองที่ดินทับที่สาธารณประโยชน์	เช่น	กรณีเอกชนบุกรุก	

ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านทุ่งฟ้าฮ่าม	อำาเภอเชียงแสน	จังหวัดเชียงราย

(๓)	 สถานการณ์ด้านการจัดการที่ดินเอกชน

สถานการณ์การเรียกร้องให้มีการจัดการและแก้ไขปัญหากรณีชุมชนชาวเลอูรัก-

ลาโว้ย	บนเกาะหลีเป๊ะ	จังหวัดสตูล	กว่า	๒๐๐	ครอบครัว	ถูกกลุ่มนายทุนขับไล่ออกจากท่ีดิน	 โดยอ้างว่า	

มีเอกสารสิทธิในที่ดินบริเวณดังกล่าว	 ทำาให้องค์กรพัฒนาเอกชนและเครือข่ายชาติพันธุ์ชาวเล	๕	จังหวัด

ภาคใต้	 รวมทั้งกลุ่มชาวเลอูรักลาโว้ยบนเกาะหลีเป๊ะ	ได้ร้องเรียนขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา

การออกเอกสารสิทธิทับที่ดินทำากินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชุมชนและปัญหาการก่อสร้างกำาแพง	

ปิดกั้นทางลงชายหาดของชุมชน	ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่พบว่า	ปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้น

มาเป็นระยะเวลานาน	 แต่ในอดีตไม่มีบุคคลใดกล้าร้องเรียน	เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของกลุ่มนายทุน	

และยังพบปัญหาความขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงท่ีมีอย่างต่อเนื่องของกลุ่มผู้มีอิทธิพลโดยวิธีการต่างๆ	

เช่น	การข่มขู่	คุกคาม	และทำาลายทรัพย์สินของชาวเล	เพื่อกดดันให้รื้อถอนบ้านเรือนและย้ายออกนอก

พื้นที่	 และยังส่งผลให้เจ้าหน้าที่องค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ	ลงพื้นที่ช่วยเหลือประสบความ	

ยากลำาบาก	 ชาวเลหลายรายไม่กล้าเปิดเผยข้อมูลและออกจากพื้นท่ี	 แต่อย่างไรก็ตาม	การแก้ไขปัญหา	

ในเรื่องนี้รัฐบาล	(นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร)	ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความมั่นคง	

ในที่อยู่อาศัย	พื้นที่ทำากิน	และพื้นท่ีทางจิตวิญญาณของชุมชนชาวเล	เพื่อรวบรวมข้อเท็จจริง	สรุปปัญหา

ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	พ้ืนที่ทำากิน	และพื้นท่ีทางจิตวิญญาณ	 และตรวจสอบสิทธิในท่ีดินเพื่อนำาเสนอ

แนวทางการแก้ไขปัญหาต่อไป	 ซึ่งเมื่อมีการดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าว	ทำาให้ปัญหา	

การข่มขู่	คุกคาม	และการทำาลายทรัพย์สินของประชาชนมีแนวโน้มว่าจะลดลง	 อย่างไรก็ตาม	ในการ	

แก้ไขปัญหาในเรื่องนี้	จะต้องให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและคุ้มครองความปลอดภัย	

ให้ประชาชนในพื้นที่และหยุดยั้งการใช้ความรุนแรงของผู้มีอิทธิพลในพื้นที่อย่างเร่งด่วน
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๓) การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

ด้านการจัดการที่ดินและป่าไม้

สำาหรับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านการจัดการที่ดินและป่าไม้ในภาพรวมนั้น	 แม้ว่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๖๗	 มาตรา	๗๕	 และมาตรา	๘๕	

ล้วนเป็นแนวนโยบายซึ่งแสดงให้เห็นว่า	ประเทศไทยให้ความสำาคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากร	

ธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น	 นอกจากนี้	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	

ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙)	ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ	มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	ปรับปรุงกฎหมาย	เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำา	

ในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	 หากแต่ในความเป็นจริงนั้น	แม้จะมีการ	

รับรองสิทธิชุมชนเอาไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ตั้งแต่ฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๔๐	ต่อเนื่องมาถึง	

ฉบับปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	ก็ตาม	 แต่เนื่องจากกฎหมายเฉพาะหลายฉบับท่ีบทบัญญัติส่วนใหญ่ไม่ได้รับรอง	

สิทธิชุมชนเอาไว้อย่างชัดแจ้ง	 และยังมีลักษณะที่ไม่เอื้ออำานวยต่อการใช้สิทธิของชุมชนนั้นได้ถูกกำาหนด

ขึ้นมาอยู่ก่อนหน้านี้แล้ว	 โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	ที่ยังไม่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการ	

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	 และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ	 อีกท้ังทัศนคติของ	

เจ้าหน้าที่รัฐที่ถูกพัฒนามาจากแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบแยกส่วน	แยกคนออกจาก	

ธรรมชาติ	 ไม่รับรู้จารีตประเพณีวัฒนธรรมการอยู่กับป่าพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ	 ดังนั้น	แม้ในบทบัญญัติ

ของกฎหมายต่างๆ	เหล่าน้ันจะมีบางมาตราท่ีเปิดช่องให้ชุมชนสามารถจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากร	

ธรรมชาติได้	 แต่การใช้และการตีความกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยังไม่ยอมรับ	

สิทธิชุมชน	

สำาหรับกลไกการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในเรื่องท่ีดินและป่าไม้นั้น	 นอกจากปัญหาเรื่อง	

ข้อกฎหมายที่ไม่สอดคล้องและทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐแล้ว	 ประชาชนยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วม

ในกระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท	 ส่วนใหญ่เป็นการกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาแต่เพียงฝ่ายเดียว

จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 ทำาให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน	 ซึ่งนำาไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง

และการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ	 ไม่ว่าจากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ี	 ซ่ึงปัญหาดังกล่าว	

มีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น
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๒.๔.๑ เสรีภาพในการประกอบอาชีพ

๑) เกณฑ์การประเมิน	

(๑)	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	of	

Human	Rights)	ข้อ	๑๗	ข้อ	๒๒	ข้อ	๒๓	ข้อ	๒๔	และข้อ	๒๕

(๒)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

(International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	:	ICESCR)	ข้อ	๖	

๑)	และ	๒)		และข้อ	๗	

๒) สถานการณ์ด้านเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ประชากรไทยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลักมาช้านานแล้ว	 ซึ่งนอกจาก

จะเป็นที่มาของรายได้ของเกษตรกรแล้ว	ยังเป็นการผลิตอาหารให้แก่คนในประเทศและต่างประเทศ	

ตามนโยบายรัฐบาลที่กำาหนดให้ครัวไทยเป็นครัวโลก	 ดังนั้น	การผลิตสินค้าทางด้านการเกษตรจึงมี	

ความสำาคัญต่อระบบเศรษฐกิจของไทย	 แต่เมื่อระบบเศรษฐกิจของโลกและเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง	

อย่างรวดเร็วประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มมีความขาดแคลน	 เกษตรกรต้องการลดความเสี่ยง	

ในการผลิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยธรรมชาติ	และราคาสินค้าท่ีมีความผันผวนตามกลไกตลาดที่มี	

ความซับซ้อนมากขึ้น	ประกอบกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของบริษัทเอกชนท่ีจะสร้างหลักประกัน	

ที่มั่นคงในเรื่องของรายได้	เกษตรกรจึงสนใจหันมาร่วมทุนกับเจ้าของธุรกิจที่ทำาการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม	

เพื่อทำาการเกษตรเชิงธุรกิจ	หรือที่เรียกว่า	“เกษตรพันธสัญญา”	(	Contract	Farming)	ซึ่งเป็นการ	

ทำาสัญญาระหว่างเกษตรกรกับบริษัทเอกชนที่จะซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าในราคาประกันที่ตกลงกันตั้งแต่ต้น	

แต่เนื่องจากคู่สัญญาที่มีสถานะไม่เท่าเทียมกัน	 เจ้าของธุรกิจที่มีอำานาจทุนมากกว่า	เป็นผู้เขียนข้อกำาหนด

ในสัญญาเพียงฝ่ายเดียวจึงมีลักษณะเอาเปรียบเกษตรกร	 และปัญหาที่พบส่วนใหญ่	คือ	เจ้าของธุรกิจ

มักยึดสัญญาที่ฝ่ายธุรกิจได้เปรียบอยู่แล้ว	เอาเป็นเหตุในการอ้างว่าเกษตรกรเป็นผู้ผิดสัญญา	จึงไม่ได้	

ค่าตอบแทนตามเกณฑ์ที่กำาหนด	ทำาให้เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการเกษตรพันธสัญญากับภาคธุรกิจเอกชน

ขนาดใหญ่	มีหนี้สินล้นพ้นตัว	จนไม่สามารถประกอบอาชีพได้
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๓ การประเมินสถานการณ์ด้านเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ปัญหาเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบเกษตรพันธสัญญา	 และมีข้อเสียเปรียบ

ในเรื่องเอกสาร	กรณีที่ต้องไปต่อสู้กันในชั้นศาลจึงมักเป็นฝ่ายแพ้คดี	และมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนไม่สามารถ

ประกอบอาชีพได้	 ซึ่งขัดกับมาตรา	๔๓	และมาตรา	๔	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

๒๕๕๐	เนื่องจากเกษตรกรไม่สามารถแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	 และไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้	

จากการมีหนี้สินล้นพ้นตัวซึ่งจะเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในท่ีสุด	 ประเด็นเหล่านี้กำาลัง	

กลายเป็นปัญหาใหญ่และลุกลามไปทั่วประเทศ	 รัฐจึงต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม	

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(UDHR)	 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	

สังคม	และวัฒนธรรม	ด้วยการแก้ไขพระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ครอบคลุมข้อสัญญาใน

ระบบเกษตรพันธสัญญา	 ปรับปรุงระบบยุติธรรมเชิงรุกที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว	เช่น	

ให้อัยการจังหวัดเป็นผู้ตรวจร่างสัญญาก่อนท่ีเกษตรกรจะลงนามในสัญญา	 และยุติธรรมจังหวัดรับ	

เรื่องราวร้องทุกข์เมื่อเกิดปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรม	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้คำาแนะนำาเรื่อง	

มาตรฐานพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์	รวมทั้งมาตรฐานในความปลอดภัยในการดูแลรักษา	 ตลอดจนรัฐต้อง	

กำาหนดมาตรการจูงใจในการส่งเสริมบทบาทของธุรกิจต่อความรับผิดชอบสังคม	(CSR)	เพื่อมิให้เกิดการ	

ละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหลักการของ	UN	Global	compact	และ	ISO	26000		
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๒.๔.๒ การค้ามนุษย์

๑) เกณฑ์การประเมิน

(๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๓๒	

บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 มาตรา	๔๔	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกัน	

ความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทำางาน

(๒)	 อนุ สัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี ในทุกรูปแบบ	

(Convention	on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women	:	

CEDAW)	 ข้อ	๖	รัฐภาคีจะใช้มาตรการที่เหมาะสมทุกอย่าง	 รวมทั้งการออกกฎหมาย	เพื่อปราบปราม	

การค้าสตรี	และการแสวงหาประโยชน์จากการค้าประเวณีของสตรีในทุกรูปแบบ

(๓)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child	:	

CRC)	ข้อ	๑๙,	๓๒,	๓๔-๓๖	และ	๓๙	 พิธีสารของอนุสัญญาฯ	 ว่าด้วยการค้าเด็ก	 การค้าประเวณีเด็ก	

และสื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก	 ซึ่งให้รัฐภาคีต้องดำาเนินมาตรการท่ีเหมาะสมเพื่อคุ้มครองเด็กจากความรุนแรง	

การถูกทำาร้าย	และการแสวงหาประโยชน์จากเด็กทางเศรษฐกิจ	ทางเพศและการค้าเด็ก

(๔)	 ข้อเสนอแนะจากการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ	

Universal	Periodic	Review	(UPR)	 ท่ีไทยรับมาปฏิบัติ	 เช่น	การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	

ขจัดและปราบปรามการค้ามนุษย์	โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	 การดูแลคนต่างชาติท่ีเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	

การเพิ่มความพยายามขจัดการค้ามนุษย์และการละเมิดสิทธิด้านแรงงาน	 การฟื้นฟูเยียวยาผู้เสียหาย	

จากการค้ามนุษย์	 การเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย	 การปรับปรุงการ	

บังคับใช้กฎหมายด้านการค้ามนุษย์	 การเพิ่มความพยายามในการป้องกันการค้ามนุษย์

๒) สถานการณ์การค้ามนุษย์

ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 ประเทศไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติ	

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	 ซ่ึงกำาหนดให้มีกลไกคณะกรรมการป้องกันและ	

ปราบปรามการค้ามนุษย์	และคณะกรรมการประสานและกำากับการดำาเนินงานป้องกันและปราบปราม	

การค้ามนุษย์เพื่อดำาเนินการทั้งในระดับชาติ	ระดับภูมิภาค	และระดับจังหวัด	 ประกาศใช้นโยบาย	

ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๔–๒๕๕๙	โดยพิจารณา	

บนฐานสภาพปัญหาและข้อเสนอแนะขององค์การสหประชาชาติ	จัดให้มีกองทุนเพื่อการป้องกันและ	

ปราบปรามการค้ามนุษย์	กลไกประสานระดับระหว่างประเทศ	พัฒนาระบบฐานข้อมูลการป้องกันและ

ปราบปรามการค้ามนุษย์	ประกอบด้วย	ฐานข้อมูลการดำาเนินคดีและฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้เสียหาย	

และด้านสังคม
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เมื่อวันที่	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	 ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันและเข้าเป็นรัฐภาคีของ

อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร	และพิธีสารว่าด้วย	

การป้องกัน	ปราบปราม	และลงโทษการค้ามนุษย์	โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	และต่อมาได้มีการประกาศใช้	

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๖	
๑๑

ข้อมูลจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ด้านบังคับใช้กฎหมาย	

ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	มีคดีค้ามนุษย์ที่เริ่มสอบสวน	๖๗๔	เรื่อง	เพิ่มจากปี	๒๕๕๕	ซึ่งมี	๓๐๖	เรื่อง	ในจำานวน	

๖๗๔	เรื่อง	 ส่วนใหญ่เป็นคดีทางเพศ	๕๒๐	เรื่อง	 คดีบังคับใช้แรงงาน	๘๐	เรื่อง	 และคดีบังคับให้	

ขอทาน	๗๔	เรื่อง	 และฟ้องผู้ต้องสงสัยในความผิดเกี่ยวกับค้ามนุษย์ต่อศาล	๔๘๓	คน	ประกอบด้วย	

ค้าบริการทางเพศ	๓๗๔	คน	บังคับให้ขอทาน	๕๖	คน	และบังคับใช้แรงงาน	๕๓	คน	โดยผู้ต้องหา	

ส่วนใหญ่ถูกพิพากษาให้จำาคุกระหว่าง	๑–๗	ปี	๑๓๕	คน	 ถูกพิพากษาให้จำาคุกสูงกว่า	๗	ปี	 ๕๙	คน	

และถูกพิพากษาให้จำาคุกน้อยกว่า	๑	ปี	 ๓๑	คน	
๑๒

	 ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์	

พบว่า	ในปี	๒๕๕๖	 รัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือแก่เหยื่อ	๖๘๑	คน	เพิ่มจากปี	๒๕๕๕	ซึ่งมี	๕๒๖	คน	

ในจำานวน	๖๘๑	คน	ประกอบด้วย	 คนไทย	๓๐๕	คน	 ชาวต่างชาติ	๓๗๓	คน	 และไม่ระบุสัญชาติ	

๓	คน	ซึ่งในจำานวนนั้นเป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำากว่า	๑๘	ปี	 ๕๒๒	คน	 หรือมากกว่า	๓	ใน	๔	ของ	

เหยื่อทั้งหมดเป็นคนไทยที่ถูกบังคับใช้แรงงานหรือค้าบริการทางเพศในต่างประเทศ	๖๓	คน	 และเป็น	

ชาวต่างชาติที่ถูกบังคับใช้แรงงานในไทย	๒๑๙	คน	
๑๓

	 ด้านการป้องกัน	รัฐบาลได้ให้มีกระบวนการ	

พิสูจน์สัญชาติของแรงงานข้ามชาติเพื่อให้เป็นแรงงานที่ถูกกฎหมาย	 มีการตรวจสอบสถานที่หรือ	

พื้นที่เสี่ยงต่อการค้ามนุษย์โดยกระทรวงแรงงาน	ตรวจแรงงานบนเรือประมง	แพปลา	สะพานปลา	

ท่าจอด	รวมทั้งจัดให้มีการจดทะเบียนแรงงานประมงต่างด้าว
	๑๔

๑๑	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย	

ประจำาปี	๒๕๕๖,	หน้า	๔	-๕.	

๑๒	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	รายงานผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย	

ประจำาปี	๒๕๕๖,	หน้า	๑๐	–	๑๒.

๑๓	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๓๐	–	๓๑.

๑๔	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,	เรื่องเดียวกัน,	หน้า	๔๑	–	๔๖
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แม้รัฐบาลได้ใช้มาตรการด้านการบังคับคดี	การคุ้มครองช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์	

และการป้องกันการค้ามนุษย์	 และปีท่ีผ่านมาได้มีการดำาเนินคดีแก่ผู้กระทำาผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์และ	

การให้ความช่วยเหลือเหยื่อจากการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้น	 แต่กลับพบว่าไม่มีการลงโทษทางอาญาในความผิด	

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์	ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของสถานประกอบการหรืออื่นๆ	ตลอดจนเจ้าของหรือกัปตันเรือ

ประมงที่เป็นคนไทยและเจ้าหน้าที่ของรัฐเลย	 นอกจากนี้	ตามกฎหมายไทยกำาหนดให้คดีเกี่ยวกับการ	

เก็บค่าธรรมเนียมการสมัครงานโดยไม่ถูกกฎหมาย	และการไม่จ่ายค่าจ้างจะอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน	 ซึ่งมีโทษเบากว่าโทษตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	 ด้านการคุ้มครอง	

และช่วยเหลือ	 รัฐบาลยังจัดบริการพิเศษแก่เหยื่อที่เป็นเด็กและถูกค้าบริการทางเพศ	ซึ่งมีหลายคน	

(มากกว่า	๓	 ใน	๔	ของเหยื่อท้ังหมด)	ไม่สามารถเข้าถึงบริการพิเศษ	 เช่น	 ให้มีนักจิตวิทยาหรือ	

ผู้ที่เด็กไว้วางใจอยู่ด้วยระหว่างสอบสวน	ฯลฯ	 ด้านการป้องกัน	รัฐบาลให้มีกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ	

แรงงานข้ามชาติผ่อนผันให้ทำางานในไทยได้ชั่วคราว	 แต่การกำาหนดค่าธรรมเนียมไว้สูง	มีขั้นตอน	

การจดทะเบียนอย่างไม่เป็นระบบ	มีนายหน้าที่ไม่ต้องจดทะเบียน	ทำาให้แรงงานข้ามชาติดังกล่าว	

เสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	 ทั้งมีข้อสังเกตว่าในการตรวจสอบสถานที่หรือพื้นที่ เสี่ยงต่อ	

การค้ามนุษย์	และการตรวจแรงงานในเรือประมงที่จดทะเบียนในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งมีหลายคร้ัง	

กลับไม่พบกรณีสงสัยว่ามีการค้ามนุษย์	 และขณะที่ไทยมีแรงงานในกิจการประมงจำานวนมาก	แต่ก็ยัง	

ไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว

๓) การประเมินสถานการณ์ค้ามนุษย์

ประเทศไทยมีพันธะตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	และคำามั่น	

ในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่จะต้องขจัดการค้ามนุษย์จากการบังคับใช้	

แรงงานและแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ	 รวมถึงการคุ้มครองเด็กและผู้หญิงจากการถูกแสวงหาประโยชน์

ทางเศรษฐกิจและทางเพศ	 แม้ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	

พ.ศ.	๒๕๕๑	 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	

พ.ศ.	๒๕๕๖	 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น	 แต่พบว่ามีเหยื่อจากการค้ามนุษย์	การบังคับใช้แรงงาน		

และการบังคับค้าบริการทางเพศ	 รัฐบาลจึงควรให้ความสำาคัญเร่งด่วนและมีมาตรการเข้มงวดเพื่อแก้ไข

ปัญหาการค้ามนุษย์	โดยควรเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงของการใช้แรงงานในสถานประกอบการ	ในเรือ

ประมง	 ชี้แจงทำาความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกระทำาท่ีอยู่ในข่ายค้ามนุษย์	 เข้มงวดกวดขัน	

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่	 เช่น	กระทรวงแรงงาน	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงกลาโหม	(กองทัพเรือ)	 กระทรวงมหาดไทย	บังคับใช้กฎหมาย

เกี่ยวกับการค้ามนุษย์	ทั้งในการดำาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระทำาผิดฐานค้ามนุษย์	และให้การช่วยเหลือ

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	 รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการพิพากษาคดีและอื่นใดท่ีเก่ียวข้องในการแก้	

ปัญหาการค้ามนุษย์	
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๒.๔.๓ การผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญา 

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 

Organization : ILO) ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘	

๑) เกณฑ์การประเมิน	

(๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๖๔	 และ

มาตรา	๑๙๐	

(๒)	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(Universal	Declaration	of		

Human	Rights)	 ข้อ	๑๗	 ข้อ	๒๒	 ข้อ	๒๓	 ข้อ	๒๔	 ข้อ	๒๕	 ข้อ	๒๗	๑)

(๓)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

(International	Covenant	on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights:	ICESCR)	 ข้อ	๘	

(๔)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

(International	Covenant	and	Political	Rights:	ICCPR)	ข้อ	๒๒	

(๕)	 ปฏิญญาสามประสานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO	Tripartite	

Declaration)	 ฉบับที่	๘๗	 และฉบับที่	๙๘

๒) สถานการณ์ของการผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบัน 

อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(International	

Labour Organization : ILO)	 ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘	

จากสถิติคดีคุ้มครองแรงงานที่ฟ้องร้องต่อศาลแรงงานรอบ	๖	เดือน	คือ	ระหว่าง	

มกราคม–มิถุนายน	๒๕๕๖	 มี	๙,๑๒๔	คดี	 โดยเป็นคดีประเภทท่ีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย	 ไม่จ่าย	

สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า	ไม่จ่ายค่าจ้างให้ถูกต้อง	ไม่รับกลับเข้าทำางาน	หรือไม่จ่ายค่าเสียหาย	

กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม	 และสถิติคดีย้อนหลัง	ปี	๒๕๕๕	และ	๒๕๕๔	พบว่า	จำานวนคดีมีแนวโน้มสูงขึ้น	

ต่อเนื่องตลอดมา	สะท้อนให้เห็นว่ามีการละเมิดสิทธิแรงงานสูงขึ้น	ซึ่งคดีดังกล่าวข้างต้นมีจำานวนมาก	

ที่เกี่ยวพันมาจากสาเหตุที่พนักงานก่อการ	หรือเตรียมก่อการในการรวมตัวกันในรูปสหภาพแรงงาน	

และกว่า	๑๐	ปี	ที่ผ่านมา	มีความพยายามผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ	(ILO)	 ฉบับที่	๘๗	และฉบับที่	๙๘	 ซึ่งเป็นอนุสัญญาสำาคัญที่ให้การคุ้มครอง	

สิทธิและเสรีภาพของลูกจ้างในการรวมตัวกันเป็นสหภาพแรงงานเพื่อเป็นองค์กรท่ีทำาหน้าท่ีเจรจาต่อรอง	

กับนายจ้าง	กำาหนดห้ามมิให้นายจ้างและรัฐเข้าแทรกแซงขัดขวางการดำาเนินกิจกรรมดังกล่าว
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ในปี	๒๕๕๖	มีความพยายามอย่างเป็นรูปธรรม	จากฝ่ายบริหาร	กระทรวงแรงงาน	

องค์กรพัฒนาเอกชนด้านแรงงาน	 และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน	ได้ร่วมกันทำาบันทึกข้อตกลงร่วม	โดยมีวัตถุประสงค์	

เพ่ือให้รัฐบาลนำาเร่ืองการให้สัตยาบันอนุสัญญาท้ังสองฉบับดังกล่าว	เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	

และมีการตั้งคณะทำางานร่วมเพื่อติดตามผลการดำาเนินการ	และในที่สุดพบปัญหาอุปสรรค	โดยกระทรวง

การต่างประเทศแจ้งว่า	 อนุสัญญาทั้ง	๒	ฉบับ	เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา	๑๙๐	ของรัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาก่อนที่จะมีการลงนามให้

สัตยาบัน	 นอกจากนี้	ยังพบปัญหาอุปสรรคอีกหลายประการ	ไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	และพระราชกฤษฎีกาการรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือน	

ที่มีบทบัญญัติไม่สอดคล้องกัน	 และกฎหมายท้ัง	๓	ฉบับยังเป็นกฎหมายเชิงควบคุมลูกจ้างและข้าราชการ

มากกว่าส่งเสริมการรวมตัวเจรจาต่อรอง	 ในส่วนของนายจ้างที่ไม่ต้องการให้ฝ่ายลูกจ้างมีพลังในการ	

เจรจาต่อรอง	 จากข้อร้องเรียนพบว่า	นายจ้างมีความพยายามกลั่นแกล้ง	กีดกัน	และแทรกแซงมิให้มี	

การรวมตัวในรูปสหภาพ	 หรือทำาให้สหภาพแรงงานอ่อนแอ	 และปัญหาที่สำาคัญที่สุดประการหนึ่ง	คือ	

ผู้นำาแรงงานและผู้ใช้แรงงานที่มีความเข้าใจและให้ความสำาคัญต่ออนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง	

ประเทศ	(ILO)	ฉบับที่	๘๗	 และฉบับที่	๙๘	กระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพฯ	และปริมณฑล

๓) การประเมินสถานการณ์ของการผลักดันให้ประเทศไทยให้

สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

(International Labour Organization : ILO) 

ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘

ปัจจุบันมีความจำาเป็นที่จะต้องผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์การ

แรงงานระหว่างประเทศ	(ILO)	 ฉบับที่	๘๗	และฉบับที่	๙๘	ที่เกี่ยวกับการรวมตัวและเจรจาต่อรอง	

ของลูกจ้างในสถานประกอบการ	ซ่ึงถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนายจ้างมาเป็นเวลาหลายสิบปี	และ	

มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 ถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทยต้องเร่งรัดขจัดอุปสรรคดังกล่าว	โดยการ	

ให้สัตยาบันอนุสัญญา	ILO	ฉบับท่ี	๘๗	และฉบับท่ี	๙๘	อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ	

ตีความมาตรา	๑๙๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 กสม.	จึงขอสนับสนุน	

การให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับ	ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ทำาความเข้าใจต่อรัฐ	ผู้เกี่ยวข้อง	

และสังคมให้เข้าใจและตระหนักว่า	สิทธิของแรงงานในการรวมตัวเจรจาต่อรองเป็นสิทธิมนุษยชน	ซึ่งได้	

มีการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๖๔	และมีหน้าที่	

ในการส่งเสริม	สนับสนุน	และผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาทั้ง	๒	ฉบับ	ข้างต้น	รวมทั้ง	

จะต้องปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว
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๒.๕.๑ สิทธิเด็ก

๑) เกณฑ์การประเมิน

(๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐

(๒)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(Convention	on	the	Rights	of	the	Child	:	

CRC)	 และพิธีสารเลือกรับทั้ง	๓	ฉบับ	 ได้แก่	 พิธีสารเลือกรับเรื่องการค้าเด็ก	การค้าประเวณี	และสื่อ	

ลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	 พิธีสารเลือกรับเรื่องความเก่ียวพันของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ	และพิธีสาร

เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	เรื่อง	“กระบวนการติดต่อร้องเรียน”

(๓)	 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	 มาตรา	๒๒,	 ๒๙,	 ๓๐	และ	๖๔

๒) สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก

(๑)	 การปกป้องคุ้มครองเด็กในการชุมนุมทางการเมือง

จากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองในปี	๒๕๕๖	 จนต่อเนื่องถึงปี	๒๕๕๗	

ปรากฏว่า	มีเหตุการณ์ความรุนแรง	มีผู้ก่อเหตุใช้อาวุธสงครามกราดยิง	และปาระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุม	

หลายคร้ัง	ทำาให้มีเด็กที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสถานท่ีชุมนุมต้องเสียชีวิต	และได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายราย	

นอกจากน้ี	จากภาพข่าวการชุมนุมทางสื่อมวลชนต่างๆ	ยังปรากฏว่ามีเด็กและเยาวชนจำานวนหนึ่งอยู่ใน

พื้นที่การชุมนุม	ทั้งที่ตั้งใจมาเข้าร่วมการชุมนุม	และที่การติดตามผู้ปกครองซึ่งมาเข้าร่วมชุมนุม
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ในเรื่องนี้	 กสม.	ได้ตระหนักถึงการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและ

เยาวชนที่อยู่ในที่ชุมนุม	จึงเสนอข้อห่วงใยต่อบุคคล	หน่วยงาน	และผู้เก่ียวข้องกับการชุมนุม	ให้ตระหนัก

ว่าเด็กและเยาวชนมีสิทธิและเสรีภาพท่ีจะแสดงออกในความคิดเห็นทางการเมือง	และการชุมนุมอย่างสงบ	

โดยปราศจากอาวุธ	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 และอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิเด็ก	 การที่ผู้ปกครอง	ผู้เกี่ยวข้องอาจประสงค์ให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสเรียนรู้และมีส่วนร่วม	

ในการชุมนุม	อันเป็นส่วนหนึ่งของความเข้าใจหลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพนั้น	เป็นสิ่งที่กระทำาได้ตามกฎหมาย	

แต่ให้หลีกเลี่ยงการพาเด็กที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้เข้าร่วมการชุมนุมโดยไม่จำาเป็น	 สำาหรับ

เด็กและเยาวชนอื่นที่อยู่ในที่ชุมนุมนั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการชุมนุม	ผู้ปกครอง	เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแล	

การชุมนุม	 ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องต่างๆ	จะต้องปกป้องคุ้มครอง	โดยระมัดระวังการใช้ภาษา	มลภาวะ	

ทางเสียง	หรือการแสดงออกต่างๆ	ไม่ให้เด็กและเยาวชนสัมผัสและซึมซับกับการปลุกเร้า	การสร้าง	

ความเกลียดชัง	หรือการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ	อันส่งผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กและ	

เยาวชน	 เวทีชุมนุมและสื่อมวลชนไม่พึงเสนอภาพ	เนื้อหา	 ท่ีเป็นการระบุตัวตนของเด็กและเยาวชน	

ในลักษณะที่เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอันอาจส่งผลกระทบต่อจิตใจ	 ช่ือเสียง	สิทธิประโยชน์อื่นใด	

ตลอดจนสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน	 และในการชุมนุมต้องไม่ใช้เด็กเป็นแนวหน้าที่สุ่มเสี่ยงอันตราย	

หากสถานการณ์มีแนวโน้มไปสู่ความรุนแรง	 ผู้จัดการชุมนุม	ผู้ปกครองของเด็กที่เข้าร่วมชุมนุม	ตลอดจน

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลการชุมนุม	จะต้องนำาเด็กออกจากพื้นที่การชุมนุมโดยเร่งด่วน	 ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์

สูงสุดของเด็กและเยาวชนเป็นสำาคัญ	 นอกจากนี้	 เครือข่ายต่างๆ	ที่ทำางานด้านเด็กและเยาวชนยังได้	

แสดงจุดยืน	ข้อเรียกร้อง	และข้อเสนอแนะไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ห้ามมิให้นำาเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องใน

สถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมือง	ท้ังในเชิงสัญลักษณ์และสถานการณ์ท่ีมีความรุนแรง	เนื่องจาก	

เด็กเป็นวัยที่กำาลังพัฒนา	ด้อยประสบการณ์	ต้องได้รับการปกป้องคุ้มครองโดยผู้ใหญ่ในสังคมให้ดีที่สุด	

และเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองอย่างตรงไปตรงมา	หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง	

ด้วยวาจา	อาวุธ	และอุปกรณ์ทุกชนิดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เด็ก

(๒)	 การละเมิดสิทธิของนักศึกษาในกิจกรรมรับน้อง

ที่ผ่านมาในช่วงเปิดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ	จะปรากฏภาพข่าว	

ทางสื่อมวลชน	สังคมออนไลน์	ตลอดจนมีหนังสือร้องเรียนต่อ	กสม.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ	

การจัดกิจกรรมรับน้องใหม่	และการประชุมเชียร์ของสถาบันการศึกษาหลายสถาบันว่า	กิจกรรม	

รับน้องใหม่และการประชุมเชียร์มีผลกระทบต่อสภาพร่างกาย	และจิตใจของนักศึกษาน้องใหม่	มีกิจกรรม

ที่ล่อแหลมทางเพศ	มีการใช้ความรุนแรงท้ังต่อทางกายและจิตใจ	 ในปี	๒๕๕๖	กิจกรรมรับน้องใหม่และ	
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การประชุมเชียร์ในลักษณะดังกล่าวก็ยังคงปรากฏให้เห็นอยู่เช่นเดิม	 แม้จะเป็นกิจกรรมท่ีไม่ได้มีการ	

บังคับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม	โดยนักศึกษาต้องสมัครใจในการเข้าร่วม	 แต่นักศึกษาใหม่ส่วนใหญ่

เกรงว่าตัวเองจะไม่ได้รับการยอมรับ	หรือเป็นแกะดำาในคณะหรือในรุ่น	จึงยอมเข้าร่วมกิจกรรมการรับน้อง	

ทั้งที่ตนไม่เต็มใจ	ซึ่งได้มีการทักท้วงจากนักศึกษา	ผู้ปกครอง	หรือหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชน	

เกี่ยวกับกิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ที่ไม่เหมาะสมและมีความรุนแรง	ซึ่งเป็นการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนแต่ยังคงปรากฏกิจกรรมในลักษณะดังกล่าวเป็นประจำาทุกปี	 อีกท้ังยังมีการขยายวงกว้าง	

ไปถึงนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาด้วย	

																	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	 กสม.	ได้ดำาเนินการตรวจสอบเป็นระยะ	 โดยเชิญ	

ผู้บริหารสถาบันการศึกษาที่ถูกร้องเรียน	เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาและมีความเห็นร่วมกัน

ว่าสถาบันการศึกษาควรให้ความสำาคัญต่อการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์ของนักศึกษา

ในสถาบัน	 จำาเป็นต้องจัดให้มีการประชุม	 ซักซ้อมความเข้าใจกับสโมสรนักศึกษาและนักศึกษารุ่นพี่	 เพื่อให้

ทราบถึงข้อควรปฏิบัติหรือข้อที่ไม่ควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์	 พร้อมท้ัง	

ชี้แจงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสถาบันการศึกษาและตัวนักศึกษาเอง	 ในการพิจารณาอนุญาตให้จัด

กิจกรรมรับน้องใหม่และการประชุมเชียร์	 สถาบันควรพิจารณาในรายละเอียดของกิจกรรมว่าเป็นกิจกรรม

ที่นำาไปสู่จุดมุ่งหมายตามที่สถาบันการศึกษาต้องการจริงหรือไม่	 และในการจัดกิจกรรมทุกครั้งต้องมี

อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด	 และสามารถตัดสินใจในเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดหรือไม่พึงประสงค์	

ที่อาจเกิดขึ้น	 และสถาบันการศึกษาควรมีการตรวจสอบและติดตามการทำากิจกรรมดังกล่าวเพื่อป้องกัน	

มิให้เกิดมีการละเมิดสิทธิของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการรับน้อง	 หากปรากฏมีการกระทำาอันเป็น	

การละเมิดสิทธิของนักศึกษา	หรือการกระทำาผิดกฎหมาย	 สถาบันการศึกษาต้องพิจารณาดำาเนินการ	

ตามกฎหมายโดยเด็ดขาด	ทั้งยังได้สื่อสารผ่านสื่อมวลชนในช่วงเวลาก่อนเปิดภาคการศึกษา	เพื่อเป็น	

การย้ำาเตือนมิให้เกิดเหตุการณ์ทำานองนี้อีกต่อไป

(๓)	 กระทรวงศึกษาธิการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับการตัดผมนักเรียน	

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.	๒๕๑๘)	ตาม

ความในข้อ	๓	และข้อ	๑๑	แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับท่ี	๑๓๒	กำาหนดว่า	 การท่ีนักเรียนชาย	

ตัดผมหรือไว้ผมยาว	 นักเรียนหญิงตัดผมหรือไว้ผมยาวเลยต้นคอ	หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาต	

ให้ไว้ยาวเกินกว่านั้นก็ให้รวบให้เรียบร้อย	 และนักเรียนใช้เครื่องสำาอางหรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย	

เป็นการแต่งกายและความประพฤติของนักเรียนที่ถือว่าไม่เหมาะสม	 และต่อมา	พระราชบัญญัติ	

คุ้มครองเด็ก	 พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ	ฉบับท่ี	๑๓๒	ไปแล้ว	 แต่กฎกระทรวง	

ดังกล่าวคงใช้บังคับต่อไปได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	จนกว่า	

จะมีการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	
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กสม.	พิจารณาเห็นว่า	 การกำาหนดแบบทรงผมของนักเรียนตามที่กำาหนดไว้ใน	

กฎกระทรวงฯ	แม้เป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	แต่ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	

๒๕๔๖	มาตรา	๖๔	 กำาหนดให้นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ	

สถานศึกษา	 และกฎกระทรวงดังกล่าวถือเป็นบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะที่มีผลใช้บังคับเป็นการ	

ทั่วไป	และเป็นการกระทำาเท่าที่จำาเป็นเพื่อส่งเสริมความประพฤติของนักเรียนและไม่เป็นการกระทบ

กระเทือนต่อสาระสำาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน	จึงใช้บังคับได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา	๒๙	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ส่วนกรณีที่โรงเรียนบางแห่งอนุญาต

ให้นักเรียนสามารถไว้ผมยาวได้เป็นการเฉพาะรายนั้น	เนื่องจากมีเหตุผลความจำาเป็น	เช่น	นักเรียนที่	

เรียนนาฏศิลป์	 นักเรียนที่มีเหตุผลความจำาเป็นทางด้านศาสนา	หรือมีเหตุผลความจำาเป็นทางด้านสุขภาพ	

เป็นต้น	 ซึ่งมีเหตุผลความจำาเป็นตามสภาพของนักเรียนเป็นการเฉพาะรายตามความเหมาะสม	ถือเป็น	

การปฏิบัติต่อเด็กโดยคำานึงถึงความเป็นธรรมและประโยชน์สูงสุดของนักเรียน	 ดังนั้น	เพื่อให้กฎกระทรวง

ดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	 รัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 และพันธกรณีระหว่างประเทศ	 กระทรวงศึกษาธิการจึงควร

พิจารณาทบทวนปรับปรุงและแก้ไขกฎกระทรวง	โดยยกเลิกกฎกระทรวงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและออก	

กฎกระทรวงฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	โดยคำานึงถึงศักดิ์ศรี	

ความเป็นมนุษย์และประโยชน์สูงสุดของเด็กนักเรียน	 รวมทั้งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อ

กำาหนดให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติท่ีเป็นมาตรฐานกลางเก่ียวกับเรื่องแบบทรงผมของนักเรียน	 ให้โรงเรียน

หรือสถานศึกษาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน	สามารถกำาหนดหลักเกณฑ์และข้อยกเว้นได้ตามเหตุผล	

ความจำาเป็น	 ทั้งนี้	ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล	ซึ่งจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

ดังกล่าว	กระทรวงศึกษาธิการได้รับที่จะไปพิจารณาทบทวนซึ่งอยู่ระหว่างการดำาเนินการ	

(๔)	 สถานการณ์เด็กทางการศึกษา

มีนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิได้กล่าวถึงกลุ่มและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางสังคม

ที่ยังเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ	จำานวนประมาณ	๕	ล้านคน	 กลุ่มเด็กท่ีออกจากโรงเรียนกลางคันมีจำานวน	

มากกว่า	๑.๒	ล้านคน	 ซึ่งส่วนหนึ่งเข้าสู่การถูกใช้เป็นแรงงานเด็ก	บางส่วนออกมาเป็นเด็กเร่ร่อน	ซึ่ง

ปัจจุบันมีประมาณ	๓๐,๐๐๐	คน	 และเด็กเหล่านี้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 อบายมุข	 การก่อ

อาชญากรรม	 การขายบริการทางเพศ	 รับจ้างติดคุก	 ซึ่งปัญหายังขาดนโยบายและแนวทางการช่วยเหลือ	

ที่คำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก

(๕)	 การยุบ	ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก	

จากนโยบายปฏิรูปการศึกษาที่มีเป้าหมายที่จะยุบ	ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก	

จำานวน	๗,๐๐๐	โรงเรียน	ภายในปี	๒๕๖๑	เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น	ร้อยละ	๓	ต่อปี	

และอัตราครูต่อนักเรียน	๑	:	๒๐	 ประเด็นการยุบ	ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาอย่าง	
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ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี	๒๕๕๔	 โดย	กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียน	โดยผู้ร้องเรียน

เห็นว่า	นโยบายการยุบ	ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ	

เป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน	ผู้ปกครอง	ครู	และผู้บริหาร

สถานศึกษา	 ซึ่ง	กสม.	เห็นว่า	 นโยบายการยุบ	ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของ

กระทรวงศึกษาธิการเป็นเรื่องสำาคัญ	มีผลกระทบต่อเด็กจำานวนมาก	และได้

มีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ	เพื่อขอความร่วมมือสั่งการให้ชะลอการยุบ	

ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กไว้ก่อนจนกว่าจะมีแนวทางท่ีเหมาะสม	 และได้

ดำาเนินการตรวจสอบโดยรับฟังคำาชี้แจงจากฝ่ายผู้ร้อง	ฝ่ายผู้ถูกร้อง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	

การลงพื้นที่เพื่อศึกษาในพื้นที่บางจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ	

ภาคเหนือ	 รวมทั้งการจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง

ทุกภาคส่วนแล้ว	 เห็นว่าการปฏิรูปการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา

โรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานนั้นเป็นเรื่องจำาเป็นและเร่งด่วน	

แต่การจัดการศึกษาไม่ควรเน้นให้เด็กเข้าสู่ระบบอุดมศึกษา	หรือมุ่งเน้นการ

แข่งขันให้ชนะหรือเพื่อให้ได้ประกอบอาชีพและมีรายได้ที่ดีเท่านั้น	 แต่ควร	

มุ่งเน้นให้เด็กมีทักษะในการใช้ชีวิต	มีวินัย	มีความรับผิดชอบ	มีความอ่อนน้อม	

รู้กตัญญู	 โดยให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนในการแก้ไขปัญหาของ	

เด็กด้วย	 การปฏิรูปการศึกษาจะต้องคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็น	

สำาคัญ	 ไม่ควรยึดหลักความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์	แต่ต้องคำานึงถึงอัตลักษณ์

และวิถีชุมชน	 การมีส่วนร่วมของครอบครัว	ชุมชน	และต้องสนับสนุนให้มี	

การกระจายอำานาจการจัดการศึกษาไปสู่ชุมชนท้องถิ่น	

(๖)	 ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนและการล่วงละเมิด

ทางเพศ	

จากรายงานของสำานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ได้ชี้ให้เห็นว่า	 ปัญหาการกระทำาความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มสูงข้ึนอย่าง

ต่อเนื่อง	โดยสถิต	ปี	๒๕๕๖	พบว่า	มีเด็กและสตรีถูกทำาร้าย	๓๑,๘๖๖	ราย	

เฉลี่ยวันละ	๘๗	ราย	 และจากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้	(ตุลาคม	๒๕๕๓	-	กันยายน	

๒๕๕๔)	มีผู้เข้ารับบริการจากศูนย์ฯ	ในประเด็นความรุนแรง	๒๒,๕๖๕	ราย	

เป็นเด็ก	๑๑,๔๙๑	ราย	 แยกเป็นเด็กชาย	๑,๒๑๔	ราย	 และเด็กหญิง	๑๐,๒๗๗	

ราย	โดยลักษณะการถูกกระทำาความรุนแรงมีหลายรูปแบบ	ตามท่ีปรากฏเป็น

ข่าวตามสื่อต่างๆ	อาทิ	การถูกทุบตี	ทำาร้ายร่างกาย	หรือการทำาร้ายทางจิตใจ	

ไม่ว่าจะเป็นการพูดจาดูถูกเหยียดหยาม	การด่าว่าด้วยคำาหยาบคาย	รวมไปถึง	
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การใช้ความรุนแรงและการคุกคามและล่วงละเมิดทางเพศ	 จากปัญหา	

ดังกล่าว	กสม.	เห็นว่า	เพื่อประโยชน์ต่อเด็กเป็นสำาคัญ	จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง	

มาร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา	และประสานความร่วมมือ	

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การปกป้องและคุ้มครองเด็กมิให้ตกเป็นเหยื่อ

ความรุนแรงดังกล่าว	 นอกจากนี้	ยังได้ประสานความช่วยเหลือในการดำาเนิน

คดีอาญา	เพื่อสร้างความตระหนักให้เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายให้ความ

สำาคัญกับคดีละเมิดสิทธิเด็ก	เข้าใจขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

และให้การคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของเด็กในกระบวนการยุติธรรมอย่าง

จริงจัง	

(๗)	 เด็กเร่ร่อน

ปัญหา เด็ ก เร่ ร่ อน ในประ เทศ ไทยนั้ น 	 พบว่ า	

กรุงเทพมหานครมีจำานวนเด็กเร่ร่อนมากที่สุด	โดยเด็กเร่ร่อนเหล่านี้อาศัย	

อยู่ตามท่ีสาธารณะต่างๆ	 เช่น	หัวลำาโพง	สนามหลวง	 เชิงสะพานพุทธ	

วงเวียนใหญ่	สวนลุมพินี	เป็นต้น	 สาเหตุท่ีทำาให้เด็กเหล่านี้ออกมาเร่ร่อน	ได้แก่	

ปัญหาครอบครัว	ปัญหาจากโรงเรียน	และปัญหาที่เกิดจากนายหน้าและเพ่ือน	

เด็กเร่ร่อนเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังชีพอยู่ได้ด้วยการขอทาน	การขายของ	และ	

การขายบริการทางเพศ	เด็กเร่ร่อนส่วนใหญ่มักเสพยาเสพติดประเภทต่างๆ	

เช่น	แล็กเกอร์	ยากล่อมประสาท	ยาม้า	เป็นต้น	 ปัญหาเด็กเร่ร่อนที่ดูคล้าย	

จะไกลตัวแต่แท้ท่ีจริงเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนในสังคม	 ไม่ว่าจะเป็นใคร	

ในชุมชนและสังคม	 ดังนั้น	กสม.	ได้เห็นความสำาคัญในปัญหาดังกล่าว	

จึงได้ศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์เด็กเร่ร่อน	และได้จัดทำาข้อเสนอแนะ	

เชิงนโยบายในการขับเคลื่อนประเด็นเด็กเร่ร่อน	เพื่อเสนอหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

พิจารณาดำาเนินการ	เช่น	ขอให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง	

ของมนุษย์สนับสนุนงบประมาณสำาหรับเด็กเร่ร่อนอย่างเพียงพอและเหมาะสม	

ให้กระทรวงศึกษาธิการควรจัดการศึกษาให้แก่เด็กเร่ร่อนอย่างเหมาะสม	

และทั่วถึง	 ให้กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำานักงานหลักประกันสุขภาพ	

แห่งชาติ	และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรส่งเสริมสวัสดิการการรักษาพยาบาล

เด็กเร่ร่อนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่	เป็นต้น

(๘)	 การตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก	พบว่า	เด็กไทย	

อายุต่ำากว่า	๒๐	ปี	ตั้งครรภ์อันดับ	๒	ของอาเซียน	และมีจำานวนท้องเพิ่ม	
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ต่อเนื่องในช่วง	๑๐	ปี	ข้างหน้า	 ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ	ตามมา	เช่น	

การยุติการต้ังครรภ์	 ความไม่พร้อมในการเลี้ยงดูบุตรที่เกิดขึ้นมาให้มีคุณภาพ	 กสม.	ได้ให้ความสำาคัญ	

กับปัญหาดังกล่าว	โดยจัดให้มีการวิจัยในประเด็นการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในมุมมองสิทธิมนุษยชน	ซึ่งได้	

ข้อเสนอแนะแนวทางที่สำาคัญเสนอไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบายและหน่วยปฏิบัติ	

นอกจากนี้	กสม.	ได้ร่วมกับ	UNFPA	จัดทำาและนำาเสนอบทสรุปและข้อเสนอจากการศึกษาดูงานเร่ือง	

ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น	ระหว่างวันที่	๑๗	-	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	 ณ	ประเทศสหราชอาณาจักร	และ

เนเธอร์แลนด์นำาเสนอต่อรัฐบาลเพื่อทำาให้ข้อเสนอแนะมีการดำาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม	

(๙)	 เด็กเคลื่อนย้าย	(Children	on	the	Move)	

อีกหนึ่งปีข้างหน้าประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีการเปิดประเทศ

มากขึ้น	 เพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียนในปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	แนวโน้มเด็กเคลื่อนย้ายจะมีเพิ่มข้ึนเรื่อยๆ	

ทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน	ซ่ึงอาจจะประสบปัญหาถูกทารุณกรรม	เอารัดเอาเปรียบ	ถูกหลอก	

ถูกแสวงประโยชน์ทางเพศ	หรือถูกค้าในกระบวนการค้ามนุษย์

กสม.	ได้เล็งเห็นความสำาคัญของปัญหา	และได้จัด

เสวนาร่วมกับภาคีสมาชิกเด็กเคลื่อนย้าย	เพื่อขับเคลื่อนประเด็นผลักดันและ	

สร้างภาคีเครือข่ายในการแก้ปัญหา

๓) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก

แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

และกฎหมายไทย	เช่น	พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	ได้ให้การ	

รับรองและคุ้มครองสิทธิเด็กที่สอดคล้องตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไว้ 	

หลายประการ	เช่น	สิทธิในการคุ้มครองเด็ก	เยาวชนฯ	ในกระบวนพิจารณาคดี	

รวมทั้งคดีเกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ	การได้รับการศึกษา	การอยู่รอดและ	

ได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	จิตใจ	สติปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดล้อม	

ที่เหมาะสม	คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน	เป็นต้น	 แต่พบว่ายัง

มีกฎหมายหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องตามสิทธิของเด็ก	ซึ่งได้รับการรับรอง	

และคุ้มครอง	ดังนี้	

๓.๑)	 มีเด็กที่ติดตามผู้ปกครองไปร่วมการชุมนุมทางการเมือง	

หรือที่ตั้งใจไปร่วมชุมนุมเอง	หรืออาศัยใกล้เคียงสถานท่ีชุมนุม	ได้รับผลกระทบ

จากการชุมนุมดังกล่าว	 เช่น	 เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ	 ได้รับมลภาวะทางเสียง	

มีการใช้การแสดงในลักษณะปลุกเร้า	สร้างความเกลียดชัง	หรือใช้ความรุนแรง	

อันไม่สอดคล้องกับการมีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย	

จิตใจ	สติปัญญาตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
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๓.๒)	 การจัดกิจกรรม	การกำาหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและสถานศึกษา	เช่น	

กิจกรรมรับน้องใหม่	ซึ่งบางแห่งมีการใช้ความรุนแรงทางกายและจิตใจ	มีการบังคับให้ประชุมเชียร์	

การยุบ	ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเนื่องจากเหตุผลความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนั้น	 เป็นการดำาเนินการที่	

ไม่ได้คำานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องโดยตรง	ไม่คำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุด	

ของเด็ก	แต่กลับให้ความสำาคัญต่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจมากกว่า	

๓.๓)	 มีเด็กบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเข้าไม่ถึงสิทธิหรือบริการตามที่ได้รับ

การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	เช่น	เด็กด้อยโอกาสทางสังคม	รวมถึงเด็กท่ีออกจากโรงเรียนกลางคัน	 เด็กใน

ครอบครัวที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงมีโอกาสถูกกระทำาด้วยความรุนแรงด้วยวิธีต่างๆ	 เด็กเร่ร่อนซ่ึงยังเข้า	

ไม่ถึงสิทธิและบริการที่เด็กพึงได้รับ	เด็กที่กระทำาความผิดและเด็กต้องกัก	และเยาวชนหญิงตั้งครรภ์	ฯลฯ

๒.๕.๒  สิทธิสตรี 

๑) เกณฑ์การประเมิน

-	 อนสุญัญาว่าด้วยการขจดัการเลอืกปฏบิติั	

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(Convention	on	the	Elimination	

of	all	Forms	of	Discrimination	Against	Women)	

และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(Optional	Protocol	to	the	Convention	

on	the	Elimination	of	All	Forms	of	Discrimination	Against	Women)

๒) สถานการณ์สิทธิสตรี

(๑)	 ความรุนแรงต่อสตรี

ความรุนแรงต่อสตรีครอบคลุมถึงความรุนแรงทางกาย	ทางเพศ	การข่มขู่	การ

ทารุณ	ทั้งที่เกิดในสถานที่ส่วนตัว	เช่น	ภายในครอบครัว	หรือท่ีสาธารณะอื่นๆ	เช่น	สถานท่ีทำางาน	ชุมชน	

ข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	รวมทั้งจากสื่อมวลชน	 แสดงว่ามีสตรีตกเป็นเหยื่อของ	

ความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นจำานวนมาก	 ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข	พบว่า	ในปี	๒๕๕๖	ความรุนแรง	

ในกลุ่มสตรี	พบมากที่สุดในกลุ่มอายุ	๓๕-๔๕	ปี	ร้อยละ	๓๙	 รองลงมา	คือ	อายุ	๑๘-๒๕	ปี	ปัญหา	

อันดับหน่ึง	คือ	การถูกกระทำารุนแรงทางร่างกาย	 รองลงมา	คือ	ถูกกระทำาทางเพศ	ผู้กระทำารุนแรง	คือ	

คู่สมรสมากที่สุด	ร้อยละ	๕๒	 โดยคาดว่าแนวโน้มของปัญหาความรุนแรงต่อสตรีจะยังคงเพิ่มขึ้น

83 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



(๒)	 การล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำางาน

ข้อมูลจากรายงานการศึกษาวิจัยของหน่วยงานภาครัฐหลายฉบับที่เกี่ยวกับ

การล่วงละเมิด	หรือการคุกคาม	หรือก่อความเดือดร้อนรำาคาญทางเพศในที่ทำางาน	พบว่า	 มีข้อสรุปที่	

สอดคล้องกันว่า	 การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศส่งผลต่อผู้ถูกกระทำาตั้งแต่การเกิดความเครียด	

มีปัญหาเรื่องภาพพจน์	หมดความตั้งใจในการทำางาน	ขาดความมั่นใจ	มีปัญหาความสัมพันธ์กับเพ่ือน	

ร่วมงาน	ขาดงานบ่อย	สูญเสียโอกาสทางด้านการงานและเลื่อนข้ันเงินเดือน	ถูกไล่ออก	เป็นโรคติดต่อ	

ทางเพศสัมพันธ์	ตั้งครรภ์	มีปัญหาครอบครัว	 อีกทั้ง	กสม.	ยังได้รับเรื่อง	

ร้องเรียนเรื่องการถูกล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำางาน	ซึ่งแม้จะ	

มีจำานวนไม่มาก	แต่ก็เป็นเรื่องที่มีนัยสำาคัญสำาหรับกรณีร้องเรียนด้าน	

สิทธิสตรี	 โดย	กสม.	ได้มีการจัดเวทีเพื่อสะท้อนให้สังคมให้เห็นว่าปัญหา	

ดังกล่าวเป็นภัยคุกคามและเป็นการละเมิดสิทธิต่อสตรี	 และมุ่งหวังรณรงค์	

ให้สังคมตระหนักว่า	ปัญหาดังกล่าวบ่ันทอนการส่งเสริมสิทธิสตรี	และสตรี	

ที่ถูกคุกคามหรือละเมิดต้องการการปกป้องจากสังคมด้วยเช่นกัน	 และ	

กสม.	ได้มีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดมาตรฐานทางจริยธรรมและคุณธรรม	

ของข้าราชการพลเรือน	และข้าราชการรัฐสภา	ในรูปแบบ	กฎ	ก.พ.	ว่าด้วย

การกระทำาอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ	พ.ศ.	๒๕๕๓	และ	

กฎ	ก.ร.	ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ	พ.ศ.	๒๕๕๕	 นอกจากนี้	กสม.	

ได้ให้ความสำาคัญเป็นอย่างมาก	 โดยในการประชุม	กสม.	เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๖	ได้มีมติเห็นชอบ	

ให้นำา	กฎ	ก.ร.	ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ	พ.ศ.	๒๕๕๕	มาใช้บังคับแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่	

ของ	สำานักงาน	กสม.	 พร้อมประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรท่ีปราศจากการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่

ทำางาน	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการคุกคามทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศ

นอกจากนี้ 	 กสม.	ยังได้จัดทำาข้อเสนอแนะต่อสำานักงานคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษาเพื่อลดสถานการณ์ละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย	และการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ	

ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ตอบรับ	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ	กสม.	เพื่อให้ข้อเสนอแนะดังกล่าวเห็นผลที่เป็นรูปธรรมต่อไป

(๓)	 การตั้งครรภ์ไม่พร้อม

ปัญหาการ	“การตั้งครรภ์ไม่พร้อม”	ซ่ึงหลายกรณีนำาไปสู่การยุติการตั้งครรภ์	

หรือ	“ทำาแท้ง”	ที่ไม่ถูกกฎหมาย	ไม่ถูกตามหลักวิชาชีพแพทย์	และไม่ปลอดภัย	นำาไปสู่การทอดทิ้ง	

และทำาร้ายทารกแรกคลอด	 การต้องออกจากสถาบันการศึกษาก่อนกำาหนด	 การตั้งครรภ์ไม่พร้อม	

ยังเป็นปัญหาอยู่	 โดยเครือข่ายสตรีได้เรียกร้องให้รัฐกำาหนดนโยบายที่ชัดเจนว่า	“สิทธิในการคุมกำาเนิด	

เป็นสิทธิของทุกคน”	 และเสนอให้รัฐบาลยกเลิกระเบียบ/แนวปฏิบัติของสถานพยาบาลท่ีกำาหนดให้	

สามีเป็นผู้ลงชื่อรับรองการคุมกำาเนิดของภรรยา	 นอกจากนี้	 เด็กและเยาวชนสตรียังประสบปัญหาไม่
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สามารถดำารงสถานภาพการศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง	และถูกเลือกปฏิบัติ	 รวมท้ังระเบียบราชการและ/หรือ	

ระเบียบขององค์กรยังไม่เอื้อต่อเด็กที่ เกิดนอกสมรสให้ได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากรัฐและองค์กร	

โดยปราศจากเลือกปฏิบัติ	 และยังมีการกีดกันผู้หางานและ/หรือลูกจ้างที่ตั้งครรภ์

กสม.	ร่วมสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิอนามัยการ	

เจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ	พ.ศ.	....	 ซ่ึงจัดทำาโดยมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาวะผู้หญิง	(สคส.)	

และเตรียมรวบรวมรายชื่อประชาชน	๑๐,๐๐๐	คน	เสนอกฎหมาย	 โดยมุ่งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

อนามัยเจริญพันธุ์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย	 ร่างพระราชบัญญัติฯ	ดังกล่าวนี้มีหลักการกำาหนดให้ทุกคนต้อง	

มีสิทธิเข้าถึงบริการคุมกำาเนิด	การดูแลครรภ์	การคลอด	การยุติการตั้งครรภ์	

ที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ	 รวมทั้งการรักษาการมีบุตรยาก	และโรคเกี่ยวกับ	

การเจริญพันธุ์ต่างๆ	 ทุกคนมีสิทธิตัดสินใจเลือกเองว่าจะมีชีวิตคู่หรือไม่	

และมีสิทธิตัดสินใจว่าจะมีบุตรหรือไม่	จำานวนเท่าใด	 ทุกคนมีสิทธิได้รับข้อมูล	

ข่าวสารเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ที่ถูกต้อง	ครบถ้วน	 เด็กและเยาวชน

มีสิทธิได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาท่ีถูกต้องและเพียงพอ	 คนทุกคนมีสิทธิที่จะ

ปลอดภัยจากอันตรายจากขนบธรรมเนียม	จารีตประเพณีท่ีเกี่ยวข้องกับ	

อนามัยการเจริญพันธุ์	(จะบังคับแต่งงาน	หรือบังคับการมีเพศสัมพันธ์	หรือห้าม

การมีเพศสัมพันธ์ด้วยเหตุผลทางความเชื่อศาสนา	หรือประเพณีไม่ได้)	ห้าม	

ไม่ให้โน้มน้าว	ข่มขู่	บังคับ	อันส่งผลให้เด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์พักการเรียน	

หรือต้องออกจากสถานศึกษา	 ห้ามไม่ให้หน่วยงานของรัฐและเอกชนปฏิเสธการจ้างงานเพราะเหตุ	

ต้ังครรภ์	 รัฐต้องคุ้มครองสิทธิของบุคคลที่มีลักษณะเพศทางชีววิทยาไม่ชัดเจน	ให้มีสิทธิเลือกเพศ	

ตนเอง	และสิทธิในการเลือกวิธีการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 รัฐมีหน้าที่จัดให้มีบริการข้อมูลข่าวสาร	

รวมถึงเรื่องเพศศึกษาแก่บุคคลทุกช่วงวัยอย่างเหมาะสม	ต้องจัดให้มีบริการอนามัยการเจริญพันธุ์	และ

สุขภาพทางเพศที่มีมาตรฐาน	 ต้องจัดให้มีระบบการศึกษาต่อเนื่องที่เหมาะสมกับนักเรียนนักศึกษาท่ี	

ตั้งครรภ์	ต้องคุ้มครองสิทธิของคนท่ีมีเพศไม่ชัดเจน	ต้องให้สิทธิตัดสินใจเลือกเพศได้ด้วยตนเอง	และสิทธิ	

ในการเลือกวิธีการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รัฐบาลจัดทำา	“โครงการฝากท้องทุกท่ี	ฟรีทุกสิทธิ”	เมื่อ	๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๖	

ซึ่งผู้หญิงตั้งครรภ์ทุกคนไม่ว่าจะใช้สิทธิโครงการ	๓๐	บาท	 สิทธิประกันสังคม	หรือสวัสดิการรักษา	

พยาบาลข้าราชการสามารถฝากครรภ์ท่ีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	โดยไม่ต้องเสีย	

ค่าใช้จ่ายใดๆ	 ที่ผ่านมาหญิงตั้งครรภ์ในโครงการ	๓๐	บาท	และประกันสังคม	ต้องฝากครรภ์ที่สถาน

พยาบาลในเครือข่ายที่ระบุในสัญญาเท่านั้น	 หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขจะต้องเสียเงินเอง	จึงทำาให้หญิง	

ตั้งครรภ์มีเพียงร้อยละ	๕๓	ที่ไปฝากท้องเมื่ออายุครรภ์น้อย	ซึ่งปกติหญิงตั้งครรภ์จะต้องไปฝากครรภ์	

เมื่ออายุครรภ์	๑๒	สัปดาห์	เมื่อต้องเสียค่าใช้จ่ายหากไปฝากครรภ์ในสถานพยาบาลท่ีไม่ได้ระบุในสัญญา	

ผู้หญิงส่วนหนึ่งจึงฝากครรภ์ช้า	หากเกิดปัญหากับทารกในครรภ์	แพทย์จะไม่สามารถค้นหาหรือแก้ไข	

ความผิดปกติได้ทัน	โครงการนี้จึงเป็นการลงทุนสร้างต้นทุนชีวิตเด็กไทยตั้งแต่อยู่ในครรภ์ให้มีสุขภาพ	

แข็งแรง
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(๔)	 การพัฒนาบทบาทสตรี

การพัฒนาบทบาทสตรีนับเป็นนโยบายสำาคัญหนึ่งของรัฐบาล	จึงได้กำาหนด	

เป้าหมายในการพัฒนาสตรี	อาทิ	การพัฒนาสุขภาพสตรีให้มีสุขภาพที่ดี	การพัฒนาการเรียนรู้ให้มี	

ความรอบรู้ทันการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลก	 โดยกำาหนดให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วย	ICT	จำานวน	

ไม่น้อยกว่า	๑๐,๐๐๐	แห่งทั่วประเทศ	 เพื่อให้สตรีอย่างน้อย	๑	ล้านคนทั่วประเทศ	สามารถเข้าถึงข้อมูล

ความรู้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต	และ	IPTV	เพื่อเพิ่มพูนความรู้ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรต่างๆ	ที่จัดเตรียมไว้	

พร้อมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มสมาชิกสตรีได้เรียนรู้การทำาร้านค้าออนไลน์ผ่านเว็บไซต์	Thailandmall.net	

เพื่อเตรียมสตรีให้พร้อมประชาคมอาเซียน	 เปิดศูนย์เรียนรู้สู่อาเซียน	๒๒	ศูนย์	นำาร่องในจังหวัดที่มี

ชายแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคม	(One	Stop	Crisis	Center)	ท่ัวประเทศ	

เพ่ือบูรณาการความช่วยเหลือสตรี	เด็ก	คนชรา	ผู้พิการ	และผู้ด้อยโอกาสในสังคม	รวมท้ังรับแจ้งเบาะแส	

พัฒนาระบบการส่งต่อ	และติดตามผลการดำาเนินงาน	เพื่อให้ผู้ที่ถูกกระทำาความรุนแรง	เหยื่อของการ	

ค้ามนุษย์	ให้ได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วและสะดวกที่สุด

นอกจากนี้	รัฐบาลยังได้มีนโยบายจัดตั้งกองทุนพัฒนา	

บทบาทสตรี	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและเสริมศักยภาพสตรีให้เป็น

พลังทางสังคม	 แต่จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว	 กสม.	ได้รับเรื่องร้อง

เรียนกรณีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	ว่านโยบายดังกล่าวได้ก่อให้	

เกิดการลิดรอนสิทธิของประชากรหญิงกว่า	๒๓	ล้านคน	ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก	

กองทุน	 โดยผู้ร้องเห็นว่า	ประชากรหญิงท่ีไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกกองทุน	

ควรมีสิทธิได้รับการส่งเสริม	สนับสนุนและช่วยเหลือจากรัฐเช่นกัน	 ในเรื่องนี้	

กสม.เห็นว่า	มีการเลือกปฏิบัติในการเข้าถึงสิทธิสตรี	และสิทธิในการได้รับ

สวัสดิการจากรัฐ	เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะ

ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีควรตรา	

เป็นพระราชบัญญัติเป็นการเฉพาะ	 เพื่อเป็นหลักประกันความต่อเนื่องแทนการ

อาศัยฐานจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 และวัตถุประสงค์

ของกองทุนควรมีเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ	มากกว่า	

การให้กู้ยืมเป็นรายบุคคล	รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	ควรมี

หลักเกณฑ์การพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกและการพิจารณาให้กู้ยืมเงินที่ชัดเจน

ทั้งในระดับบุคคลและองค์กร	เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้ขอกู้ยืมเงินจะได้รับ	

การพิจารณาด้วยความเป็นธรรม	ปราศจากการเลือกปฏิบัติ	เป็นต้น

นอกจากน้ี	กสม.	ได้มีโอกาสร่วมแสดงความคิดเห็น	

และร่วมผลักดันร่างกฎหมายส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ	

เพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมและความเสมอภาคระหว่างเพศให้สอดคล้องกับ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๓๐	 และอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด	

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบอีกด้วย

(๕)	การคุ้มครองผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

กสม.	ได้จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการส่งเสริมผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	ซึ่ง	กสม.	

ได้จัดทำาโดยการมีส่วนร่วมของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	ผู้แทนองค์กร

ภาครัฐ	และเอกชนด้านสตรี	นำาเสนอต่อสำานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว	ซึ่งเป็นกลไกการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนของสตรีระดับชาติเพื่อใช้

บรรจุในยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับชาติ	ว่าด้วยสตรี	 สันติภาพ	และ

ความมั่นคงปลอดภัย	ซึ่งอยู่ระหว่างการดำาเนินการจัดทำา	และเมื่อแล้วเสร็จ	

จะนำาเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไป

๓) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิสตรี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 กฎหมาย

ภายในของไทย	และนโยบายต่างๆ	ได้รับรองส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ	

สตรีที่สอดคล้องตามอนุสัญญา	CEDAW	ที่ไทยเป็นภาคีไว้หลายประการ	

ได้แก่	รับรองว่าชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน	สิทธิได้รับการคุ้มครอง	

ในกระบวนการยุติธรรมอย่างเหมาะสม	การได้รับความคุ้มครองจากการ	

กระทำารุนแรงและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสม	 ที่ผ่านมา	รัฐบาลได้ดำาเนินการ	

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของสตรีตามแนวทางที่ได้รับการรับรองดังกล่าว	

พอสมควร	เช่น	ออกกฎ	ก.พ.	ว่าด้วยการป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศใน	

ที่ทำางาน	การจัดให้มีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	เป็นต้น	 อย่างไรก็ตาม	พบว่ายังมีการดำาเนินการบางอย่าง	

ที่ไม่สอดคล้องกับสิทธิตามที่ได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองบางประการ	เช่น

๓.๑)	 ยังมีสตรีถูกกระทำาด้วยความรุนแรงในครอบครัวและถูกล่วงละเมิดทางเพศใน	

สถานที่ทำางานปรากฏให้เห็น	ถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้ว

๓.๒)	 สตรี	 โดยเฉพาะที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล	ที่ต้องพึ่งพาทางเศรษฐกิจจากผู้ชาย	

ยังเข้าไม่ถึงสิทธิและบริการด้านอนามัยเจริญพันธุ์และสุขภาพทางเพศ	อันเป็นสิทธิพื้นฐานในการครอง	

ความเป็นครอบครัวอย่างเป็นสุข

๓.๓)	 สตรีบางกลุ่มเข้าไม่ถึงกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	 เนื่องจากหลักเกณฑ์การ

พิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกไม่ชัดเจน

๓.๔)	สถานภาพและบทบาทของสตรียังจำาเป็นต้องผลักดันในเรื่องความเท่าเทียมและ

ความเสมอภาคต่อไป
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๒.๕.๓ สิทธิด้านสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์

๑) เกณฑ์การประเมิน

(๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

มาตรา	๔		ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล	

ย่อมได้รับความคุ้มครอง	

มาตรา	๕	 ประชาชนชาวไทย	ไม่ว่าเหล่ากำาเนิด	เพศ	หรือศาสนาใด	ย่อมอยู่ใน

ความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน		

มาตรา	๒๖		การใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	ต้องคำานึงถึงศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์	สิทธิ	และเสรีภาพ	ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา	 ๒๘	 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ	

ของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	 ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	 หรือไม่ขัดต่อ	

ศีลธรรมอันดีของประชาชน

........................

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม	สนับสนุน	และช่วยเหลือจากรัฐ	 ในการใช้สิทธิ

ตามความในหมวดนี้

มาตรา	 ๓๐	 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตาม

กฎหมายเท่าเทียมกัน	ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง	

ถิ่นกำาเนิดเชื้อชาติ	 ภาษา	 เพศ	 อายุ	 ความพิการ	 สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานะของบุคคล	 ฐานะทาง

เศรษฐกิจหรือสังคม	 ความเชื่อทางศาสนา	การศึกษาอบรม	 หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	 จะกระทำามิได้

มาตรการที่รัฐกำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ

และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	 ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

(๒)		พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑

(๓)		พระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	 	พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๒)	

พ.ศ.	๒๕๓๕		พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๓๕		พระราชบัญญัติสัญชาติ	

(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	 	และพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕

(๔)	 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	มาตรา	๗	
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(๕)	 ระเบียบสำานักทะเบียนกลาง	พ.ศ.	๒๕๔๓	

(๖)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

ข้อ	๒	 กำาหนดให้รัฐภาคีแห่งกติกาฉบับนี้	 แต่ละรัฐรับที่จะเคารพและให้ความ

มั่นใจแก่บรรดาบุคคลทั้งปวงภายในอาณาเขตของตน	 และภายใต้อำานาจของตนในสิทธิท้ังหลายท่ียอมรับ

แล้วในกติกาฉบับนี้โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 ไม่ว่าชนิดใดๆ	 เช่น	 เช้ือชาติ	 ผิว	 เพศ	 ภาษา	 ศาสนา	

ความคิดเห็นทางการเมือง	หรืออื่นใด	เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	กำาเนิด	หรือสถานะอื่นๆ	และจะ

ดำาเนินการเป็นขั้นตอนอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทางรัฐธรรมนูญ	และบทบัญญัติแห่งกติกาฉบับนี้	.....

ข้อ	๒๖	 บุคคลท้ังปวงย่อมเสมอภาคกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะได้รับความ

คุ้มครองเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใดๆ	 ในกรณีนี้พึงมีกฎหมายห้ามการเลือกปฏิบัติใดๆ	

และให้หลักประกันคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่างเสมอภาคและมีผลจริงจังเพื่อให้ปลอดจากการเลือกปฏิบัติ

อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ	 ผิว	 เพศ	 ภาษา	 ความคิดเห็นทางการเมืองหรืออื่นๆ	 เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	

ทรัพย์สิน	 กำาเนิดหรือสถานะอื่นใด

(๗)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	ข้อ	๑	

ข้อ	๒	 ข้อ	๓	 และข้อ	๕	(ง)	 และข้อ	๕	(ฉ)	

ข้อ	๑

๑.	 ในอนุสัญญานี้	 คำาว่า	“การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ”	จะหมายถึง	การจำาแนก	

การกีดกัน	 การจำากัด	 หรือการเลือก	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ	 สีผิว	 เชื้อสาย	 หรือชาติกำาเนิดหรือ	

เผ่าพันธุ์กำาเนิด	 ซึ่งมีเจตนาหรือมีผลให้เกิดการระงับหรือกีดกั้นการเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ	

ขั้นพื้นฐานของบุคคลในด้านการเมือง	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 และในด้านอื่นๆ	ของการดำารงชีวิตใน

สังคม	 รวมทั้งการระงับ	หรือกีดกั้นการใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างเสมอภาคของบุคคล

๒.	 อนุสัญญานี้	จะไม่ใช้กับการจำาแนก	การกีดกัน	การจำากัด	หรือการเลือก	โดยรัฐ

ภาคีของอนุสัญญานี้	ระหว่างพลเมืองและบุคคลที่ไม่ใช่พลเมือง

๓.	 จะตีความอนุสัญญานี้ไปในทางที่กระทบต่อข้อบทของกฎหมายภายในของรัฐ

ภาคีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ	 สัญชาติ	 และการให้สัญชาติไม่ได้	 หากข้อบทนั้นๆ	มิได้เลือกปฏิบัติต่อ

ชนเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติใดโดยเฉพาะ

๔.		มาตรการพิเศษที่จัดให้มีขึ้นตามความจำาเป็น	 โดยมีเจตนาเพื่อประกันให้มี

ความก้าวหน้าอย่างเพียงพอในหมู่ชนบางเช้ือชาติหรือบางเผ่าพันธุ์	 หรือบุคคลบางกลุ่มท่ีต้องการความ

คุ้มครอง	 เพ่ือให้กลุ่มหรือบุคคลเหล่านั้นได้มีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างเสมอภาค	 จะไม่	

ถือเป็นการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ	ทั้งนี้	มาตรการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดการธำารงไว้ซึ่งสิทธิที่แตกต่างกัน

ระหว่างกลุ่มชน	 เชื้อชาติต่างๆ	 และจะไม่คงอยู่ต่อไปภายหลังจากที่ได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้แล้ว
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ข้อ	๒	

๑.	 รัฐภาคีประณามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ	 และจะจัดให้มีนโยบายที่จะ

ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชนทุกเช้ือชาติโดยวิธีการ	

ที่เหมาะสมและไม่รีรอ	และเพื่อการนี้

(ก)	รัฐภาคีแต่ละรัฐจะไม่กระทำาการใดๆ	ท่ีจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล	 กลุ่ม

บุคคล	 หรือสถาบัน	 และจะประกันว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐทุกคน	 และสถาบันของรัฐทุกแห่ง	 ท้ังระดับชาติและ

ระดับท้องถิ่น	จะปฏิบัติตามพันธกรณีนี้

(ข)	รัฐภาคีจะไม่อุปถัมภ์	 ช่วยเหลือ	 หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ	

โดยบุคคลหรือองค์กรใด

(ค)	รัฐภาคีแต่ละรัฐจะดำาเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อทบทวนนโยบายของ

รัฐบาล	 ทั้งในกรอบแห่งชาติและระดับท้องถิ่น	 และแก้ไข	 เพิกถอนหรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎระเบียบใดๆ	

ที่มีผลก่อให้เกิดหรือแพร่ขยายการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติไม่ว่าในที่ใดก็ตาม

(ง)	รัฐภาคีแต่ละรัฐจะห้ามและยกเลิกการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดยบุคคล	

กลุ่ม	 หรือองค์กร	 โดยวิธีการอันเหมาะสม	ซึ่งรวมทั้งการออกกฎหมายที่ใช้ตามความจำาเป็นของสถานการณ์

(จ)	รัฐภาคีแต่ละรัฐจะสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรที่มุ่งประสานหลาย	

เชื้อชาติเข้าด้วยกัน	 และดำาเนินการเคลื่อนไหว	 และการกระทำาใดๆ	ในอันท่ีจะขจัดอุปสรรคขวางก้ันทาง

เชื้อชาติตามความเหมาะสม	 และจะไม่สนับสนุนการกระทำาใดๆ	อันมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ให้กับการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ

๒.	 เมื่อสถานการณ์เหมาะสม	 และโดยคำานึงถึงด้านสังคม	 เศรษฐกิจ	 วัฒนธรรม

และอื่นๆ	 รัฐภาคีจะจัดให้มีมาตรการพิเศษและเป็นรูปธรรมเพื่อประกันให้มีการพัฒนาอย่างพอเพียง	

และให้การคุ้มครองแก่กลุ่มชนหรือบุคคลบางเชื้อชาติ	 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะประกันให้บุคคลเหล่านั้น	

มีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานอย่างสมบูรณ์	และอย่างเสมอภาค	 ทั้งนี้	มาตรการเหล่านี้จะต้อง	

ไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกสิทธิที่ไม่เท่าเทียมกันสำาหรับกลุ่มชนต่างเช้ือชาติอย่างต่อเนื่อง	 ภายหลังจากที่ได้

บรรลุวัตถุประสงค์นั้นแล้ว

ข้อ	๓	 รัฐภาคีประณามอย่างยิ่งต่อการแบ่งแยกทางเช้ือชาติและลัทธิแบ่งแยกผิว	

และจะป้องกัน	ห้าม	และขจัดการปฏิบัติทั้งมวลในลักษณะนี้ในเขตอาณาของตน
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๒) สถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

สิทธิด้านสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสถานะบุคคล	 ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีกลุ่มบุคคลผู้มีปัญหาสถานะบุคคลเป็นจำานวนมาก	 โดยเฉพาะ	

อย่างยิ่ง	 กลุ่มชาวไทยภูเขา	๙	เผ่า	 ได้แก่	 กะเหรี่ยง	 ม้ง	 หรือแม้ว	 เมี่ยน	 หรือ	

เย้า	 อาข่าหรืออีก้อ	 ลาหู่หรือมูเซอ	 ลีซูหรือลีซอ	 ลัวะหรือถิ่น	 ขมุและ	

มลาบรีหรือคนตองเหลือง	 ซ่ึงอาศัยอยู่ในพื้นท่ีภาคเหนือ	 และภาคตะวันตก	

ของประเทศไทย	จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 ตาก	 ราชบุรี	 ซึ่งทางราชการถือว่า	

ชาวไทยภูเขาที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ดั้งเดิมที่อาศัยทำากินหรือมีบรรพบุรุษอาศัย	

ทำากินอยู่บนพื้นที่สูงในราชอาณาจักร	 มีวัฒนธรรม	 ประเพณี	 และการดำาเนิน

ชีวิตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว	 รวมถึง	 ชนพื้นเมืองในภาคใต้	 เช่น	 กลุ่มชาวเล	

กลุ่มชาวมานิ	และกลุ่มชาวมอแกน	เป็นต้น	

สถานการณ์ด้านสถานะบุคคลในประเทศไทยนั้น	 รัฐได้มี	

นโยบายให้สถานะบุคคลกับชาวไทยภูเขา	 โดยการออกระเบียบสำานักทะเบียน

กลาง	ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคล

บนพื้นท่ีสูง	 พ.ศ.	๒๕๔๓	 เพื่อให้ชาวไทยภูเขาสามารถยื่นคำาร้องลงรายการ

สัญชาติ	 ได้ที่สำานักทะเบียนอำาเภอหรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลำาเนา

อยู่และให้นายทะเบียนดำาเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน	 ไม่ว่าจะเป็นพยาน

เอกสารหรือการสอบปากคำาพยานบุคคลผู้รู้เห็นการเกิด	 เพื่อเสนอนายอำาเภอ	

ในท้องท่ีนั้น	 พิจารณาคำาร้องขอลงรายการสัญชาติว่า	 ควรอนุมัติให้สัญชาติไทย	

กับผู้ยื่นคำาร้องขอลงรายการสัญชาติ	 ตามข้อ	๑๑	 และข้อ	๒๓	 แห่งระเบียบ

สำานักทะเบียนกลาง	ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลในทะเบียน

ราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง	 พ.ศ.	๒๕๔๓	หรือไม่	 นอกจากนี้	ปัจจุบันการให้

สถานะบุคคลแก่เด็กที่เกิดในประเทศไทยที่บิดามารดาเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย	

หน่วยงานท่ีมีอำานาจหน้าท่ีในการรับจดทะเบียนการแจ้งเกิดได้รับจดทะเบียนให้	

โดยไม่ต้องพิจารณาว่าเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยหรือไม่	 ซึ่งจะมีหลักฐานเอกสาร

แสดงสถานะบุคคล	(เลขรหัส	๑๓	หลัก)	ที่แตกต่างกับเด็กที่มีสัญชาติไทย

ส่วนปัญหาในเรื่องการกำาหนดสถานะบุคคลและการได้รับ

สัญชาติยังมีอยู่มาก	 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำาร้องขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียน

ราษฎรดำาเนินการพิจารณาล่าช้าเกินสมควร	 กล่าวคือ	 เมื่อผู้มีสิทธิได้ยื่นคำาร้อง

ต่อนายทะเบียนอำาเภอหรือนายทะเบียนท้องถ่ินแล้ว	 มักจะได้รับการพิจารณา
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อนุมัติให้สัญชาติล่าช้า	 ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ	 เช่น	 มีการเปลี่ยนตัวปลัดอำาเภอฝ่ายทะเบียนและบัตร	

ซึ่งทำาให้ขาดความต่อเนื่องของงาน	 มีการเพิ่มขั้นตอนการดำาเนินการเกินสมควร	 (การออกบัตรคิวใน

การยื่นคำาร้องขอลงรายการสัญชาติ	 หรือการพิสูจน์	DNA)	 การไม่แจ้งให้ผู้ร้องขอลงรายการสัญชาติมา	

ดำาเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่มีปัญหา	 หรือการรับคำาร้องขอลงรายการสัญชาติไว้โดยไม่ดำาเนินการใดๆ	เป็น

เวลานานหลายเดือน	 ซึ่งเรื่องน้ีได้มีเรื่องร้องเรียนต่อ	กสม.	และเมื่อคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคล	

ของผู้ไร้สัญชาติ	 ไทยพลัดถิ่น	 ผู้อพยพ	 และชนพื้นเมือง	 ใน	กสม.	มีหนังสือตรวจสอบข้อเท็จจริงไปถึง	

สำานักทะเบียนอำาเภอหรือสำานักทะเบียนท้องถิ่น	 จึงจะมีการดำาเนินการให้ผู้ร้องได้รับอนุมัติให้ลงรายการ

สัญชาติในทะเบียนราษฎร	เป็นต้น	

สำาหรับสถานการณ์เกี่ยวกับไทยพลัดถ่ิน	พบว่า	 ยังมีปัญหาในการดำาเนินการคืน

สัญชาติไทยให้กับคนไทยพลัดถิ่น	 ซึ่งเป็นบุคคลที่มีเชื้อสายไทยที่อาศัยอยู่ในพม่าและกัมพูชาบริเวณที่	

ติดกับชายแดนไทยซึ่งเป็นดินแดนของไทยมาก่อน	 แต่ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดน	 ทำาให้ดินแดน	

บางส่วนเป็นของประเทศเพื่อนบ้านและคนไทยที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว	 ทำาให้เขาเหล่านั้นกลายเป็นพลเมือง

ของประเทศเพื่อนบ้านไปโดยปริยาย	 และทำาให้ลูกหลานของคนกลุ่มนี้จึงไม่ได้รับสัญชาติไทย	 ต่อมา	

คนไทยกลุ่มนี้บางส่วนอพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยและขอคืนสัญชาติไทย	 โดยได้รณรงค์ให้รัฐดำาเนินการ	

ในเร่ืองดังกล่าวมานานถึง	๑๐	ปี	 ในท่ีสุด	รัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๕)	

พ.ศ.	๒๕๕๕	 เมื่อเดือนมกราคม	 ๒๕๕๕	 ซึ่งเป็นกฎหมายที่จะคืนสัญชาติไทยให้คนไทยพลัดถิ่นที่เคยอาศัย

อยู่ในเขตแดนของประเทศพม่าและกัมพูชาประมาณ	๒๐,๐๐๐	คน	 แต่ในปี	๒๕๕๖	 ยังไม่มีการดำาเนินการ

คืนสัญชาติให้กับคนไทยพลัดถิ่นเลย	

๓) การประเมินสถานการณ์สิทธิด้านสถานะบุคคล 

และกลุ่มชาติพันธุ์

จากสถานการณ์ด้านสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์ข้างต้น	 จะเห็นได้ว่า	 สถานการณ์

สิทธิด้านสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์	มีความก้าวหน้า	 กรณีท่ีรัฐได้มีนโยบายให้สถานะบุคคลกับ	

ชาวไทยภูเขา	 โดยการออกระเบียบสำานักทะเบียนกลาง	ว่าด้วยการพิจารณาลงรายการสถานะบุคคลใน

ทะเบียนราษฎรให้แก่บุคคลบนพื้นที่สูง	 พ.ศ.	๒๕๔๓	 ให้ชาวไทยภูเขาสามารถยื่นคำาร้องลงรายการสัญชาติ

ได้ท่ีสำานักทะเบียนอำาเภอ	หรือสำานักทะเบียนท้องถิ่นที่ผู้นั้นมีภูมิลำาเนา	 รวมทั้งการให้สถานะบุคคลแก่	

เด็กที่เกิดในประเทศไทยที่บิดามารดาเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย	 และรับจดทะเบียนการแจ้งเกิดให้	 โดยไม่ต้อง

พิจารณาว่าเป็นเด็กที่มีสัญชาติไทยหรือไม่
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ส่วนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านสถานะบุคคลท่ีเป็นความถดถอย	 เกิดจากกรณีที่	

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาคำาร้องขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนราษฎรดำาเนินการ

พิจารณาล่าช้าเกินสมควร	 ทำาให้การแก้ไขปัญหาการให้สัญชาติไทยกับกลุ่มบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับผลสำาเร็จ

เท่าที่ควร	 และไม่เป็นไปตามนโยบายท่ีกำาหนด	 ดังนั้น	 จึงมีข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐท่ีมีอำานาจหน้าที่

รับผิดชอบในการดำาเนินการตามกฎหมาย	 กล่าวคือ	 กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทยที่ต้องกำาหนด

นโยบายหรือกำาหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของอำาเภอต่างๆ	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่ตาม	

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๓๔	 และพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	 ให้ปฏิบัติ	

หน้าที่ในการให้บริการประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกๆ	อำาเภอ	 โดยไม่เลือกปฏิบัติ	

และทำาให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี	 รวดเร็ว	 ถูกต้องและเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ	 อีกทั้งต้อง

สร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสถานะบุคคลกับการได้รับสัญชาติไทยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	 และ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องสถานะบุคคลท่ีแสวงหาประโยชน์	

ที่มิชอบ

สำาหรับปัญหาของคนไทยพลัดถ่ิน	 ขณะนั้นคนไทยพลัดถ่ินจำานวนหนึ่งกังวลว่า	 อาจเป็น	

อุปสรรคในการขอคืนสัญชาติ	 กสม.	โดยคณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ	 ไทยพลัดถิ่น	

ผู้อพยพ	 และชนพื้นเมือง	 จึงได้จัดการเสวนาเกี่ยวกับแนวทางในการดำาเนินการตามกฎหมายดังกล่าว	

เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบข้อกังวลของผู้ที่เกี่ยวข้องได้นำาไปประกอบการพิจารณาดำาเนินการในขั้นตอน

ต่อไป	 และมีข้อเสนอแนะว่า	 หลังจากท่ีพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕	 ผ่านความ	

เห็นชอบของรัฐสภาแล้ว	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งออกกฎเกณฑ์รองรับการคืนสัญชาติให้คนไทย	

พลัดถิ่นโดยเร็ว	 และควรเผยแพร่รายละเอียดและข้ันตอนในการยื่นขอคืนสัญชาติให้แก่คนไทยพลัดถิ่น	

ได้รับทราบอย่างทั่วถึง
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๒.๕.๔ สิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ

๑) เกณฑ์การประเมิน

(๑)	 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	 พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๐	ไดร้บัรอง	

ให้บุคคลทุกคนย่อมเสมอกันในกฎหมาย	และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน	การเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง“เพศ”จะกระทำามิได้

(๒)	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ข้อ	๒	 กำาหนดสิทธิและอิสรภาพของ

บุคคลที่จะต้องไม่มีความแตกต่าง	อันเนื่องมาจากสภาวะต่างๆ	ซึ่งเพศถือเป็นส่วนหนึ่ง		

(๓)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

ข้อ	๒.๒	ห้ามเลือกปฏิบัติต่อบุคคลในเรื่องเพศ

(๔)	 หลักการยอกยาการ์ตา	(The	Yogyakarta	Principle)	ให้การรับรองสิทธิ	

ของบุคคลหลากหลายทางเพศ	ในด้านวิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศของบุคคล	ถือเป็นส่วนสำาคัญ	

ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และต้องไม่เป็นเหตุแห่งการเลือกปฏิบัติ

๒) สถานการณ์ด้านสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ

ในปัจจุบันบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ	ที่เรียกว่า	กลุ่ม	LGBT	(Lesbian,	Gay,	

Bisexual,	Trangender)	ได้รับการยอมรับจากสังคมมากขึ้น	โดยสามารถแสดงออกถึงความเป็นตัวตน	

การแต่งกาย	การดำาเนินชีวิต	การใช้สิทธิและเสรีภาพต่างๆ	ได้อย่างเป็นเป็นอิสระเฉกเช่นบุคคลทั่วไป	

ดังกรณีตัวอย่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนถึงพัฒนาการความก้าวหน้าในเรื่องสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ	

ในปี	๒๕๕๖	 ดังนี้		

(๑)	 การตรวจคัดเลือกทหารกองเกินประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	เป็นปีแรกที่มีการนำา

ประกาศกฎกระทรวง	ฉบับที่	๗๕	(พ.ศ.	๒๕๕๕)	ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร	

พ.ศ.	๒๔๙๗	ซึ่งกำาหนดให้บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นคนจำาพวกที่	๒	 และกำาหนดให้ใช้คำาว่า

เป็น	“ผู้ที่มีสภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำาเนิด	(Gender	Identity	Disorder)”	ในเอกสาร	สด.	๔๓	แทน

คำาว่าเป็น	“ผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตถาวร”	 และเจ้าหน้าที่ประจำาหน่วยเลือกตั้งส่วนใหญ่มีความเข้าใจ	

และปฏิบัติต่อบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

(๒)	 สถาบันการศึกษาหลายแห่งเคารพในสิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล

ที่มีความหลากหลายทางเพศ	โดยมีการปรับแก้ไขกฎระเบียบข้อปฏิบัติในการแต่งกายของนักศึกษาที่มีความ

หลากหลายทางเพศให้สามารถแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนิสิตนักศึกษาตามเพศที่ตนเองเป็นผู้กำาหนดได้	

(๓)	 การผลักดันให้มีการร่างพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคู่ชีวิต	พ.ศ.	….	 โดย	

ขับเคลื่อนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตคู่ของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศให้ได้รับการยอมรับทางกฎหมาย	
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และมีสิทธิต่างๆ	ในการจัดการความสัมพันธ์หรือทรัพย์สินท่ีหามาได้ร่วมกันให้เหมือนกับคู่สมรสระหว่าง

หญิงชาย	 โดยได้มีการจัดเวทีสาธารณะเพื่อระดมความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนต่างๆ	

ที่เกี่ยวข้องไปแล้วหลายครั้ง	 และขณะนี้อยู่ในระหว่างดำาเนินการตามกระบวนการทางนิติบัญญัติ	

เสนอเพื่อพิจารณาเป็นกฎหมาย	

	 นอกจากนี้	ประเด็นสิทธิของกลุ่มบุคคลหลากหลายทางเพศในระดับสากล	ได้มีการยกร่าง

แถลงการณ์ร่วมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยเรื่องวิถีทางเพศ	และอัตลักษณ์ทางเพศ	(Joint	

NHRI	Statement	on	Sexual	Orientation	and	Gender	 Identity	 :	SOGI)	โดยคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติออสเตรเลีย	และมีการนำาเสนอต่อที่ประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง

สหประชาชาติ	สมัยที่	๓	เมื่อวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๕๖	ซ่ึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย	

ได้มีมติเห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ดังกล่าวด้วย

๓) การประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิของ 

บุคคลหลากหลายทางเพศ

ปัจจุบันสังคมไทยมีความเข้าใจ	ให้การยอมรับ	และ	

เคารพในเรื่องสิทธิ	 เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคลที่มี	

ความหลากหลายทางเพศในบางมิติ	และเป็นท่ีน่าพอใจในระดับหนึ่ง	

ซึ่งการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่บุคคลที่มี	

ความหลากหลายทางเพศยังคงจำาเป็นต้องมีการขับเคลื่อนสิทธิ	

ในประเด็นต่างๆ	ให้ปรากฏหรือเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น	

อาทิ	การส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวเข้าใจและยอมรับต่อบุคคล	

ที่มีความหลากหลายทางเพศมากข้ึน	 การส่งเสริมให้สถาบัน	

การศึกษาทุกแห่งปฏิบัติต่อบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ	

ด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ	 การส่งเสริม	

ให้หน่วยงานหรือสถานประกอบการเคารพต่อสิทธิ	 เสรีภาพและ	

ความเสมอภาคของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ	 โดยไม่	

เลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ	 การผลักดันให้มีการออกกฎหมาย

รับรองการจดทะเบียนคู่ชีวิตให้มีผลบังคับใช้ดังเช่นในหลายประเทศ

ที่ได้รับรองสิทธิการมีคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน	 และกฎหมาย

รับรองการเปลี่ยนคำานำาหน้านามในบุคคลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของ

ร่างกายให้เป็นเพศตามเจตจำานงของตนเอง	เป็นต้น
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๑) เกณฑ์การประเมิน

(๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๐	๔๐	(๕)	

และมาตรา	๘๑

(๒)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

(International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	:	ICCPR)	ข้อ	๒	และ	ข้อ	๔

(๓)		 อนสุญัญาตอ่ตา้นการทรมานและการประตบิตัหิรอืการลงโทษอืน่ทีโ่หดรา้ย	

ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี	(Convention	Against	Torture	and	other	Cruel,	

Inhuman	or	Degrading	Treatment	or	Punishment	:	CAT)	ข้อ	๑	ข้อ	๒	และ	ข้อ	๔

๒) สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑)	 การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง	๓	ฉบับ	

แบ่งเป็นการประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	 ควบคู่ไปกับการประกาศใช้

พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	(รัฐบาลมีการต่ออายุทุก	๓	เดือน)	

ในเขตพื้นที่	จังหวัดยะลา	ปัตตานี	และนราธิวาส	และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความ	

มั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ในพื้นที่ 	๕	อำาเภอ	คือ	อำาเภอแม่ลาน	จังหวัดปัตตานี	

และสี่อำาเภอของจังหวัดสงขลา	คือ	อำาเภอนาทวี	 อำาเภอจะนะ	 อำาเภอเทพา	และอำาเภอสะบ้าย้อย	

โดยนอกจากกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงทั้ง	๓	ฉบับแล้ว	ยังมีการบังคับใช้ประมวลกฎหมาย	

วิธีพิจารณาความอาญา	ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับทั่วประเทศด้วย
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จากข้อมูลของศูนย์ทนายความมุสลิม	
๑๕

	พบว่า	ร้อยละ	๙๐	ของผู้ต้องหา

คดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	มักถูกดำาเนินคดีผ่านกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงท้ัง	

๓	ฉบับ	เช่น	การใช้กฎอัยการศึกที่ให้อำานาจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้	๗	วัน	โดยไม่ต้องตั้งข้อกล่าวหาใดๆ	

หรือการดำาเนินการตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	ที่ให้	

อำานาจเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้	๗	วัน	และต่อระยะเวลาได้รวมไม่เกิน	๓๐	วัน	และการ

ดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	 กรณีการเปิด

โอกาสให้ผู้หลงผิดกลับใจยอมรับในการกระทำาความผิดแล้วใช้กระบวนการตามมาตรา	๒๑	และต้องเข้า	

รับการอบรมเป็นระยะเวลา	๖	เดือน	 นอกจากนี้	จากการนำาเสนอข้อมูลของภาคประชาสังคมพบว่า	
๑๖

	

กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคมได้รณรงค์ให้มีการยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษในพื้นที่ภาคใต้และเรียกร้อง

ให้นำากฎหมายในภาวะปกติมาใช้บังคับในพื้นท่ีแทน	เนื่องจากการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง	

ส่งผลต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เช่น	การซ้อมทรมานระหว่างถูกควบคุมตัว	 การจับกุมแบบเหวี่ยงแห	

๑๕	 สิทธิและความยุติธรรม	 การบังคับใช้กฎหมายพิเศษในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 วิทยากรโดย	สุทธิพงษ์	จันทรวิโรจน์	ประธานศูนย์

ทนายความ	มุสลิม	,	๑๐	มกราคม	๒๕๕๗

๑๖	 ที่มา	http://www.deepsouthwatch.org

การเชิญตัวผู้ต้องสงสัยยังขาดหลักเกณฑ์และความชัดเจนแน่นอน	เนื่องจาก

บางรายไม่ระบุหน่วยท่ีถูกควบคุมตัว	 ไม่มีการสื่อสารกับญาติผู้ถูกควบคุม	

สร้างความกังวลให้กับครอบครัวผู้ต้องสงสัย	เกิดวิกฤตศรัทธาต่อเจ้าหน้าท่ีรัฐ	

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๑	ข้อย่อย	๒	และ	๗	 อนุสัญญาต่อต้าน	

การทรมานฯ	ข้อ	๑	ข้อย่อย	๑	และ	๔

ในปี	๒๕๕๖	กสม.	ได้ตรวจสอบและจัดทำารายงานผลการพิจารณา	

กรณีร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม	

การตรวจค้น	จับกุม	และการซ้อมทรมานในพื้นท่ีภาคใต้	 หลายกรณีได้มี	

ข้อเสนอไปยังหน่วยงานด้านความมั่นคงให้วางมาตรการในการป้องกันการ	

ทรมานในทุกขั้นตอนของการตรวจค้น	จับกุม	และคุมขัง	เช่น	การแจ้งการ

จับกุมให้ครอบครัวและญาติทราบ	การให้ญาติสามารถเข้าเยี่ยมได้	ให้ผู้ถูก

จับกุมมีโอกาสปรึกษากับทนาย	 การปรับปรุงกระบวนการซักถามโดยไม่ใช้	

วิธีความรุนแรง	 และการซักถามควรทำาโดยพนักงานสอบสวนที่มีความ	

เชี่ยวชาญเท่านั้น	 นอกจากนี้	กสม.	ยังมีการจัดการฝึกอบรมในการสร้าง	

ความรู้ความเข้าใจตามหลักการอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	ให้กับเจ้าหน้าที	่

ด้านความมั่นคงเกี่ยวกับเรื่องการจับกุม	คุมขัง	และการซ้อมทรมานตาม	
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อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	 เป็นผลให้เจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงได้อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยม	

ผู้ถูกควบคุมตัว	 ต้ังแต่วันแรกของการจับกุม	 ซ่ึงเมื่อพิจารณาข้อร้องเรียนในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย	อาทิ	การจับกุม	ควบคุมตัว	การไม่อนุญาตให้ญาติ	

เข้าเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัว	และการซ้อมทรมาน	ซ่ึงมีการร้องเรียนต่อ	กสม.	ระหว่างปี	๒๕๕๕	–	๒๕๕๖	

พบว่า	สถิติคำาร้องมีปริมาณลดลง	

(๒)	 สถานการณ์การเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ

ในส่วนการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่

ภาคใต้	มีกรอบพิจารณาที่สำาคัญ	คือ	มติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๔๘	และ	๑๔	สิงหาคม	

๒๕๕๕	 และระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ว่าด้วยการให้	

ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

อันสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	๒๕๕๕	(ระเบียบ	กพต.)	โดย	

สาระสำาคัญ	คือ	ภาครัฐได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงฯ	

ในส่วนที่เป็นประชาชนทั่วไป	 โดยปรับอัตราเงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตกรณีผู้ทุพพลภาพและกรณี	

เหตุการณ์เฉพาะ	 และหากกรณีเพิ่มเงินช่วยเหลือให้มากขึ้นโดยให้มีผลย้อนหลัง	 ซึ่งเป็นผลให้รัฐต้อง	

ใช้งบประมาณด้านการเยียวยาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

การดำาเนินการกรณีเยียวยาในช่วงปี	๒๕๕๖	พบว่า	 ภายหลังจากรัฐบาลได้มีมติ

คณะรัฐมนตรีและออกระเบียบ	กพต.	ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา	 โดยสาระสำาคัญ	คือ	การเพิ่มการเยียวยา

ในรูปตัวเงินมากขึ้น	ส่งผลให้มีคำาร้องกรณีขอให้รัฐเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ	

ซ่ึงได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ	กสม.	เพิ่มมากข้ึน	และอยู่ระหว่างการตรวจสอบและจัดทำารายงานการพิจารณา

เบื้องต้นจากข้อร้องเรียนพบว่า	 ผู้เสียหายยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเก่ียวกับหลักเกณฑ์	เงื่อนไขในการ	

ได้รับการเยียวยา	รวมถึงจำานวนเงินที่จะได้รับในการเยียวยาแต่ละกรณีด้วย	
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๓) การประเมินสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑)	 สถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	

เมื่อพิจารณาการดำาเนินการของหน่วยงานรัฐด้านความมั่นคงในการบังคับใช้	

กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	พบว่า	กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง	ท้ัง	๓	ฉบับ	ในกรณีนี้	

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๗	ยินยอมให้ใช้ได้ตามความจำาเป็น	

และรัฐธรรมนูญมีบทบัญญัติที่เป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนซ่ึงรองรับไว้	 อีกทั้งยังมี	

บทบัญญัติที่ให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้ดำาเนินการตามกฎหมายดังกล่าวนั้นไม่ต้องรับผิดท้ังทางแพ่ง	ทางอาญา	และ

ทางวินัย	ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติท่ีอาจนำาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายๆ	กรณี	เช่น	นำาไปสู่

การใช้ความรุนแรงในการจับกุม	ควบคุมตัว	การซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ	หรือการเหวี่ยงแหจับกุม

โดยการขาดการหาพยานหลักฐานที่ชัดเจน	 ทำาให้มีผู้ถูกจับกุมดำาเนินคดีในกระบวนการทางศาลเป็น	

จำานวนมาก	 ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมมีความล่าช้า	 นำาไปสู่การให้ผู้ที่มีความเห็นต่างไปสร้างเงื่อนไข

ในการลดความชอบธรรมในการทำาหน้าที่ของฝ่ายรัฐทั้งในด้านความมั่นคงและกระบวนการยุติธรรม	

ซึ่งถือได้ว่า	การดำาเนินการภาครัฐเก่ียวกับมาตรการการบังคับใช้กฎหมายนั้น	ยังไม่สอดคล้องกับนโยบาย

ของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	๒๕๕๕	-	๒๕๕๗	ท่ีให้ความสำาคัญ	

กับการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่โดยยึดหลักนิติรัฐและเคารพหลักสิทธิมนุษยชน	ประกอบ

หลักการในเรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ถูกบัญญัติรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	ซึ่งกำาหนดว่า	บุคคล	

ย่อมเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง	(มาตรา	๔๐)	และกำาหนดให้	

รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม	โดยดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการ	

ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และทั่วถึง	 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	

ให้พ้นจากการล่วงละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ	และโดยบุคคลอื่น	และต้องอำานวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

อย่างเท่าเทียมกัน	(มาตรา	๘๑)	
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ในประเด็นนี้	 กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล	
๑๗

	ว่าควรทบทวนการประกาศ	

ใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	และพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เพราะกฎหมายดังกล่าวเป็นกฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	

จึงต้องบังคับใช้เท่าที่จำาเป็นและในระยะเวลาท่ีจำากัดเท่านั้น	 ในพื้นท่ีใดท่ีสถานการณดีข้ึน	 รัฐบาลควร	

ลดระดับการบังคับใช้กฎหมายพิเศษข้างต้น	 โดยประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร	 พ.ศ.	๒๕๕๑	 ซึ่งกำาหนดให้การตรวจค้น	การตั้งข้อหา	การจับกุม	การควบคุมผู้ต้องหา	

และการสอบสวนเป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	ซึ่งมีบทบัญญัติที่คุ้มครองสิทธิ	

แก่ผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นไปตามมาตรฐานระหว่างประเทศมากกว่าแทน	

(๒)	 สถานการณ์การเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ

เมื่อพิจารณาจากมติคณะรัฐมนตรี	 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา	

โดยภาครัฐแล้ว	 จะเห็นว่า	การที่ภาครัฐได้เพิ่มอัตราการเยียวยาผู้เสียหายกรณีได้รับผลกระทบจากการ	

ก่อความไม่สงบให้เท่าเทียมกับกรณีที่เกิดจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐอันเกี่ยวเนื่องกับความไม่สงบ	

จึงเห็นได้ว่า	 รัฐมีความพยายามในการดำาเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน

พื้นที่ภาคใต้ให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วน	ซึ่งสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ในส่วนกระบวนการยุติธรรม	ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา	ตามมาตรา	๔๐	(๕)	วางหลัก

ไว้ว่า	ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	จำาเลย	และพยานในคดีอาญา	มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง	และความช่วยเหลือ	

ที่จำาเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	 ส่วนค่าตอบแทน	ค่าทดแทน	และค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น	ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

บัญญัติ	ซึ่งสอดรับกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๒	ข้อย่อย	๓	

ก็ได้วางหลักประกันว่า	 บุคคลใดที่สิทธิหรือเสรีภาพของตนซ่ึงรับรองไว้ในกติกานี้	ถูกละเมิดต้องได้รับการ

เยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง	โดยไม่ต้องคำานึงว่าการละเมิดนั้นจะได้กระทำาโดยบุคคลผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่	

ในประเด็นนี้	 กสม.	มีข้อเสนอว่า	เพื่อให้นโยบายด้านการเยียวยาของรัฐบาล	

เป็นไปอย่างเสมอภาค	เท่าเทียม	เป็นธรรม	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำาเนินนโยบายแก้ปัญหา	

ภาคใต้	 รัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์	วิธีการ	และข้ันตอนท่ีชัดเจนในการเข้าถึงสิทธิ	

ในการได้รับการเยียวยาในแต่ละกรณี	เช่น	เงื่อนไขท่ีเป็นองค์ประกอบของการได้รับเงินเยียวยาในแต่ละ

กรณี	อาทิ	กรณีเสียชีวิต	กรณีบาดเจ็บ	 กรณีทุพลภาพ	หรือกรณีทรัพย์สินเสียหาย	 เนื่องจากตามข้อ	

ร้องเรียนที่ได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	 ในประเด็นการเยียวยา	พบว่า	ประเด็นข้อร้องเรียนส่วนใหญ่	ผู้เสียหาย	

ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเง่ือนไขการได้รับเงินเยียวยา	และจำานวนเงินเยียวยาที่จะได้รับในแต่กรณี	

ซึ่งเร่ืองน้ี	กสม.	จะได้จัดทำารายงานผลการพิจารณาเพื่อมีข้อเสนอเชิงนโยบายไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

ต่อไป

๑๗	 รายงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย	

ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี
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๑) เกณฑ์การประเมิน

(๑)	 รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช		๒๕๕๐	

มาตรา	๓๒	 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	การทรมาน	

ทารุณกรรม	หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำามิได้	

แต่การลงโทษตามคำาพิพากษาของศาล	หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็น	

การลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

(๒)	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	และการประติบัติ	หรือ

การลงโทษอื่นที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำายีศักด์ิศรี	(Convention	

Against	Torture	and	other	Cruel,	 Inhuman	or	Degrading	

Treatment	or	Punishment	:	CAT)	 โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	

ข้อ	๑	ที่กำาหนดนิยามของ	“การทรมาน”	ว่าหมายถึง	การกระทำาโดยเจตนา	

ให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัสทางกายหรือทางจิตใจต่อ

บุคคล	เพื่อให้ได้มาซ่ึงข้อสนเทศหรือคำาสารภาพจากบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม	

การลงโทษบุคคลสำาหรับการกระทำา	ซึ่งบุคคลนั้น	หรือบุคคลที่สามกระทำาหรือ

ถูกสงสัยว่ากระทำาการข่มขู่หรือขู่เข็ญบุคคลนั้นหรือบุคคลที่สาม	หรือการเลือก	

ปฏิบัติ	 เม่ือความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระทำาโดย	หรือด้วยการยุยง	

หรือโดยความยินยอม	หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ	หรือผู้ซึ่งปฏิบัติ	

หน้าที่ในตำาแหน่งทางการ	 ท้ังนี้	ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมาน	

ที่เกิดจากหรืออันเป็นผลปกติจากหรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษท้ังปวงที่

ชอบด้วยกฎหมาย	 และข้อ	๔	ของอนุสัญญาฯ	ที่ระบุพันธกรณีของรัฐภาคีที่

ต้องประกันว่าการกระทำาทรมานท้ังปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน	

และมีโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรง

(๓)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	

โดยมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้อง	ได้แก่	ข้อ	๑	ของพิธีสารฯ	ท่ีระบุความมุ่งหมายในการ

พัฒนาระบบการเข้าเยี่ยมสถานท่ีท่ีทำาให้บุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพโดยหน่วยงาน

101 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



นานาชาติและระดับชาติที่เป็นอิสระอย่างสม่ำาเสมอเพื่อป้องกันการทรมาน	 การปฏิบัติและการลงโทษ	

ที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือย่ำายีศักดิ์ศรี	ข้อ	๑๘	ของพิธีสารฯ	ที่กำาหนดให้รัฐภาคีต้องดำาเนินการให้กลไก

การป้องกันในระดับชาติมีความเป็นอิสระในการทำางาน	และความเป็นอิสระของบุคลากรฯ	 และข้อ	๑๙	

ที่กำาหนดว่า	กลไกการป้องกันในระดับชาติจะได้รับมอบหมายอำานาจอย่างน้อยให้สามารถตรวจเยี่ยม	

การปฏิบัติต่อบุคคลผู้ถูกทำาให้เสื่อมเสียอิสรภาพในสถานที่คุมขังอย่างสม่ำาเสมอ	 เพื่อส่งเสริมและ	

คุ้มครองสิทธิ

(๔)	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้

สูญหาย	(International	Convention	on	the	Protection	of	All	Persons	from	Enforced	

Disappearances)	โดยมีบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ข้อ	๒	ที่กำาหนดนิยามของ	“การหายสาบสูญ	

โดยถูกบังคับ”	ว่าหมายถึง	 การจับกุม	กักขัง	ลักพาตัว	หรือการกระทำาในรูปแบบใด	ที่เป็นการลิดรอน

เสรีภาพโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลซึ่งดำาเนินการโดยได้รับอนุญาต	 การสนับสนุน	

หรือการยอมรับโดยปริยายของรัฐ	ตามมาด้วยการปฏิเสธที่จะยอมรับว่าได้มีการลิดรอนเสรีภาพ	

หรือการปกปิดชะตากรรมหรือที่อยู่ของบุคคลที่หายสาบสูญ	ซึ่งส่งผลให้บุคคลดังกล่าวอยู่นอกการ	

คุ้มครองของกฎหมาย	และข้อ	๔	รัฐภาคีต้องดำาเนินมาตรการท่ีจำาเป็นเพื่อประกันว่าการหายสาบสูญ	

โดยถูกบังคับเป็นความผิดภายใต้กฎหมายอาญาของตน		

๒) สถานการณ์การดำาเนินการอนุวัติอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

(๑)	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	

ในปี	๒๕๕๖	 กระทรวงยุติธรรม	โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	ได้มีการ

ดำาเนินการที่จะปรับปรุงกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	

และการประติบัติ	หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือย่ำายีศักดิ์ศรี	ที่ประเทศไทยเข้าเป็น

ภาคีเมื่อเดือนตุลาคม	๒๕๕๐	 โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	เห็นว่า	ควรใช้แนวทางแก้ไขประมวล	

กฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	 โดยจะกำาหนดให้	“การทรมาน”	เป็นฐาน

ความผิดเฉพาะ	และให้ผู้ถูกกระทำาทรมานสามารถยื่นคำาร้องต่อศาลให้ระงับหรือเพิกถอนการกระทำานั้น

และมีสิทธิยื่นคำาร้องขอเยียวยาความเสียหายได้	 ขณะท่ีองค์กรภาคประชาสังคมเห็นว่า	ควรบัญญัติเรื่องนี้	

เป็นกฎหมายเฉพาะ

คณะกรรมาธิการกฎหมาย	การยุติธรรม	และสิทธิมนุษยชน	สภาผู้แทนราษฎร	

ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว	และเห็นพ้องกับแนวทางการแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่แล้วของกรมคุ้มครองสิทธิ	

และเสรีภาพ	 ในเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการฯ	ได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	

จัดการประชุมเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อร่างกฎหมาย	 เพื่อแก้ไข

102 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



ประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	เพื่อเตรียมเสนอต่อสภาผู้แทน

ราษฎรต่อไป	 อย่างไรก็ดี	รัฐบาลได้ประกาศยุบสภา	เมื่อวันที่	๙	ธันวาคม	๒๕๕๖	ทำาให้การดำาเนินการ	

เรื่องนี้หยุดชะงักลง	

(๒)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรมได้จัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับ

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาดังกล่าว	 เพื่อเผยแพร่สาระของพิธีสารฯ	และรับฟังความเห็นจากภาคส่วน	

ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารดังกล่าว	โดยในการสัมมนาที่กรมคุ้มครอง	

สิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรมจัดร่วมกับสมาคมเพื่อป้องกันการทรมาน	(Association	for	the	

Prevention	 of	 Torture	 –	 APT)	 เมื่อวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ผู้เข้าร่วมการสัมมนา	ซึ่งเป็นผู้แทน	

จากหลายหน่วยงานเห็นว่าควรให้	กสม.	ทำาหน้าท่ีเป็นกลไกการป้องกันการทรมานระดับชาติ	(National	

Preventive	Mechanism	–	NPM)	ตามพิธีสารเลือกรับฉบับนี้

(๓)	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้

สูญหาย	

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้มีการเตรียมการปรับปรุงกฎหมายภายใน

เพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย	

ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามไป	เมื่อวันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๕	ก่อนให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าว	 โดยได้	

ให้สถาบันการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและได้ข้อสรุปว่า	 ไทยควรออกกฎหมายเฉพาะใน	

เรื่องนี้	 เนื่องจากการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา	เรื่องการกำาหนดให้การบังคับบุคคลให้สูญหายเป็น	

ฐานความผิดเฉพาะ	ไม่ครอบคลุมประเด็นอื่นๆ	ในอนุสัญญาฯ	และได้มีการยกร่างกฎหมายเพื่อรองรับ	

การดำาเนินการตามอนุสัญญาฯ	แล้ว	แต่ยังไม่ได้มีการเสนอต่อรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณา

๓) การประเมินสถานการณ์การอนุวัติอนุสัญญา 

ต่อต้านการทรมานฯ 	

(๑)	 ไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	เมื่อเดือนตุลาคม	๒๕๕๐

ในการเข้าเป็นภาคี	 ไทยได้ทำาคำาแถลงตีความเข้าใจการดำาเนินการตามบทบัญญัติ

ของอนุสัญญาฯ	ว่าจะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใน	๓	ข้อ	รวมถึงข้อ	๑	

ในประเด็นเรื่องนิยามของ	“การทรมาน”	 โดยไทยจะได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของ	

อนุสัญญาฯ	ต่อไป	 นอกจากนี้	ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ	

Universal	Periodic	Review	(UPR)	 ไทยได้รับข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเก่ียวกับการแก้ไขกฎหมายภายใน	

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	ซึ่งรวมถึงการบัญญัติให้การทรมานในความหมายท่ีปรากฏในอนุสัญญาฯ	

103 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



เป็นความผิดอาญาด้วย	 ดังนั้น	การดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายจึงเป็น	

การดำาเนินการเพ่ือให้เป็นไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	 รวมท้ังเป็นไปตาม	

ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่ไทยได้รับจะดำาเนินการ	 อย่างไรก็ดี	ไทยควรเร่งรัดดำาเนินการให้มี	

การแก้ไขกฎหมายโดยเร็วเพื่อให้ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

(๒)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

เป็นตราสารท่ีสร้างกลไกในการป้องกันการทรมาน	ซึ่งจะทำาให้ประชาชนได้รับ	

การคุ้มครองสิทธิดียิ่งขึ้น	 การพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ	ของไทย	รวมท้ังการดำาเนินการเพื่อ	

เตรียมการสำาหรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ	ในอนาคต	จึงเป็นการดำาเนินการที่จะส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิของประชาชนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

(๓)	 ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุนการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศ

ว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย

โดยเมื่อวันท่ี	๙	มกราคม	๒๕๕๕	 รัฐบาลได้ลงนามในอนุสัญญาฯ	และได้ยอมรับ

ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ว่าจะให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาฉบับนี้	 แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ให้สัตยาบัน	

ในอนุสัญญาดังกล่าว	 การศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายภายในของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	

จึงเป็นการเตรียมการเพื่อให้ไทยสามารถให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ	ได้ตามข้อเสนอแนะของกระบวนการ	UPR	

และเป็นการดำาเนินการเพ่ือให้ไทยสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ	ได้อย่างเต็มท่ีเมื่อไทยให้

สัตยาบันอนุสัญญาฯ	แล้ว

104 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



หน้า	Title	ภาคที่	๑



106 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	 มีอำานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๔๒	 ในการตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา	

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับ	

สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล

หรือหน่วยงานที่กระทำาหรือละเลยการกระทำาดังกล่าวเพื่อดำาเนินการ	 การเสนอเรื่องพร้อม

ด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลปกครอง	และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	

เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	หรือข้อบังคับต่อรัฐสภา	และ	

คณะรัฐมนตรี	เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย	และการ	

เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	ส่งเสริมความร่วมมือ	และการประสานงานระหว่างหน่วย

ราชการและองค์กรอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน	จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์	

ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ	และเสนอต่อรัฐสภา	และอำานาจและหน้าที่อื่นตามที่	

กฎหมายกำาหนด



ตามมาตรา	๑๕	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	(กสม.)	 อำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานการ	

กระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชน

ที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสม	

ต่อบุคคล	หรือหน่วยงานท่ีกระทำา	หรือละเลยการกระทำาดังกล่าว

เพื่อดำาเนินการ	 ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามท่ีเสนอ	

ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

การดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ดังกล่าว	 กสม.	สามารถ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ทั้งจากการร้องเรียนของ	

ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือโดยผู้ทำาการแทน	ซึ่งอาจร้องเรียน	

โดยตรงหรือร้องเรียนผ่านองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	

หรือจากการเสนอเรื่องขององค์การดังกล่าวที่พบการละเมิด	

สิทธิมนุษยชน	และพิจารณาเบื้องต้นแล้วว่า	กรณีมีมูลหรือเป็น	

กรณีที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

สำาหรับช่องทางในการร้องเรียนต่อ	กสม.	เก่ียวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชน	สามารถดำาเนินการได้หลายช่องทาง	คือ	ด้วยวาจา	

ทางไปรษณีย์	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	 โทรศัพท์	และ	

โทรสาร	 โดยต้องระบุรายละเอียด	ดังนี้

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๖	ฉบับนี้	 ได้จัดทำาขึ้นตามภารกิจหลักที่กำาหนดไว้ใน	

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	(๗)	ในการประเมินผล	

และจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อรัฐสภา	 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรายงานให้รัฐสภา	

รับทราบผลการดำาเนินงานของ	กสม.	 รวมท้ังเพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าและประชาสัมพันธ์งาน	

ขององค์กรให้สาธารณชนได้รับทราบ	 โดยนำาเสนอเป็นปีปฏิทิน	(๑	มกราคม	–	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๖)
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๑.	 ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องหรือผู้ทำาการแทน

๒.	 ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์	อันเป็นเหตุแห่งการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา	

อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๓.	 ลายมือชื่อของผู้ร้องหรือผู้ทำาการแทน	ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิยื่นคำาร้อง	

โดยสามารถยื่นที่	สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ (สำ�นักง�น กสม.)	หรือส่งทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	หรือจะยื่นต่อกรรมการคนใดคนหนึ่ง	หรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	

เพื่อส่งต่อให้	สำานักงาน	กสม.	ดำาเนินการต่อไป	

	 นอกจากนี้	กรณีเรื่องร้องเรียนใดเป็นเรื่องที่ไม่ครบองค์ประกอบ	ตามมาตรา	๒๓	แห่งพระราช

บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 กสม.	จะไม่รับไว้เป็นคำาร้อง	แต่จะได้มอบหมาย

ให้สำานักงาน	กสม.	ดำาเนินงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ตามมาตรา	๑๘	(๔)	แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	เพื่อแสวงหาทางออกของปัญหาร่วมกัน	และก่อให้เกิด

สัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้ร้อง	ผู้ถูกร้อง	รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

โดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการกระทำาท่ีไม่เป็นธรรมเป็นอำานาจของ	กสม.	ตาม

หมวด	๓	 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึ่งได้กำาหนดการพิจารณา

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ	กสม.	ไว้ว่า	เมื่อ	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนในกรณีใด	หรือกรณีที่ได้รับการร้องเรียน	หรือได้รับ

เรื่องจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	เพราะเห็นว่า	เป็นกรณี

ที่มีมูลและอยู่ในอำานาจหน้าที่	 กสม.สามารถแจ้งไปยังบุคคลหรือ

หน่วยงานที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือผู้เกี่ยวข้อง

กับการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาท่ี	

กสม.	กำาหนด	(ตามมาตรา	๒๕)

สำาหรับเร่ืองร้องเรียนที่เป็นประเด็นเดียวกันกับท่ีมีการฟ้อง

คดีต่อศาล	 กสม.	จะยุติการตรวจสอบ	ทั้งนี้	เป็นไปตามมาตรา	๒๒	

แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.

๒๕๔๒	 ที่กำาหนดว่า	“ในกรณีที่มีการกระทำาหรือการละเลยการ	

กระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และมิใช่เป็นเรื่องที่มีการ

ฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล	หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำาสั่งเด็ดขาด

แล้ว	 ให้	กสม.	มีอำานาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไข

ตามพระราชบัญญัตินี้”	 หรือที่เรียกว่า	“ยุติการตรวจสอบตาม

มาตรา	๒๒”	 แต่อาจมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ

เสนอแนะนโยบาย	และกฎหมายต่อรัฐบาลได้
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	 นอกจากนี้	พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำาหนดอำานาจหน้าที่

ของ	กสม.	เก่ียวกับการไกล่เกลี่ยในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

ไว้ว่า	 ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

หาก	กสม.	เห็นว่า	 อาจดำาเนินการไกล่เกลี่ยได้	ให้ดำาเนินการไกล่เกล่ีย	

บุคคลหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 เพื่อให้คู่กรณีทำาความตกลงเพื่อ

ประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เมื่อคู่กรณี

ยินยอมและการตกลงอยู่ในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

ให้จัดให้มีการจัดทำาข้อตกลงระหว่างคู่กรณีเป็นหนังสือไว้และให้	

ยุติเรื่อง	อย่างไรก็ตาม	หากปรากฏภายหลังว่า	มีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไป	

ตามข้อตกลงดังกล่าว	 ให้	กสม.	พิจารณาตรวจสอบตามอำานาจหน้าที่	

ต่อไป	(ตามมาตรา	๒๗)

	 อนึ่ง	 ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 กรณีที่มี	

ผู้ไม่มาให้ถ้อยคำา	หรือไม่ส่งวัตถุเอกสาร	หรือพยานหลักฐานท่ี	กสม.	

เรียกหรือสั่งให้ส่งมานั้น	มีการกำาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา	๓๔	แห่ง	

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ว่า

ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	

หรือทั้งจำาทั้งปรับ	

หลังจาก	กสม.	ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว	 และเห็นว่ามีการกระทำา	

หรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 กสม.จะ

จัดทำารายงานผลการตรวจสอบ	ซึ่งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ

พฤติการณ์แห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เหตุผลที่มีความเห็นดังกล่าว	

และมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยกำาหนด

ระยะเวลาในการดำาเนินการตามมาตรการดังกล่าว	และในการกำาหนด

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว	 กสม.	อาจ

กำาหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีด้วยวิธีใด

ท่ีเห็นเหมาะสม	เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะ

ทำานองเดียวกันอีกก็ได้

นอกเหนือจากนี้	กสม.	มีอำานาจในการพิจารณาว่าแม้การกระทำา	

หรือละเลยการกระทำาดังกล่าวจะไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

แต่เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	ซึ่งสมควรแก่การแก้ไขเยียวยาความ	

เสียหายให้กับผู้ถูกกระทำาเช่นว่านั้น	 กสม.อาจกำาหนดแนวทางแก้ไข

เพื่อแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานดำาเนินการตามความเหมาะสมภายใต้

อำานาจหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้นได้
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๓.๑.๑ การรับเรื่องร้องเรียน

ในปี	๒๕๕๖	 กสม.	ได้รับเรื่องเรียนทั้งสิ้น	จำานวน	๗๖๐	เรื่อง	จำาแนกเป็น	เรื่องร้องเรียน

ประเภทที่ครบองค์ประกอบตามมาตรา	๒๓	 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๔๒	 ลงรับเป็นคำาร้อง	จำานวน	๖๑๑	คำาร้อง	 และมีเรื่องร้องเรียนประเภทท่ีไม่ครบองค์ประกอบ	

ตามมาตรา	๒๓	ไม่ลงรับเป็นคำาร้อง	จำานวน	๑๔๙	เรื่อง	

ทั้งนี้	เรื่องร้องเรียนที่รับเป็นคำาร้อง	จำานวน	๖๑๑	เรื่อง	มีจำาแนกตามประเภท	ดังนี้

๑) สถิติรายเดือนในปี ๒๕๕๖

ในปี	๒๕๕๖	 กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติท่ีไม่	

เป็นธรรม	หรือเป็นเร่ืองที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	รวม	๖๑๑	เรื่อง	

เฉลี่ยเดือนละ	๕๑	เรื่อง	เมื่อจำาแนกเป็นรายเดือนพบว่า	เดือนท่ีมีการรับเรื่องร้องเรียนมากท่ีสุด	คือ	เดือน

กันยายน	๒๕๕๖	จำานวน	๘๐	เรื่อง	และเดือนที่มีการรับเรื่องร้องเรียนน้อยที่สุด	คือ	เดือนธันวาคม	๒๕๕๖	

จำานวน	๓๐	เรื่อง	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๑

แผนภูมิที่ ๑  จำ�นวนของเรื่องร้องเรียนที่มีก�รร้องเรียนว่�ละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

จำาแนกเป็นรายเดือน

จำานวนเรื่อง
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๒) สถิติรายปี ในรอบ	๑๓	ปีที่ผ่านมา

	ในระยะเวลา	๑๓	ปีที่ผ่านมา	(ปี	๒๕๔๔	–	๒๕๕๖)	 กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องท่ี	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน	รวมทั้งสิ้น	๘,๑๗๖	เรื่อง	พบว่า	ปีที่มีการรับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด	คือ	ปี	๒๕๕๐	จำานวน	

๘๓๖	เรื่อง	 และปีที่มีการรับเรื่องร้องเรียนน้อยที่สุด	คือ	ปี	๒๕๔๔	 จำานวน	๑๑๒	เรื่อง	 เนื่องจากเป็น	

ปีเริ่มต้นการทำางานของ	กสม.	ชุดที่หนึ่ง	 ซึ่งมีระยะเวลา	 ๗	 เดือน	 (มิถุนายน-ธันวาคม	 ๒๕๔๔)	รายละเอียด

ตามแผนภูมิที่	๒		

แผนภูมิที่ ๒ จำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่มีก�รร้องเรียนว่�ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือมีก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควร 

ให้มีก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	

เปรียบเทียบระหว่างปี	๒๕๔๔	–	๒๕๕๖

จำานวนเรื่อง ๑๐๐๐
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๓) ประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนว่า 

ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

	จากข้อมูลเรื่องท่ีมีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม	

หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ในปี	๒๕๕๖	ซึ่งจำาแนกข้อมูล

ตามประเภทสิทธิที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	พบว่า	มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมสูงที่สุด	จำานวน	๑๓๐	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๑.๒๘	รองลงมาเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน	

จำานวน	๗๒	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๑๑.๗๘	และการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคน้อยที่สุด	จำานวน	๔	เรื่อง	คิดเป็น

ร้อยละ	๐.๖๕	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๓

แผนภูมิที่ ๓  จำ�นวนเรื่องที่มีก�รร้องเรียนว่�ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	

จำาแนกตามประเภทสิทธิมนุษยชน
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๔) พื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน

จากพ้ืนที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือมีการปฏิบัติท่ีไม่	

เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ในปี	๒๕๕๖	พบว่า	

กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงที่สุด	จำานวน	๑๓๕	เรื่อง	

รองลงมาเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง	จำานวน	๗๔	เรื่อง	และพื้นที่เกิดเหตุที่มีผลกระทบทั่วไป	

มีการร้องเรียนน้อยที่สุด	จำานวน	๒	เรื่อง	ซึ่งจะเห็นได้ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็น

เมืองใหญ่ของจังหวัดในภาคนั้นๆ	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๔

แผนภูมิที่ ๔ จำ�นวนเรื่องที่มีก�รร้องเรียนว่�ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน

จำาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ
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๕) ลักษณะของการร้องเรียน

	ในปี	๒๕๕๖	 กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือเป็นเร่ืองที่	

กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ในปี	๒๕๕๖	มีจำานวนทั้งสิ้น	๖๑๑	เรื่อง	

ซึ่งจำาแนกตามลักษณะของการร้องเรียน	พบว่า	ผู้ร้องมาร้องเรียนด้วยตนเองมากที่สุด	จำานวน	๕๗๙	เรื่อง	

คิดเป็นร้อยละ	๙๔.๗๖	และเป็นกรณีท่ีหน่วยงานอื่นส่งมาให้	กสม.	ดำาเนินการตรวจสอบน้อยท่ีสุด	จำานวน	

๒	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๓๓	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๕

แผนภูมิที่ ๕ จำ�นวนเรื่องที่มีก�รร้องเรียนว่�ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

	 หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	

จำาแนกตามลักษณะของการร้องเรียน

๖) ประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

	จำานวนเรื่องร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือเป็นเรื่องที่	

กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ในปี	๒๕๕๖	มีจำานวน	

ทั้งสิ้น	๖๑๑	เร่ือง	ซึ่งจำาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ	พบว่า	ผู้ถูกละเมิดสิทธิ	

ที่เป็นกลุ่มบุคคลมากที่สุด	จำานวน	๒๖๓	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๔๓.๐๔	 และผู้ถูกละเมิด	

สิทธิน้อยที่สุดเป็นผู้สูงอายุ	จำานวน	๕	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๘๒	 รายละเอียดตาม

แผนภูมิที่	๖
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๗) ช่องทางการร้องเรียน

	ในปี	๒๕๕๖	 กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือเป็นเรื่องที่	

กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ในปี	๒๕๕๖	จำานวน	๖๑๑	เรื่อง	จำาแนก	

ตามช่องทางการร้องเรียน	พบว่า	มีการร้องเรียนเป็นหนังสือมากที่สุด	จำานวน	๕๗๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	

๙๓.๔๕	และมีการร้องเรียนทางโทรศัพท์	และทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	และรับจากหน่วยงานอื่น	

น้อยที่สุด	จำานวน	๒	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๓๓		รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๗

แผนภูมิที่ ๗ จำ�นวนเรื่องที่มีก�รร้องเรียนว่�ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	

จำาแนกตามช่องทางการร้องเรียน

แผนภูมิที่ ๖ จำ�นวนเรื่องที่มีก�รร้องเรียนว่�ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีก�รตรวจสอบก�รละเมิดสิทธิมนุษยชน	

จำาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ	

๑๐๐

๐

๒๐๐

๓๐๐

๔๐๐

๕๐๐

๖๐๐

รอง
เรีย

นทางโ
ทรศ

ัพท

รอง
เรีย

นทางจ
ดห

มาย

อิเล
็กท

รอน
ิกส



รับ
จาก

หนวยง
าน

อื่น

กสม. เห
็นสมควรใ

หมีการต
รวจ

สอบฯ

รองเร
ียน

ทางโ
ทรสา

ร

รองเรีย
นดวยวาจ

า

รองเรีย
นเปนหนังสือ

ผูส
ูงอ
าย
ุ

เด็ก
/เย
าวช

น ไมร
ะบ
ุ

ผูห
ญิง

ผูช
าย

กล
ุมบ

ุคค
ล

๓๐๐

๒๕๐

๒๐๐

๑๕๐

๑๐๐

๕๐

๐

๒๖๓
๒๒๓

๙๒

๒๐ ๘ ๕

จำานวนเรื่อง

จำานวนเรื่อง

116 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



๓.๑.๒ การพิจารณาเรื่องร้องเรียนและ 

 การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เมื่อ	กสม.	ตรวจสอบข้อเท็จจริง	พบว่า	มีการกระทำาท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติ

ที่ไม่เป็นธรรม	 กสม.	จะจัดทำารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยกำาหนดมาตรการ	

การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งระยะเวลาในการดำาเนินการตามมาตรการดังกล่าว	และ/	

หรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแจ้งไปยังหน่วยงาน/บุคคลท่ีเก่ียวข้องเพื่อดำาเนินการต่อไป	 เพื่อป้องกัน	

มิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกันอีก	

ในปี	๒๕๕๖	 กสม.	ได้รับเรื่องเรียนทั้งสิ้น	จำานวน	๗๖๐	เรื่อง	จำาแนกเป็น	เรื่องร้องเรียน

ประเภทที่ครบองค์ประกอบตามมาตรา	๒๓	 แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๔๒	 ลงรับเป็นคำาร้อง	จำานวน	๖๑๑	คำาร้อง	คิดเป็นร้อยละ	๘๐.๔๐	 และเรื่องร้องเรียนประเภท	

ที่ไม่ครบองค์ประกอบตามมาตรา	๒๓	 ไม่ลงรับเป็นคำาร้อง	 จำานวน	๑๔๙	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	๑๙.๖๐	และ	

ได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จในปี	๒๕๕๖	จำานวน	๑,๐๐๓	เรื่อง	

โดยเป็นเรื่องร้องเรียนที่รับเป็นคำาร้องก่อนปี	๒๕๕๖	และเรื่องร้องเรียนท่ีรับเป็นคำาร้องในปี	๒๕๕๖	

จำาแนกเป็น	 (๑)	เรื่องร้องเรียนท่ีไม่รับไว้พิจารณา	เนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบตามมาตรา	๒๓	แห่ง	

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 จำานวน	๑๔๙	เรื่อง	 ซ่ึง	กสม.	ได้	

ดำาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ตามมาตรา	๑๘	(๔)	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 โดยมีเป้าหมายเพื่อแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	

และก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่างผู้ร้อง	ผู้ถูกร้อง	รวมท้ังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 และ	(๒)	เรื่อง	

ร้องเรียนที่รับไว้พิจารณา	จำานวน	๘๕๔	เรื่อง	รายละเอียดตามตารางที่	๑	 ดังนี้

๑)	 ไม่รับพิจารณา

๑.๑)	เป็นเรื่องที่มิใช่ประเด็นการร้องเรียน/ไม่พบประเด็นการละเมิด/

เป็นเรื่องเฉพาะตัว	และรายงานให้	กสม.	เพื่อทราบข้อมูล

๑.๒)	ส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องทราบเป็นข้อมูล	

๑.๓)	ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		

๑.๔)	ประสานการคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน

๑๔๙

๖๖

๔๔

๑๔

๒๕

๑๔.๘๖

ตารางที่	๑	 ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	ป	ี๒๕๕๖

ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำานวน
(เรื่องร้องเรียน)

ร้อยละ
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ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จำานวน
(เรื่องร้องเรียน)

ร้อยละ

๒)	 รับไว้พิจารณา

๒.๑)	ส่งต่อให้องค์กรอื่นที่มีอำานาจหน้าที่พิจารณาแก้ไข	

๒.๒)	ยุติการตรวจสอบ/ยุติเรื่อง	เนื่องจาก

-	 ยุติเรื่องตามมาตรา	๒๒	

-	 ไม่พบประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

-	 ได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว	

-	 ผู้ร้องมีความประสงค์ขอถอนเรื่อง

๒.๓)	มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

-	 มีมาตรการการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย/												

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๔)	เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ/ศาลปกครอง	

และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย			 	

-	 ยุติเรื่อง	 	

-	 ทำาความเห็น/ฟ้องคดีต่อศาล	 	

	 	รวมทั้งสิ้น

๘๕๔

๔๓

๖๓๔

(๑๕๑)

(๒๒๔)

(๒๒๖)

(๓๓)

๖๙

๑๐๘

(๑๐๖)

(๒)

๑,๐๐๓

๘๕.๑๔

๑๐๐

	 โดยเร่ืองที่มีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน/มีการปฏิบัติที่ไม่

เป็นธรรม	จำานวน	๖๙	เรื่อง	จำาแนกตามประเด็นสิทธิ	รายละเอียดตามตารางที่	๒	ดังนี้

ตารางที่	๒	 เรื่องร้องเรียนที่มีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน/	
มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	จำาแนกตามประเด็นสิทธิ

เรื่อง ประเด็นสิทธิและเสรีภาพ จำานวน
(เรื่องร้องเรียน)

	 ๑	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 ๑๘

	 ๒	 สิทธิชุมชน	 ๑๐

	 ๓	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 ๔

	 ๔	 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน	 ๑

	 ๕	 สิทธิในการจัดการที่ดิน	 ๒

	 ๖	 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	 ๒

	 ๗	 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 ๔

	 ๙	 สิทธิในที่อยู่อาศัย	 ๑

	 ๑๐	 สิทธิแรงงาน	 ๒

	 ๑๑	 สิทธิสตรี	 ๑	

	 ๑๒	 สิทธิเด็ก	 ๑
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๓.๑.๓ การติดตามการดำาเนินการตามมาตรการ 

 การแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบ 

 การละเมิดสิทธิมนุษยชน

กสม.	ได้ติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการ	

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 และรายงานผลการพิจารณาท่ี	กสม.	ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่	

เกี่ ยวข้อง	 เพื่ อรับไปพิจารณาดำา เนินการให้แล้ว เสร็จภายในระยะเวลาที่ กำ าหนด	 โดยอาศัย

อำานาจตามมาตรา	๒๕	วรรคสาม	มาตรา	๒๙	มาตรา	๓๐	และมาตรา	๓๑	แห่งพระราชบัญญัติ	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 โดย	กสม.	ได้ดำาเนินการติดตามการดำาเนินการ	

ตรวจสอบการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปี	๒๕๕๖	ปรากฏว่า	มีเรื่องร้องเรียนท่ีตรวจสอบแล้ว	

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ซ่ึง	กสม.	ได้กำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาฯ	ไปยังองค์กรของรัฐ	

ที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๓๖	เรื่อง	จำาแนกตามประเด็นสิทธิ	ได้แก่	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	จำานวน	

๑๗	เร่ือง	คิดเป็นร้อยละ	๔๗.๒๒	 สิทธิชุมชน	จำานวน	๘	เรื่องคิดเป็นร้อยละ	๒๒.๒๒	 สิทธิและเสรีภาพ	

ในชีวิตและร่างกาย	จำานวน	๓	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๘.๓๔	 สิทธิในการจัดการที่ดิน	๒	เรื่อง	คิดเป็น	

ร้อยละ	๕.๕๕	 สิทธิพลเมือง	๒	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๕.๕๕	 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน	๑	เรื่อง	คิดเป็น

ร้อยละ	๒.๗๘	 สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล	๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒.๗๘	 สิทธิแรงงาน	๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	

๒.๗๘	 และสิทธิในที่อยู่อาศัย	๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒.๗๘	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๘

เรื่อง ประเด็นสิทธิและเสรีภาพ จำานวน
(เรื่องร้องเรียน)

	 ๑๓	 สิทธิในการศึกษา	 ๕

	 ๑๔	 ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 ๑๘

	 	 	 รวม	 ๖๙

สิท
ธิข

องบ
ุคค

ลใน
ทร

ัพย
สิน

สิท
ธิเส

รีภ
าพ

สว
นบ

ุคค
ล

สิท
ธิแล

ะเส
รีภา

พใน
ชีวิต

และ
ราง

กาย สิท
ธิแร

งงา
น

สิท
ธิพ

ลเม
ือง

สิท
ธิใน

ที่อ
ยูอ

าศ
ัย

สิท
ธิใน

การ
จัดก

ารท
ี่ดิน

สิทธ
ิในก

ระบ
วนก

ารย
ุติธร

รม
สิท

ธิชุม
ชน

๑๕

๑๐

๕

๐

๒๐

๑๗

๘

๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑

แผนภูมิที่ ๘ ผลก�รติดต�มก�รดำ�เนินง�นต�มร�ยง�นผลก�รตรวจสอบ

ก�รละเมิดสิทธิมนุษยชนประจำ�ปี	๒๕๕๖

จำาแนกตามประเภทสิทธิ

จำานวนเรื่อง
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โดยจากการติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา	

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานของรัฐ	ทั้ง	๓๖	เรื่องดังกล่าว	พบว่าอยู่ระหว่าง

การติดตามผลดำาเนินการของสำานักงาน	กสม.	จำานวน	๑๒	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๓๓.๓๓	

มีการดำาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา	จำานวน	๘	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๒.๒๒	

ไม่แจ้งผลดำาเนินการ	จำานวน	๘	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๒.๒๒	 ดำาเนินการเพียงบางส่วน	

จำานวน	๖	เร่ือง	 คิดเป็นร้อยละ	๑๖.๖๗	 ไม่ดำาเนินการ	จำานวน	๑	เรื่อง	คิดเป็น	

ร้อยละ	๒.๗๘	 อยู่ระหว่างการดำาเนินการ	จำานวน	๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒.๗๘	

รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๙

นอกจากนี้	กสม.	ได้ติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนต่อเนื่อง	 จากรายงานผลการตรวจสอบก่อนปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	ปรากฏว่า	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ได้ดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ซึ่งสามารถยุติเรื่องได้	จำานวน	

๕๖	เรื่อง	 แบ่งเป็น	ประเด็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	จำานวน	๑๖	เรื่อง	สิทธิชุมชน	จำานวน	๑๔	เรื่อง	

สิทธิในการจัดการที่ดิน	จำานวน	๘	เรื่อง	 และประเด็นสิทธิด้านอื่นๆ	รวม	๑๘	เรื่อง
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แผนภูมิที่ ๙	 ผลก�รติดต�มก�รดำ�เนินก�รต�มม�ตรก�รก�รแก้ไขปัญห�

ละเมิดสิทธิมนุษยชนประจำ�ปี	๒๕๕๖

จำานวนเรื่อง
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๑) การติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการ 

การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตาม 

มาตรการการแก้ไขและสามารถยุติเรื่องได้

จากผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการการแก้ไขปัญหาฯ	ตามรายงานผล

การตรวจสอบ	ของ	กสม.	พบว่า	หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีการดำาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฯ	ทั้งหมด	

ซึ่งสามารถยุติเรื่องได้	จำานวน	๘	เรื่อง	แบ่งเป็น	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	จำานวน	๔	เรื่อง	 สิทธิชุมชน	

จำานวน	๓	เรื่อง	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	จำานวน	๑	เรื่อง	 ดังสรุปผลการดำาเนินการของ	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

เรื่องที่ ๑
รายงานผลการตรวจสอบฯ	ที่	๘๗/๒๕๕๖
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
กรณีเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษขอนแก่นทำาร้ายร่างกายผู้ต้องขัง

(๑)  คว�มเป็นม�
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ว่าระหว่างที่ผู้ร้องเชียร์กีฬาตะกร้ออยู่บริเวณสนามกีฬาภายใน	

ทัณฑสถานบำาบัดพิเศษขอนแก่น	ได้ถูกเจ้าหน้าที่ทัณฑสถานฯ	เรียกตัวไปลงโทษและทำาร้ายร่างกาย	

โดยกล่าวหาว่า	ผู้ร้องเชียร์กีฬายั่วยุฝ่ายตรงข้าม	จากนั้นได้สั่งลงโทษวินัยกับผู้ร้อง	จึงขอให้	กสม.	

ตรวจสอบข้อเท็จจริง

(๒)  ก�รดำ�เนินก�รของ กสม.
กสม.โดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตรวจสอบกรณีการร้องเรียนแล้ว	

เห็นว่า	พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีทัณฑสถานบำาบัดพิเศษขอนแก่นท่ีกระทำาต่อผู้ร้อง	ซ่ึงเป็นผู้ต้องขัง	

เป็นการกระทำาที่เกิดขึ้นโดยพลการไม่มีกฎหมายให้อำานาจไว้	และมีผลเป็นการกระทบต่อเนื้อตัวร่างกาย	

ของผู้ร้องโดยตรง	กรณีดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของผู้ร้อง	

จึงเห็นควรกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาและป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังกรมราชทัณฑ์	

ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหา

กำาชับไปยังเรือนจำาและทัณฑสถานท่ัวประเทศให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม	โดยคำานึง

ถึงหลักสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และใช้กรณีตามคำาร้องนี้เป็นกรณีศึกษาเพื่อป้องกันมิให้

เกิดเหตุการณ์ในทำานองเดียวกันนี้ขึ้นอีก
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(๓) ผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
กรมราชทัณฑ์	มีหนังสือที่	ยธ	๐๗๐๕.๑/๑๖๕๘๒	ลงวันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๖	แจ้งว่า	

กรมราชทัณฑ์	ได้กำาหนดแนวทางหรือมาตรการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายรูปแบบ	ทั้งมี

หนังสือสั่งการให้เรือนจำา/ทัณฑสถาน	 จัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้มีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยคำานึงถึงหลัก

สิทธิมนุษยชนของบุคคลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฯ	 และกำาชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	 อย่าให	้

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้ต้องขังขึ้นได้	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กรณีทำาร้ายผู้ต้องขัง	รวมทั้งให้ส่งเจ้าหน้าท่ี

เข้าร่วมการประชุมหรือสัมมนา	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชนร่วมกับองค์กรหรือ	

หน่วยงานภายนอก	 นอกจากนี้	ในการประชุมสัมมนาหรืออบรมหลักสูตรต่างๆ	ของกรมราชทัณฑ์	ได้มีการ	

เน้นย้ำาให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรม	เป็นไปตามกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่าง

เคร่งครัดเสมอมา	 กอปรกับได้จัดทำาคู่มือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง	 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็น	

แนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในทุกขั้นตอน	 ตั้งแต่การรับตัวจนกระทั่งปล่อยตัว	 และจัดทำาคู่มือการ

บริหารเรือนจำาตามแนวทางสิทธิมนุษยชน	 ท้ังนี้	หากยังมีการกระทำาผิดเกิดข้ึนอีกก็จะพิจารณาดำาเนินการ

ลงโทษทางวินัยเป็นรายๆ	ไป	 นอกจากนี้	ผู้เสียหายยังสามารถฟ้องร้องตามกฎหมายได้อีกทางหนึ่ง

เรื่องที่ ๒
รายงานผลการตรวจสอบฯ	ที่	๑๖๕/๒๕๕๖

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 กรณีพนักงานสอบสวนดำาเนินคดีที่ขออายัดตัวผู้ร้องไว้ล่าช้า

(๑) คว�มเป็นม�
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ว่าผู้ร้องเป็นนักโทษเด็ดขาดในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์	 ซึ่งศาล

จังหวัดภูเก็ตพิพากษาจำาคุก	๒๓	ปี	 ต่อมา	พนักงานสอบสวนสถานีตำารวจภูธรโคกกลอย	จังหวัดพังงา	ได้ขอ

อายัดตัวผู้ร้องเพื่อดำาเนินคดีในความผิดเก่ียวกับทรัพย์อีกคดีหนึ่ง	ซ่ึงผู้ร้องได้กระทำาผิดเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๙	

และเมื่อปลายปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	 พนักงานสอบสวนได้สอบสวนผู้ร้องในคดีที่ถูกอายัด	โดยผู้ร้องให้การรับ

สารภาพตลอดข้อกล่าวหา	 ปัจจุบันผู้ร้องต้องขังอยู่ท่ีเรือนจำากลางนครศรีธรรมราช	ซ่ึงคดีท่ีผู้ร้องถูกอายัด

ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด	จึงขอให้ตรวจสอบ

(๒) ก�รดำ�เนินก�รของ กสม.
กสม.	โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมดำาเนินการตรวจสอบแล้วเห็นว่า	 กระบวนการและข้ันตอนการดำาเนินคดีท่ีผู้ร้องถูกอายัดตัวตาม	

คำาร้องมีความล่าช้าเกินสมควร	ทั้งในส่วนของการประสานงานระหว่างพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการ	

ในการส่งสำานวนการสอบสวน	 และการพิจารณาคำาขออนุญาตโอนย้ายผู้ต้องขังมายังเรือนจำาท่ีอยู่ในเขต	

อำานาจศาลของกรมราชทัณฑ์	 สร้างความไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิดสิทธิในการเข้าถึงกระบวนการ	

ยุติธรรมต่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ ต้องหา	ที่มีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีที่รวดเร็ว	ตามท่ี	
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๐	ได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้	จึงมี

มติแจ้งรายงานผลการตรวจสอบและมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	กรณีเรื่องนี้ไปยัง

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 สำานักงานอัยการสูงสุด	และกรมราชทัณฑ์	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหา

ให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	สำานักงานอัยการสูงสุด	และกรมราชทัณฑ์	พิจารณาดำาเนินการ

ตามอำานาจหน้าที่กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการดำาเนินคดีที่ล่าช้า

(๓) ผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
(๓.๑)	 สำานักงานอัยการสูงสุด	ได้มีหนังสือที่	อส	๐๐๐๓	(คก	๑)/๑๒๒๔๘	ลงวันที่	๒๗	

สิงหาคม	๒๕๕๖	แจ้งว่า	อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามรายงานของ	กสม.	

ต่อมา	มีหนังสือที่ 	อส	๐๐๐๓	(คก	๑)/๑๖๐๕	ลงวันที่ 	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	

แจ้งว่า	ได้ตรวจสอบแล้ว	 การที่พนักงานสอบสวนส่งสำานวนการสอบสวนคดีท่ีผู้ร้อง

ถูกอายัดตัวไปยังพนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชล่าช้าเกินสมควร	มิได้เกิด	

จากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราช	จึงให้

ยุติเรื่อง

(๓.๒)	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	มีหนังสือที่	ตช	๐๐๒๓.๑๗๓/๘๖๒๙	ลงวันที่	๓๐	ตุลาคม	

๒๕๕๖	แจ้งว่า	 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเจ้าหน้าที่ตำารวจที่เก่ียวข้อง

แล้ว	ต่อมา	มีหนังสือที่	ตช	๐๐๒๓.๑๗๓/๓๔๐๕	ลงวันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๗	แจ้งว่า	

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ดำาเนินการไปตามอำานาจหน้าท่ีในการประสานโอนตัวผู้ต้องหา	

และประสานอัยการจังหวัดนครศรีธรรมราชให้รับสำานวนผู้ต้องหาแล้ว	 การอนุมัติ

โอนตัวผู้ต้องหาเป็นขั้นตอนการพิจารณาของเรือนจำากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช	

เจ้าหน้าที่ตำารวจไม่อาจเข้าไปก้าวล่วงหรือบังคับได้แต่อย่างใด

(๓.๓)	 กรมราชทัณฑ์	มีหนังสือท่ี	ยธ	๐๗๐๖.๑/๑๙๔๗๕	ลงวันท่ี	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๗	

แจ้งว่า	 เรือนจำากลางนครศรีธรรมราชใช้เวลาดำาเนินการโอนย้ายผู้ร้องล่าช้าเกินสมควร	

เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเกิดวิกฤติการลักลอบจำาหน่ายสิ่งของต้องห้าม	 มียาเสพติด	

และโทรศัพท์มือถือ	จึงต้องมีการดำาเนินการอย่างเร่งด่วน	มีการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบงานในหน้าที่หลายตำาแหน่ง	จึงทำาให้ขาดการติดตามเรื่อง	และจากการ

สอบถามผู้ร้องก็ปรากฏว่าไม่ติดใจเอาความ	 ท้ังนี้	กรมราชทัณฑ์ได้กำาชับไปยังเรือนจำา	

กลางนครศรีธรรมราชให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมาย	กฎ	ข้อบังคับ	และระเบียบ

แบบแผนของทางราชการโดยเคร่งครัด	มิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีก
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เรื่องที่ ๓
รายงานผลการตรวจสอบฯ	ที่	๔๐๑/๒๕๕๖
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 กรณีผู้ต้องขังเรือนจำากลางระยองกล่าวอ้างว่า
ถูกเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของกรมราชทัณฑ์ทำาร้ายร่างกายด้วยการทุบตีโดยไม่เป็นธรรม

(๑) คว�มเป็นม�
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ว่าเมื่อวันท่ี	๒๒	มิถุนายน	๒๕๕๕	มีเจ้าหน้าท่ีหลายหน่วยงานทำาการ	

ตรวจค้นภายในเรือนจำากลางระยอง	โดยในการตรวจค้นดังกล่าวเจ้าหน้าท่ีชุดเฉพาะกิจของกรมราชทัณฑ์	

ได้ทำาร้ายร่างกายผู้ร้องด้วยการทุบตีโดยไม่เป็นธรรม	จึงขอให้	กสม.	ตรวจสอบข้อเท็จจริง

(๒) ก�รดำ�เนินก�รของ กสม.
กสม.	โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมดำาเนินการตรวจสอบแล้วเห็นว่า	 มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของกรม

ราชทัณฑ์ทำาร้ายร่างกายผู้ต้องขังจริง	อันเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องขัง	 ต่อมา	ผู้ร้อง	

มีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว	แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องขัง	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้กำาหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนดังกล่าวแจ้งไปยังกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมเพื่อพิจารณาดำาเนินการตาม	

อำานาจหน้าที่	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหา

ให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่	 กรณีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์	

กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้องในกรณีนี้	และให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณากำาหนดมาตรการ	

และกำาชับกรมราชทัณฑ์	เพื่อให้ความร่วมมือกับ	กสม.	ในการทำาหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

โดยการแจ้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามที่ได้รับการร้องขอ

(๓) ผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
(๓.๑)	 กระทรวงยุติธรรม	มีหนังสือ	ลับ	ท่ี	ยธ	๐๒๐๐๒/๑๓๕๔	ลงวันท่ี	๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๖	

แจ้งว่า	 ได้กำาชับให้กรมราชทัณฑ์ดำาเนินการแจ้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน	

ตามที่	กสม.	ร้องขอให้ถูกต้องครบถ้วนและโดยเร็วทุกกรณี	และได้แจ้งให้กรมราชทัณฑ์	

ดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ี	กรณีเจ้าหน้าท่ีกรมราชทัณฑ์กระทำาการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้อง

(๓.๒)	 กรมราชทัณฑ์	มีหนังสือ	ลับ	ด่วนท่ีสุด	ท่ี	ยธ	๐๗๐๕.๑/๒๐๓๙๓	ลงวันท่ี	๒๕	เมษายน	

๒๕๕๗	แจ้งว่า	ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว	ไม่ปรากฏหลักฐานที่ยืนยันชัดเจนว่า	

ผู้ทำาร้ายคือใคร	 ประกอบกับผู้ร้องได้แจ้งความประสงค์ขอยุติการร้องทุกข์แล้ว	อย่างไร

ก็ตาม	ได้กำาชับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมราชทัณฑ์

เพื่อมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนเหมือนเช่นกรณีนี้อีก	และได้กำาหนดแนวทางและมาตรการ
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ป้องกันแล้ว	โดยมีหนังสือสั่งการให้เรือนจำา/ทัณฑสถานจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าท่ี	

ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม

หรือสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน	 กำาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ

ต่อผู้ ต้องขังอย่างมีมนุษยธรรมเป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน	

อย่างเคร่งครัด	และดำาเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำานอกเหนืออำานาจหน้าท่ี	

ตามกฎหมาย	ระเบียบ	 ข้อบังคับ	และแนวทางท่ีกรมราชทัณฑ์กำาหนดไว้อย่าง	

เฉียบขาด	จัดทำาคู่มือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังให้เจ้าหน้าที่ ใช้เป็น	

แนวทางปฏิบัติและจัดทำาคู่มือบริหารเรือนจำาตามแนวทางสิทธิมนุษยชน	 เพื่อให้	

เรือนจำา/ทัณฑสถานนำาไปเป็นแนวทางการบริหารงาน

เรื่องที่ ๔
รายงานผลการตรวจสอบฯ	ที่	๔๖๙/๒๕๕๖
สิทธิชุมชน	 กรณีคัดค้านโครงการขุดลอกลำาห้วยจารย์	 ตำาบลบักได	 อำาเภอพนมดงรัก	 จังหวัดสุรินทร์

(๑) คว�มเป็นม�
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ว่า	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี	๕๕	 และองค์การบริหารส่วนตำาบล	

บักได	ดำาเนินโครงการขุดลอกลำาห้วยจารย์	ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านทั้งในด้านวิถีชีวิต	และระบบนิเวศใน

พื้นที่เป็นอย่างมาก	 ชาวบ้านได้ทำาหนังสือคัดค้านและขอให้ชะลอการดำาเนินโครงการดังกล่าว	แต่ไม่เป็นผล	

จึงขอให้	กสม.	ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำาเนินการเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจ่ายเงินชดเชยค่าฟื้นฟู	

ลำาห้วยจารย์ทั้งระบบ	จนกว่าห้วยจารย์จะกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม

(๒) ก�รดำ�เนินก�รของ กสม.
กสม.	โดย	คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน	ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนแล้วเห็นว่า	องค์การ

บริหารส่วนตำาบลบักได	และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี	๕๕	ดำาเนินการขุดลอกลำาห้วยจารย์โดยไม่มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนโดยครบถ้วน	 มีลักษณะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๖๖	และมาตรา	๖๗	ว่าด้วยสิทธิชุมชน

ในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการ	การบำารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและ	

สิ่งแวดล้อม	 จึงมีมติกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหา

ให้องค์การบริหารส่วนตำาบลบักได	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	๕๕	และชุมชนร่วมกันฟื้นฟู

พื้นที่ริมตลิ่ง	โดยปลูกไม้พื้นถิ่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศเพื่อเป็นแหล่งอาหารและประโยชน	์

ใช้สอยอื่นๆ	 ทั้งนี้	ให้เริ่มดำาเนินการทันทีเมื่อได้รับรายงานฉบับนี้	และแจ้งให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	ทราบผลภายใน	๓๐	วัน
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(๓) ผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
(๓.๑)	 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี	๕๕	มีหนังสือท่ี	กห	๐๓๐๙.๖.๕/๙๑๐	ลงวันท่ี	๒	กันยายน	

๒๕๕๖	แจ้งว่า	 ได้ดำาเนินโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศบริเวณห้วยจารย์ร่วมกับชุมชน	

ในพื้นที่	 โดยการปลูกพันธุ์ไม้	และปล่อยพันธุ์ปลา	เมื่อวันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๖	

ตามมติของ	กสม.	แล้ว

(๓.๒)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลบักได	มีหนังสือท่ี	สร	๘๐๕๐๑/๓๖๐	ลงวันท่ี	๔	กันยายน	

๒๕๕๖	แจ้งว่า	ได้ดำาเนินการฟื้นฟูพื้นที่ริมตลิ่งระบบนิเวศลำาห้วยจารย์	ร่วมกับหน่วย

พัฒนาการเคลื่อนที่	๕๕	และชุมชนในพื้นที่	โดยการปล่อยพันธุ์ปลา	และปลูกต้นไม้	

พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ตามมติของ	กสม.	แล้ว	

เรื่องที่ ๕
รายงานผลการตรวจสอบฯ	ที่	๔๗๐/๒๕๕๖

สิทธิชุมชน	 กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการขุดลอกห้วยโมง

เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมในพื้นที่	 ตำาบลจำาปาโมง	 อำาเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี

(๑) คว�มเป็นม�
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ว่า	อำาเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี	มีโครงการแก้ไขปัญหาน้ำาท่วม

ในลุ่มน้ำาห้วยโมง	ตำาบลจำาปาโมง	โดยบังคับให้ชาวบ้านสละที่ดินที่ติดอยู่กับห้วยโมงให้กับทางราชการ	

เพ่ือทำาการขุดลอกและขยายห้วยโมง	พร้อมสั่งการให้กำานันและผู้ใหญ่บ้านทำาหนังสือยอมอุทิศที่ดินให้

กับทางราชการ	 ให้ชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับห้วยโมงลงลายมือชื่อยินยอม	โดยไม่ได้ชี้แจงรายละเอียด	

เกี่ยวกับโครงการให้ชาวบ้านทราบ	 นอกจากนี้	ชาวบ้านได้เคยเสียสละที่ดินในการขุดลอกห้วยโมงไปแล้ว

ครั้งหนึ่ง	จนบางรายแทบไม่มีที่ดินเหลืออยู่	หากต้องสละที่ดินอีกชาวบ้านจะไม่เหลือที่ดินทำากิน	 ผู้ร้อง	

เห็นว่า	โครงการดังกล่าวขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	และเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

จึงขอให้	กสม.	ตรวจสอบข้อเท็จจริง

(๒) ก�รดำ�เนินก�รของ กสม.
กสม.	โดย	คณะอนุกรรมการการด้านสิทธิชุมชน	ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนข้างต้นแล้ว	

เห็นว่า	โครงการขุดลอกห้วยโมงขององค์การบริหารส่วนตำาบลจำาปาโมง	เป็นโครงการท่ีไม่สอดคล้องกับ	

การระบายน้ำาตามธรรมชาติ	 เป็นการพัฒนาที่ไม่ตรงกับศักยภาพของแหล่งน้ำา	 ไม่สามารถแก้ปัญหา	

น้ำาท่วมได้	และไม่ได้จัดให้มีกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้านอย่างแท้จริง	 ดังนั้น	การดำาเนินโครงการ	

ขุดลอกห้วยโมงถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	สมควรที่จะกำาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาต่อองค์การ

บริหารส่วนตำาบลจำาปาโมง	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหา

(๒.๑)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลจำาปาโมง	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรยุติการดำาเนิน

โครงการขุดลอกลำาห้วยโมง
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(๒.๒)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลจำาปาโมงควรร่วมกับชุมชน	ประสานขอความร่วมมือกับกรม

ทรัพยากรน้ำา	 กรมชลประทาน	 สถาบันอุดมศึกษา	 และองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่	

ทำาการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่แท้จริงของการบริหารจัดการน้ำาทั้งระบบ	เพื่อหา	

รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ำาที่ให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์มากท่ีสุด	

เมื่อได้ผลการศึกษาแล้ว	จึงนำามาออกแบบร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ว่าจะดำาเนินการ

อย่างใดบ้างท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมในพื้นท่ีตำาบลจำาปาโมงได้อย่างยั่งยืน	

โดยคำานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ระบบนิเวศลำาน้ำา	วิถีชีวิตและความเป็นธรรมต่อ	

ชาวบ้าน	โดยเฉพาะผู้ ท่ีมีท่ีดินติดลำาห้วยเป็นสำาคัญ	 และจัดให้มีกระบวนการมี	

ส่วนร่วมในการแสดงความเห็น	การตัดสินใจ	และร่วมบริหารจัดการโดยชุมชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในโครงการที่ชุมชนสามารถบริหารจัดการเองได้

(๒.๓)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลจำาปาโมงและชุมชนควรร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่ริมตลิ่ง	โดยปลูก	

ไม้พื้นถิ่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ	เพื่อเป็นแหล่งอาหารและประโยชน์

ใช้สอยอื่นๆ	โดยให้เริ่มดำาเนินการทันทีหลังจากได้รับรายงานฉบับนี้		

(๓) ผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
องค์การบริหารส่วนตำาบลจำาปาโมง	มีหนังสือที่	อด	๗๔๑๐๑/๕๖๕	ลงวันที่	๑๗	กันยายน	

๒๕๕๖	 และที่	อด	๗๔๑๐๑/๓๒๕	ลงวันท่ี	๒๗	มิถุนายน	๒๕๕๗	แจ้งว่า	 ได้ยุติการดำาเนินการขุดลอก

ห้วยโมงแล้ว	 มีการจัดตั้งงบประมาณประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	เพื่อฟื้นฟูที่ริมตลิ่ง	และจัดประชุมประชาคม	

กระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำา	(ห้วยโมง)	โดยมี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนท้ัง	๑๗	หมู่บ้านเข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็น	โดยมีข้อสรุปให้แต่งตั้ง

คณะกรรมการแต่ละส่วนหรือแต่ละหมู่บ้านโดยแบ่งเป็น	โซน	ร่วมกันตกลงหาข้อยุติและดำาเนินการแก้ไข

ปัญหาต่อไป

เรื่องที่ ๖
รายงานผลการตรวจสอบฯ	ที่	๔๗๔/๒๕๕๖
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
กรณีกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจของสถานีตำารวจภูธรแม่สอด	 จังหวัดตาก

ทำาร้ายร่างกายผู้ต้องหาจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

(๑) คว�มเป็นม�
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ว่า	เมื่อวันที่	๕	พฤษภาคม	๒๕๕๒	เจ้าหน้าที่ตำารวจของสถานีตำารวจ

ภูธรแม่สอด	จังหวัดตาก	ได้จับกุมนายสมชาย	แซ่ลี้	แล้วทำาร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บ	จึงขอให้ตรวจสอบ

(๒) ก�รดำ�เนินก�รของ กสม.
กสม.	โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการ
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ยุติธรรมตรวจสอบกรณีการร้องเรียนข้างต้นแล้วเห็นว่า	 พยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบยังไม่อาจ	

รับฟังยืนยันได้ว่า	อาการบาดเจ็บของนายสมชายฯ	เกิดขึ้นจากการกระทำาของเจ้าหน้าที่ตำารวจชุดจับกุมของ

สถานีตำารวจภูธรแม่สอด	จึงไม่ปรากฏว่ามีการกระทำาหรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

ในขั้นตอนการจับกุมแล้วทำาร้ายร่างกายนายสมชายฯ	ตามคำาร้อง

อย่างไรก็ตาม	ข้อเท็จจริงปรากฏว่า	เมื่อวันท่ี	๑๙	ตุลาคม	๒๕๕๔	 พนักงานสอบสวน	สถานี	

ตำารวจนครบาลสุทธิสาร	ได้ส่งบันทึกปากคำาของนายสมชายฯ	ไปยังพนักงานสอบสวน	สถานีตำารวจภูธร	

แม่ระมาด	ซึ่งได้รับคำาสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	โดยไม่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวน	

สถานีตำารวจนครบาลสุทธิสารได้ส่งคำาร้องทุกข์ของนายสมชายฯ	ไปยังสถานีตำารวจภูธรแม่สอด	ตาม	

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๑๒๔	ทั้งพนักงานสอบสวน	สถานีตำารวจภูธร	

แม่ระมาด	ซึ่งได้รับคำาให้การของนายสมชายฯ	จากสถานีตำารวจนครบาลสุทธิสาร	ก็ไม่ได้ส่งคำาร้องทุกข์	

ของนายสมชายฯ	ไปให้พนักงานสอบสวน	สถานีตำารวจภูธรแม่สอด	ซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนที่มีอำานาจ	

สอบสวนคดีดังกล่าว	เป็นเหตุให้คำาร้องทุกข์ของนายสมชายฯ	ไม่อาจเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้	

ตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๐	(๑)	(๓)	(๔)	และ	(๗)	

และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๙	ให้การรับรองไว้	 ตลอดจน

เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำาสั่งกรมตำารวจ	ที่	๙๖๐/๒๕๓๗	ลงวันที่	๑๐	สิงหาคม	๒๕๓๗	ข้อ	๓.	 และประมวล

ระเบียบการตำารวจเกี่ยวกับคดี	ลักษณะ	๑๓	บทท่ี	๓	 คำาร้องทุกข์	หรือคำากล่าวโทษ	กรณีจึงเป็นการกระทำา

หรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 กสม.	จึงกำาหนดมาตรการแก้ไขปัญหา	ดังนี้	

มาตรการแก้ไขปัญหา

ให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

ด้วยการแจ้งให้พนักงานสอบสวน	สถานีตำารวจภูธรแม่สอด	ดำาเนินการสอบสวนตามข้ันตอนของกฎหมาย

แล้วมีความเห็นไปยังพนักงานอัยการพิจารณาต่อไป	 โดยให้นำากรณีร้องเรียนนี้เป็นข้อมูล	ท้ังนี้	ภายใน	

๔๕	วัน	นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงาน

(๓) ผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
(๓.๑)	 ตำารวจภูธรจังหวัดตาก	มีหนังสือท่ี	ตช	๐๐๒๑	(ตก)	.	๑๗/๕๔๓๘	ลงวันท่ี	๑๑	ตุลาคม	

๒๕๕๖	แจ้งว่า	 สถานีตำารวจภูธรแม่สอดได้รับคำาร้องทุกข์ดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่

ตำารวจ	สถานีตำารวจภูธรแม่สอดในข้อหา	“ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าท่ีโดย	

มิชอบ”	ตามคดีอาญา	ท่ี	๑๒๓๖/๒๕๕๖	ลงวันท่ี	๑๑	กันยายน	๒๕๕๖	เพื่อดำาเนินการ	

สอบสวนต่อไปแล้ว

(๓.๒)	 สถานีตำารวจภูธรแม่สอด	มีหนังสือท่ี	ตช.๐๐๒๑.๔๖	(๑๑)/๘๓๗๖	ลงวันท่ี	๒๒	ตุลาคม	

๒๕๕๖	แจ้งความคืบหน้าการสอบสวนคดีอาญาว่า	 พนักงานสอบสวนได้สอบสวน	

เบื้องต้นเสร็จ ส้ิน	 และส่งสำานวนการสอบสวนคดีอาญาท่ี	๑๒๓๖/๒๕๕๖	ให้	

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	พิจารณาตามมาตรา	๒๓	
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แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	๒๕๕๑	เนื่องจากเป็นการกล่าวหาข้าราชการตำารวจ	สถานีตำารวจภูธรแม่สอด	

ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดำารงตำาแหน่งต่ำากว่าผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการที่ดำารง

ตำาแหน่งต่ำากว่าผู้อำานวยการกองลงมา

เรื่องที่ ๗
รายงานผลการตรวจสอบฯ	ที่	๔๙๙/๒๕๕๖
สิทธิชุมชน	กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานสับปะรดทิปโก้
อำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

(๑) คว�มเป็นม�
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ว่า	ชาวบ้านบ้านบึง	หมู่ท่ี	๑๖	 ตำาบลอ่าวน้อย	 อำาเภอเมือง	

ประจวบคีรีขันธ์	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานผลิตสับปะรดและน้ำาผลไม้	

กระป๋องของ	บริษัท	ทิปโก้ฟูดส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงในการเผาไหม้	

แทนการใช้น้ำามันเตา	ทำาให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในบริเวณรอบๆ	โรงงาน	 โดยท่ีผ่านมา	

ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของกำามะถัน	ซ่ึงจะมีกลิ่นรุนแรงในช่วงกลางคืน	ทำาให้มีอาการ

หายใจไม่ออกและแสบจมูก	 ส่วนน้ำาในบริเวณรอบๆ	โรงงานเป็นตะกอนสีดำา	ไม่สามารถนำามาใช้ในการ

อุปโภคหรือบริโภคได้	ทำาให้ชาวบ้านท่ีอาศัยอยู่โดยรอบโรงงานต้องซ้ือน้ำามาใช้ในการอุปโภคและบริโภค	

นอกจากนี้	เมื่อนำาน้ำาไปรดพืชผลทางเกษตรก็จะมีตะกอนของถ่านหินตกค้างอยู่บนใบผัก	ทำาให้ไม่สามารถ

จำาหน่ายได้	 รวมทั้งไม่สามารถปลูกพืชผักบางชนิด	เช่น	โหระพา	ซึ่งไม่สามารถทนกับตะกอนถ่านหินได้	

ทำาให้ใบได้รับความเสียหาย

(๒) ก�รดำ�เนินก�รของ กสม.
กสม.	โดย	คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน	ตรวจสอบแล้วเห็นว่า	การประกอบกิจการโรงงาน

ของ	บริษัท	ทิปโก้ฟูดส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ในพื้นท่ีตำาบลอ่าวน้อย	อำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	อาจจะสร้างความเดือดร้อนรำาคาญแก่ประชาชนในชุมชนรอบบริเวณโรงงาน	

แม้โรงงานอุตสาหกรรมจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขตามใบอนุญาตประกอบกิจการ	แต่การประกอบกิจการ	

ดังกล่าวก็ยังคงมีกลิ่นเหม็นและฝุ่นละอองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	จึงมีมติกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	และองค์การบริหารส่วนตำาบลอ่าวน้อย	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหา

ให้ควบคุมดูแลให้	บริษัท	ทิปโก้ฟูดส์	(ประเทศไทย)	จำากัด	(มหาชน)	ปรับปรุงแก้ไขการประกอบ

กิจการโรงงานมิให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 และไม่เกิดความเดือดร้อนรำาคาญแก่ชุมชน	และเฝ้าระวัง	

มิให้เกิดปัญหามลพิษและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ	 ทั้งนี้	 ให้	

ดำาเนินการโดยเร็ว	
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(๓) ผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
(๓.๑)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลอ่าวน้อย	มีหนังสือท่ี	ปข	๗๒๗๐๑/๑๔๓๙	ลงวันท่ี	๒๕	

ตุลาคม	๒๕๕๖	แจ้งว่า	 ได้ร่วมกับสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	และ

สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	กำาหนดมาตรการ

ควบคุม	และเฝ้าระวังปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยองค์การบริหารส่วนตำาบล

อ่าวน้อยได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	 และวางมาตรการแก้ไขปัญหาและเฝ้าระวังไม่ให้

เกิดปัญหาในอนาคตแล้ว	

(๓.๒)	 สำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	มีหนังสือท่ี	ปข	๐๐๓๓(๓)/๑๓๒๒	

ลงวันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	แจ้งว่า	 ได้ตรวจสอบโรงงานแล้วพบว่า	มีการปฏิบัติตาม

เงื่อนไขครบถ้วน	เฝ้าระวังโดยตรวจสอบคุณภาพอากาศ	๓	ครั้งต่อปี	โดยมีหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องและชุมชนเข้าร่วม	 ไม่พบว่ามีกลิ่นเหม็นในวันที่ตรวจสอบ	และผลผลิต

ทางการเกษตรของราษฎรที่เสียหายนั้น	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ตรวจสอบแล้วว่า

เกิดจากโรคพืช

(๓.๓)	 สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	มีหนังสือท่ี	ปข	

๐๐๑๓.๒/๓๖๖๑	ลงวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	แจ้งว่า	 ผลการตรวจวัดคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปโดยกรมควบคุมมลพิษมีค่าไม่เกินมาตรฐาน	ยกเว้น

โอโซนซึ่งอาจมีที่มาจากไอเสียรถยนต์	 ชาวบ้านแจ้งว่ามีกลิ่นเหม็นจากน้ำาเน่าเสีย	

แต่ไม่แน่ใจว่ามาจากโรงงานหรือไม่	 ปัจจุบันไม่พบว่ามีปัญหาเขม่าควัน	และจากการ	

ตรวจสอบโรงงานร่วมกับสำานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 องค์การ

บริหารส่วนตำาบลอ่าวน้อย	และอำาเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์พบว่า	 บริษัทฯ	ระบาย

มลพิษทางอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน	โดยการเก็บตัวอย่างอากาศ	 บริษัทฯ	ได้เชิญ

ภาคีเครือข่ายร่วมสังเกตการณ์	และส่งผลการตรวจวัดให้องค์การบริหารส่วนตำาบล

อ่าวน้อยเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ	และไม่มีการปล่อยน้ำาทิ้งออกภายนอก

โรงงาน	เว้นแต่เกิดน้ำาท่วมเข้าระบบบำาบัดน้ำาเสีย	ก็จะแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำาบล	

อ่าวน้อยให้ทราบเป็นครั้งๆ	ไป

เรื่องที่ ๘
รายงานผลการตรวจสอบฯ	ที่	๖๒๗/๒๕๕๖
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 กรณีการเสียชีวิตของแรงงานข้ามชาติชาวพม่า	๒	ราย
ระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจคนเข้าเมือง
เพื่อส่งกลับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

(๑) คว�มเป็นม�
ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ว่า	เครือข่ายการย้ายถ่ินในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำาโขง	ได้แถลงข่าวเมื่อ
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วันที่	๒๑	เมษายน	๒๕๕๕	กรณีการเสียชีวิตของแรงงานข้ามชาติชาวพม่า	๒	ราย	ระหว่างการควบคุมตัว	

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจคนเข้าเมือง	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	(สตม.)	ซ่ึงปรากฏว่า	มีชาวพม่า	

เสียชีวิต	๒	คน	ในยานพาหนะระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำารวจตรวจคนเข้าเมืองดำาเนินการส่งกลับแรงงานพม่า	

รวมทั้งหมด	๖๒	คน	จากสำานักงานตรวจคนเข้าเมืองด่านสะเดา	จังหวัดสงขลา	ไปยังสาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์	ผ่านพรมแดนอำาเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 ซึ่งเชื่อว่าเกิดจากสภาพแออัด	และขาด	

อากาศหายใจ	ประกอบกับสภาพอากาศที่ร้อนจัด	รวมไปถึงปัญหาสุขภาพของผู้ตายด้วย	จึงขอให้	กสม.	

ตรวจสอบ

(๒) ก�รดำ�เนินก�รของ กสม.
กสม.	โดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองตรวจสอบแล้วเห็นว่า	

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา	จังหวัดสงขลา	ในการควบคุมตัวแรงงาน	

ข้ามชาติ	จำานวน	๖๒	คน	ไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก	 เป็นการกระทำาท่ีไม่สอดคล้องกับ

บทบัญญัติมาตรา	๔	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 และการวินิจฉัยของ	

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำาด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา	จังหวัดสงขลา	ที่อนุญาตให้ผู้เสียหายทั้งสองราย	

ซึ่งมีอาการเจ็บป่วยอยู่ก่อนแล้วเดินทางกลับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้	 เป็นการวินิจฉัยที่	

เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	ไม่เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม	และเป็นการกระทำาที่ละเมิดศักดิ์ศรีความ	

เป็นมนุษย์	 กสม.	จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	ดังนี้	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

(๒.๑)	 การผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศต้นทางต้องมีการดำาเนินการด้วยความ

ระมัดระวัง	โดยยึดหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 การไม่เลือกปฏิบัติเพราะ

เหตุแห่งความแตกต่างในเช้ือชาติ	ภาษา	อย่างเคร่งครัด	 ไม่ควรส่งผู้ท่ีกำาลังป่วย	

กลับประเทศ	หากผู้ถูกส่งกลับเกิดอาการป่วยระหว่างถูกส่งกลับ	ต้องมีการดูแลเป็น

กรณีพิเศษตามหลักมนุษยธรรม

(๒.๒)	 ในการตรวจสอบวินิจฉัยโรคของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำาด่านตรวจคนเข้าเมือง	

สะเดา	จังหวัดสงขลา	 กรณีที่อนุญาตให้ผู้เสียหายทั้งสองรายเดินทางกลับไปยัง	

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้	 เนื่องจากเป็นการวินิจฉัยที่ผิดพลาด	เป็นเหตุ	

ให้ผู้เสียหายท้ังสองรายเสียชีวิตขณะท่ีถูกส่งตัวกลับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	

ซึ่งในกรณีที่มีผู้ได้รับการวินิจฉัยเบ้ืองต้นว่า	เป็นผู้ป่วยจะต้องส่งตัวผู้ป่วยให้แพทย์ใน

โรงพยาบาลวินิจฉัยอีกครั้ง

(๒.๓)	 สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	ควรกำาหนดมาตรฐานของยานพาหนะท่ีใช้ในการผลักดัน

ผู้ต้องกักกลับไปยังประเทศต้นทาง	จากรถบรรทุกท่ีให้ผู้ต้องกักนั่งบนพื้นไม้กระดาน

เป็นรถบัสที่มีเบาะนั่ง	ซ่ึงเป็นการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักตามหลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

มากกว่าการใช้รถบรรทุกซึ่งใช้ในการขนส่งสินค้าวัสดุ	อุปกรณ์	หรือการเคลื่อนย้ายสัตว์
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(๓) ผลก�รดำ�เนินก�รของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง
สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	(สตม.)	มีหนังสือ	ด่วนท่ีสุด	ท่ี	ตช	๐๐๒๙.๑๓๑/๕๗๑๗	ลงวันที่	

๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๖	แจ้งว่า	 ได้ดำาเนินการตามข้อเสนอแนะการผลักดันแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมือง	

ผิดกฎหมายกลับประเทศต้นทางแล้ว	 สรุปสาระสำาคัญได้ว่า	หากพบผู้ต้องกักมีอาการป่วย	จะแจ้ง	

แพทย์	สตม.	ให้การดูแลทุกครั้ง	 หากเกินกว่าแพทย์ของ	สตม.	จะดูแลได้	จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาล	

ของรัฐทันที	 ผู้ต้องกักที่มีอาการทุเลาจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	และจะแจ้งให้ปลายทางทราบ	

โดยมีอุปกรณ์ที่จำาเป็นสำาหรับผู้ส่งกลับ	เช่น	ตู้ยาสามัญประจำาบ้าน	เป็นต้น	 เมื่อมีการผลักดันแรงงาน	

ข้ามชาติกลับประเทศต้นทาง	 สตม.จังหวัดสงขลา	จะประสานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาทำาการคัดกรอง	

ผู้ป่วยเพื่อส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสะเดา	หรือปาดังเบซาร์	 ถ้าอาการหนักจะส่งต่อไปยังโรงพยาบาล	

หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ตามลำาดับ	 ยานพาหนะสำาหรับส่งกลับ	ได้ใช้รถของทางราชการเป็นรถบรรทุก	

๖	ล้อ	และมีเบาะให้นั่งอย่างเพียงพอไม่แออัด	อากาศถ่ายเทสะดวก	มีกล่องยาสามัญติดรถ	 หากมี	

ผู้ต้องกักปริมาณมากจะใช้วิธี เช่ารถบัสเพื่อส่งกลับครั้งละไม่เกิน	๔๕	คน	 โดย	สตม.	มีหนังสือที่ 	

๐๐๒๙.๑๔๒/๕๓๘๖	ลงวันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 เรื่อง	กำาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการจ้าง

พาหนะขนคนต่างด้าวออกไปนอกราชอาณาจักรด้วยแล้ว

๒) การรายงานนายกรัฐมนตรี

	ในกรณีที่	กสม.	แจ้งให้หน่วยงานดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขตามรายงานผลการ

ตรวจสอบ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังมิได้ดำาเนินการ/ดำาเนินการไม่แล้วเสร็จและมิได้ขอขยายเวลาใน

การดำาเนินการ	 กสม.	จะรายงานต่อนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้มีการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไข	

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา	๓๐	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 จำานวน	๙	เรื่อง		รายละเอียดตามตารางที่	๓	

ตารางที่	๓	รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ	กสม.	ที่รายงานต่อ	
นายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตามมาตรการ	
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่ ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง

สิทธิในที่ดิน	กรณีการออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	

ทับซ้อนที่ดินทำากิน	ตำาบลทุ่งมน	อำาเภอปราสาท	

จังหวัดสุรินทร์

๑ กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสุรินทร์	ได้แต่งตั้ง	

คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหา	

ตามข้อร้องเรียน	แต่ยังไม่แจ้งผลการดำาเนินการ
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ที่ ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่อง

กรมป่าไม้ยังไม่ได้จัดทำาแนวเขตระหว่างป่าสงวนแห่งชาต	ิ

กับที่ดินของผู้ร้องให้ชัดเจน

กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ยังไม่ได	้

ดำาเนินการรับรองสิทธิในที่ดินให้แก่ราษฎร	

จำานวน	๗๖๖	ราย

จังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้ดำาเนินการพิสูจน์สิทธ	ิ

การถือครองที่ดินราษฎรชุมชนดงปลาดุก

กรมป่าไม้ยังมิได้ดำาเนินการส่งมอบพื้นที่พิพาท	

ตำาบลเกาะกลาง	 ให้	สปก.เพื่อนำาไปประกาศเป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน	และยังไม่ได้เร่งรัดการออก	สปก.๔-๐๑	

ให้กับกลุ่มผู้ร้อง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังมิได้

ดำาเนินการกันแนวเขตที่ดินพิพาทออกจากเขตป่าสงวน	

รวมทั้งยังมิได้เสนอคณะรัฐมนตรีปรับแนวเขตป่าสงวน	

แห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว	และส่งมอบให้คณะกรรมการ

จัดการที่ดินแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรียังมิได้ดำาเนินการส่งมอบพื้นที่พิพาท	

ที่กันออกแล้วให้	สปก.	เพื่อประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

กรมธนารักษ์ยังมิได้เพิกถอนที่ดินราชพัสดุแปลงพิพาท	

เลขที่	ลย	๘๓๘	และสำานักงานที่ดินจังหวัดเลยยังมิได้

จัดสรรที่ดินและออกโฉนดที่ดินให้กับราษฎรในพื้นที่พิพาท

ตามสภาพการใช้ประโยชน์ในพื้นที่

กรมชลประทานขอชะลอการยกเลิกโครงการก่อสร้างอ่าง

เก็บน้ำาลำาพะยา	โดยจะไปเจรจาไกล่เกลี่ยกับประชาชน	

ที่คัดค้านให้เข้าใจ	ปัจจุบันยังไกล่เกลี่ยกับผู้ร้องไม่ได	้

และกลุ่มผู้ร้องยังต้องการให้ยกเลิกโครงการดังกล่าว

๕

๖

๗

๘

๙

สิทธิชุมชนและสิทธิในที่ดินทำากิน	กรณีการประกาศเขต	

ป่าสงวนแห่งชาติทับที่ดินทำากินของราษฎรบ้านบางปริก	

ตำาบลตำาตัว	อำาเภอตะกั่วป่า	จังหวัดพังงา

สิทธิในที่ดิน	กรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุง	

ทับซ้อนที่ดินของชาวบ้านทับทหาร	ตำาบลประสงค	์

อำาเภอท่าชนะ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สิทธิในที่ดิน	กรณีการออกหนังสือสำาคัญสำาหรับที่หลวง	

ทับที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัยของชุมชนดงปลาดุก	

ตำาบลไร่อ้อย	อำาเภอเมือง	จังหวัดอุบลราชธานี

สิทธิในทรัพย์สิน	กรณีการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิ

หาดปันจอและเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ตำาบลเกาะกลาง	

ทับที่ดินทำากินของราษฎรอำาเภอเกาะลันตา	จังหวัดกระบี่

สิทธิในที่ดินและสิทธิชุมชน	 กรณีการประกาศเขตป่าสงวน

แห่งชาติป่าคลองทุ่งมะพร้าว	ทับที่ดินทำากินของราษฎร	

อำาเภอท้ายเหมือง	จังหวัดพังงา

สิทธิชุมชน	กรณีราษฎรไม่มีส่วนร่วมการประกาศเขตพื้นที่

ป่าสงวนแห่งชาติ	อุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	

ทับที่ดินทำากินและป่าชุมชน

สิทธิในที่ดิน	กรณีการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุทับที่อยู่อาศัย

และที่ดินทำากิน	อำาเภอภูกระดึง	จังหวัดเลย

สิทธิชุมชน	กรณีโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำาลำาพะยา	

อำาเภอเมือง	จังหวัดยะลา	ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ	

วิถีชีวิตของชุมชน

๓

๔

๒
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๓) การติดตามผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตามมาตรา	๒๕	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๔๒	 กรณีที่	กสม.	พิจารณาแล้ว	เห็นว่า	การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ควรได้รับการพิจารณา

แก้ไขโดยองค์กรอื่นซึ่งมีอำานาจหน้าที่โดยตรง	เช่น	กรณีเหตุเดือดร้อนรำาคาญ	 การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข

สัญญา	 การไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ	 การร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานภายใน

องค์กรของรัฐ	และการร้องเรียนเกี่ยวกับการถูกฉ้อโกงหรือการละเมิดทางแพ่ง	 ซ่ึงจากการติดตามผลการ

แก้ไขปัญหา	 ปรากฏว่า	หน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่โดยตรงได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการไกล่เกลี่ย	หรือ

พิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา	จนเป็นท่ีเข้าใจและพอใจของผู้ร้องแล้ว	 แต่ในบางกรณีผู้ร้องได้ไปใช้

สิทธิทางศาล	ซึ่งในการติดตามผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ	จำานวน	๔๑	เรื่อง	 จำาแนกตามประเด็นสิทธิและ

เสรีภาพ	ดังนี้

	 สิทธิในที่อยู่อาศัย	 จำานวน	 ๑	 เรื่อง

	 สิทธิผู้บริโภค	 จำานวน	 ๑	 เรื่อง

	 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	 จำานวน	 ๒	 เรื่อง

	 สิทธิชุมชน	 จำานวน	 ๓	 เรื่อง

	 สิทธิในทรัพย์สิน	 จำานวน	 ๕	 เรื่อง

	 สิทธิในที่ดิน	 จำานวน	 ๖	 เรื่อง

	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 จำานวน	 ๖	 เรื่อง

	 สิทธิในกระบวนการทางปกครอง	 จำานวน	 ๗	 เรื่อง

	 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 จำานวน	 ๑๐	 เรื่อง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)	(๓)	และ	(๔)	

ได้กำาหนดให้	กสม.	มีอำานาจหน้าที่เพิ่มขึ้นจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๔๐	ดังนี้

มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)	 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรณีที่เห็นชอบ

ตามที่มีผู้ร้องเรียนว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๓)	 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีท่ีเห็นชอบตาม

ที่มีผู้ร้องเรียนว่า	กฎ	คำาสั่ง	หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน	และมีปัญหา	

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 ทั้งนี้	 ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง	และวิธี

พิจารณาคดีปกครอง

มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๔)	 ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจาก	

ผู้เสียหาย	และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม	 ทั้งนี้	ตามที่

กฎหมายบัญญัติ

โดยที่ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	....	 ซ่ึงขอแก้ไขเพิ่มเติม	

ให้	กสม.	มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล	เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)	(๓)	และ	(๔)	 ปัจจุบันยังอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของรัฐสภา	 กสม.	จึงได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเรื่องต่อศาล

รัฐธรรมนูญ	หรือศาลปกครอง	หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๕๔	เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตาม

บทบัญญัติดังกล่าวของรัฐธรรมนูญ	 และเพื่อให้การปฏิบัติตามอำานาจหน้าท่ีดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ	 กสม.	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน	เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อ	

ศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	
๑๘

	 เพื่อทำาหน้าที่กลั่นกรองและเสนอ	

ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ขอให้	กสม.	เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล	

๑๘	 คำาสั่ง	กสม.	ที่	๕๖/๒๕๕๕	ลงวันที่	๒๘	กันยายน	๒๕๕๕	และที่	๕๕/๒๕๕๖	ลงวันที่	๒๙	กันยายน	๒๕๕๖	เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ด้านคดีสิทธิมนุษยชน	เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง	หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
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ช่องทางในการร้องเรียนต่อ	กสม.	เกี่ยวกับเรื่องท่ีผู้ร้องหรือผู้เสียหายขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดี	

ต่อศาล	 นอกจากใช้ช่องทางเดียวกับการร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งทำาได้	

หลายวิธี	คือ	ด้วยวาจา	ทางไปรษณีย์	จดหมายอีเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	โทรศัพท์	และโทรสารแล้ว	

ยังสามารถร้องเรียนผ่านระบบสารสนเทศของสำานักวินิจฉัยและคดี	(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น	สำานักกฎหมาย

และคดี)	ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์สำานักงาน	กสม.	ได้อีกด้วย	
๑๙

	

หลังจาก	กสม.	รับเรื่องร้องเรียนท่ีขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลไว้พิจารณา	 กสม.	อาจ	

ดำาเนินการไกล่เกลี่ยคู่กรณีหรือคู่ความเพื่อทำาความตกลงระงับข้อพิพาท	หรือประนีประนอมพร้อมจัดทำา	

ข้อตกลงด้วย	
๒๐

ในกรณีที่	กสม.	มีมติให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล	 กสม.	จะแต่งตั้งพนักงานผู้รับผิดชอบคดีจาก

พนักงานคดี	หรือข้าราชการของ	สำานักงาน	กสม.	หรือทนายความ	หรือบุคคลอื่น	เช่น	พนักงานอัยการ	ฯลฯ

เพื่อให้มีหน้าที่รับผิดชอบการดำาเนินคดีตามที่	กสม.	มอบหมายต่อไป

๓.๒.๑ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ 

 และผลการดำาเนินการในชั้นศาล

ในปี	๒๕๕๖	 กสม.	ได้พิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีเก่ียวกับเรื่องร้องเรียนท่ีมีผู้ขอให้เสนอ

เร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	

มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	 โดยได้รับคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	จำานวน	

๓๑	คำาร้อง	(ในจำานวนนี้เป็นคำาร้องที่ได้รับก่อนปี	๒๕๕๖	จำานวน	๑	คำาร้อง)	 ซึ่ง	กสม.	ได้พิจารณาแล้ว	

เห็นสมควรให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	จำานวน	๒	เรื่อง	 และได้พิจารณาให้ยุติ

การพิจารณา/ยุติเรื่อง	 เนื่องจากเห็นว่า	บทบัญญัติของกฎหมายไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและไม่มีปัญหา	

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 จำานวน	 ๑๕	 เรื่อง	 ในจำานวนเรื่องที่	 กสม.พิจารณายุติเรื่อง	 มีเรื่องที่ม	ี

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๒	เรื่อง	และอยู่ระหว่างการพิจารณา	จำานวน	

๑๔	คำาร้อง	รายละเอียดตามตารางที่	๔

๑๙	 www.nhrc.or.th

๒๐	 ระเบียบ	กสม.	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง	หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	

พ.ศ.	๒๕๕๔	ข้อ	๒๖	(๔)	และข้อ	๔๒
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๒๑		 คำาร้องให้พิจารณาวินิจฉัย	เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญ	เมื่อวันที่	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๖

สำาหรับเร่ืองที่	กสม.	ได้มีมติให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	รวม	๒	เรื่อง	นั้น	

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำาวินิจฉัยว่า	บทบัญญัติของกฎหมายไม่กระทบสิทธิมนุษยชนและไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	จำานวน	๑	เรื่อง	และอีก	๑	เรื่องอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ	

โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

๑.	 กรณีศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัยว่า	บทบัญญัติของกฎหมายไม่กระทบสิทธิมนุษยชน	

และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	

กสม.	เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 โดยมีมติเห็นชอบตามที่มี 	

ผู้ร้องเรียนว่า	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๙๒	เป็นบทบัญญัติท่ีให้อำานาจคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

แห่งชาติ	ชี้มูลความผิดทางวินัยที่มีผลผูกพันต่อผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ซึ่งไม่ใช่ข้าราชการ

ตุลาการหรือข้าราชการอัยการ	 แตกต่างจากผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการ

อัยการในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๓๐	
๒๑

	 ต่อมา	ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า	บทบัญญัติ

ตารางที่	๔	ผลการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

เรื่อง
จำานวน
(เรื่อง)

หมายเหตุ

๑.	 จำานวนเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๑.๑	 เรื่องที่ร้องเรียนก่อนปี	๒๕๕๖	 	

๑.๒	 เรื่องที่ร้องเรียนในปี	๒๕๕๖	 	

๒.	 ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๒.๑	อยู่ระหว่างการพิจารณา	 	

๒.๒	ยุติการพิจารณา/ยุติเรื่อง	เนื่องจาก	 	

-	 บทบัญญัติของกฎหมายไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและ	

ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 	

๒.๓	 มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง		 	

๒.๔	 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	

๑

๓๐

๑๔

๑๕

๒

๒

จากกรณียุติเรื่อง
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แห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อให้การดำาเนินการทางวินัย	 ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง	

ของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม	ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง	และ

ข้าราชการอัยการ	มีความเป็นอิสระตามลักษณะของภารกิจดังท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	 ซ่ึงไม่มีลักษณะ	

ขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล	ตามรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๓๐	

แต่อย่างใด	
๒๒

๒.	 กรณี	กสม.	เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ

โดยมีมติเห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า	 พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร	พ.ศ.	๒๔๙๘	

มาตรา	๖๑	วรรคสอง	ที่บัญญัติว่า	 “คำาพิพากษาหรือคำาสั่งของศาลทหารในเวลาไม่ปกติและศาล	

อาญาศึก	หรือศาลที่พิจารณาคดีแทนศาลอาญาศึกตามมาตรา	๔๐	และมาตรา	๔๓	ห้ามมิให้อุทธรณ์	

หรือฎีกา”	 เป็นบทบัญญัติที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 และกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแห่ง	

สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 เป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคลโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่ง	

สถานะของบุคคล	ขัดต่อหลักความเสมอภาค	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

มาตรา	๓๐	ประกอบมาตรา	๓	วรรคสอง	มาตรา	๔	และมาตรา	๒๙	
๒๓

	ซ่ึงอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณา	

ของศาลรัฐธรรมนูญ

๒๒	 	คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	ที่	๒๑/๒๕๕๖	ลงวันที่	๑๘	ธันวาคม	๒๕๕๖

๒๓	 คำาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ	ที่	๒๑/๒๕๕๖	ลงวันที่	๑๘	ธันวาคม	๒๕๕๖

๓.๒.๒ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง 
 และผลการดำาเนินการในชั้นศาล

	 ในปี	๒๕๕๖	 กสม.ได้ดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ	

ศาลปกครอง	ในกรณีที่เห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า	กฎ	คำาสั่งหรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครอง

กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	หรือกฎหมาย	ตามมาตรา	๒๕๗	

วรรคหนึ่ง	(๓)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	โดยได้รับคำาร้องท่ีขอให้	

เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	จำานวน	๒๗	คำาร้อง	(ในจำานวนนี้เป็นคำาร้องที่ได้รับ	

ก่อนปี	๒๕๕๖	 จำานวน	๑๐	คำาร้อง)	 ซ่ึง	กสม.	ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น

ต่อศาลปกครอง	จำานวน	๑	เรื่อง	มอบหมายให้พนักงานคดีช่วยเหลือผู้ร้องในการฟ้องและดำาเนินคดีปกครอง

ในนามของผู้ร้อง	จำานวน	๑	เรื่อง	 มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	จำานวน	๒	เรื่อง	

ยุติการพิจารณา/ยุติเรื่อง	จำานวน	๘	คำาร้อง	โดยมีเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของ	กสม.	จำานวน	๑๕	เรื่อง
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ผลการพิจารณาของศาลปกครอง	 คดีอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น	จำานวน	๓	เรื่อง	และ

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด	๒	เรื่อง	

รายละเอียดตามตารางที่	๕

ตารางที่	๕	ผลการเสนอเรื่องต่อศาลปกครอง

เรื่อง จำานวน
(เรื่อง)

หมายเหตุ

๑๐

๑๗

๑๕

๑

๕

๑

๑

๒

๑

๑

๓

๒

๑.	จำานวนเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง	 	

๑.๑	 เรื่องที่ร้องเรียนก่อนปี	๒๕๕๖

๑.๒	 เรื่องที่ร้องเรียนในปี	๒๕๕๖

๒.	ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง

๒.๑	 อยู่ระหว่างการพิจารณา

๒.๒	 ยุติการพิจารณา/ยุติเรื่อง	เนื่องจาก	 	

-	ผู้ร้องขอถอนเรื่อง	

-	ผู้ร้องฟ้องคดีต่อศาลปกครองด้วยตนเองแล้ว

-	ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่จะเสนอเรื่องต่อศาลปกครอง

-	กฎ	คำาสั่ง	หรือการกระทำาทางปกครองไม่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน

และไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย

๒.๓	กสม.มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

๒.๔	กสม.มีมติให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง

๒.๕	กสม.มอบหมายให้พนักงานคดีช่วยเหลือผู้ร้องในการฟ้องและดำาเนินคดี

ปกครองในนามของผู้ร้อง

๓.	ผลการพิจารณาของศาลปกครอง			

๓.๑	คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒	คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
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สำาหรับรายละเอียดของการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	 และมอบหมายให้

สำานักงาน	กสม.	ช่วยเหลือฟ้องคดีให้แก่ผู้ร้อง	รวม	๔	คำาร้อง	รวม	๕	คดี	 ซ่ึงปัจจุบันทุกคดียังอยู่ระหว่าง

กระบวนพิจารณาของศาลปกครอง	มีรายละเอียด	ดังนี้

๑.	 ผู้ร้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	๖	สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต	ปีการศึกษา	๒๕๕๔	 ที่จัดสอบโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย	 แต่ผู้ร้องถูกผู้จัดสอบประกาศตัดสิทธิไม่ให้เข้าสอบโดยอ้างว่า	ผู้ร้องส่งรูป

ถ่ายประกอบใบสมัครไม่ครบตามจำานวนที่กำาหนดไว้	 ๕	 รูป	 โดยขาดไป	๑	รูป	 ทั้งที่ผู้ร้อง	

ยืนยันว่า	ได้ส่งรูปไปให้ทางไปรษณีย์	ในข้ันตอนการสมัครครบ	๕	รูปแล้ว	 กรณีนี้	กสม.	

เห็นว่าการกระทำาของผู้ถูกร้องกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบ	

ด้ วยรั ฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	จึ งมีมติ ให้ เสนอเรื่ อ งพร้อมด้ วยความเห็นต่อศาล	

ปกครองกลางและเนื่องจากขณะนั้นใกล้ถึงวันสอบแล้ว	 กสม.	จึงมีคำาขอทุเลาการบังคับ	

ตามกฎหรือคำาสั่งทางปกครองเพื่อให้ผู้ร้องมีสิทธิเข้าสอบไปก่อนท่ีศาลจะมีคำาพิพากษา	

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วมีคำาสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำาสั่งทางปกครอง	
๒๔

	

เป็นผลให้ผู้ร้องมีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกได้	 ซ่ึงปรากฏต่อมาว่า	ผู้ร้องสอบไม่ผ่านการคัดเลือก	

แต่ยังประสงค์ให้ดำาเนินคดีต่อไปเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ปัจจุบัน

เรื่องอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

๒.	 ผู้ร้องเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	๖	 สมัครเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตร์บัณฑิต	ปีการศึกษา	๒๕๕๔	 ท่ีจัดสอบโดยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ง

ประเทศไทย	 หลังจากสอบข้อเขียนเสร็จ	ผู้จัดสอบไม่ประกาศผลคะแนนวิชาภาษาไทยและ

สังคมศึกษาของผู้ร้อง	 โดยอ้างว่า	ผู้ร้องทำาผิดข้อบังคับการสอบโดยไม่ปิดโทรศัพท์มือถือ	

เป็นเหตุให้มีเสียงโทรศัพท์ดังข้ึนในระหว่างการสอบ	 ท้ังท่ีผู้ร้องได้ช้ีแจงว่าได้ปิดโทรศัพท์แล้ว	

แต่เสียงที่ดังขึ้นเป็นเสียงนาฬิกาปลุกของโทรศัพท์ที่สามารถดังขึ้นได้โดยอัตโนมัติ	แม้ว่าจะ

ปิดเครื่องไว้แล้วก็ตาม	 อีกทั้งเสียงที่ดังขึ้นไม่รบกวนผู้เข้าสอบเพราะได้เก็บโทรศัพท์ไว้นอก

ห้องสอบและไม่มีเสียงดังผ่านเข้าไปในห้องสอบซึ่งเป็นห้องติดเครื่องปรับอากาศที่มีกระจก

กั้นและกันเสียงได้	 กรณีนี้	กสม.	เห็นว่า	 การกระทำาของผู้ถูกร้องกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจึงมอบหมายพนักงานคดีของ

สำานักงาน	กสม.	ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ร้อง	 โดยจัดทำาคำาฟ้องยื่นฟ้องคดีต่อ	

ศาลปกครองกลาง	 และเนื่องจากขณะนั้นใกล้ถึงวันสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว	

๒๔	 ศาลปกครองกลาง,	คดีหมายเลขดำาที่	๑๖๗๐,	๑๖๗๑/๒๕๕๓
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จึงได้จัดทำาคำาขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำาสั่งทางปกครองเพื่อให้ผู้ถูกร้องประกาศคะแนน

ข้อเขียนให้แก่ผู้ร้อง	 ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว	มีคำาสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำาส่ัง

ทางปกครอง	
๒๕

	 เป็นผลให้มีการประกาศคะแนนสอบข้อเขียนของผู้ร้อง	ซึ่งปรากฏว่าสามารถ

สอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์เข้าศึกษาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	(ชาย)	 จากนั้น	ผู้ร้อง

ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านเข้าไปศึกษาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า	(ชาย)	ได้เป็นผล

สำาเร็จ	ปัจจุบันเรื่องอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง

๓.	 กรณีผู้ร้องเป็นผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่	๖	ในระบบการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว	(Home	School)	 ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบท่ีกฎหมายรับรอง	แต่ถูกกีดกันใน	

การสอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑	ปีการศึกษา	๒๕๕๕	ของโรงเรียนจุฬาภรณ์	

ราชวิทยาลัย	 โดยสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและโรงเรียนจุฬาภรณ์ราช	

วิทยาลัยได้ประกาศเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครสอบต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

รวมทุกวิชาในชั้นประถมศึกษาปีท่ี	๔	และปีท่ี	๕	ไม่ต่ำากว่า	๓.๕๐	 อันเป็นเงื่อนไขที่เอื้อ

ประโยชน์เฉพาะสำาหรับนักเรียนที่ศึกษาในระบบ	ทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้จบการศึกษา

นอกระบบที่มีระบบการประเมินผลการศึกษาแตกต่างจากระบบการประเมินผลและให้เกรด

ของโรงเรียนในระบบท่ัวไป	 กรณีนี้	 เลขาธิการ	กสม.	เห็นว่า	การกระทำาของผู้ถูกร้องกระทบ

ต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	จึงมอบหมาย

ให้พนักงานคดีของ	สำานักงาน	กสม.	ให้คำาแนะนำาท่ีจำาเป็นเร่งด่วนแก่การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

ของผู้ร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ	

การเสนอเรื่องต่อศาลฯ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ข้อ	๑๘	เนื่องจากขณะนั้นใกล้หมดเขตการรับสมัครสอบ

แล้ว	 โดยพนักงานคดีได้จัดทำาคำาฟ้องส่งให้ผู้ร้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช	

พร้อมทั้งจัดทำาคำาขอให้ศาลกำาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อน

การพิพากษาเพื่อให้ผู้ร้องมีสิทธิสมัครเข้าสอบคัดเลือกดังกล่าว	 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช

พิจารณาแล้ว	มีคำาสั่งกำาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ช่ัวคราวก่อน	

การพิพากษา	
๒๖	

ให้ผู้ ถูกร้องอนุญาตให้ผู้ร้องสมัครสอบคัดเลือกได้	ซึ่งปรากฏต่อมาว่า	

ผู้ร้องสอบไม่ผ่านการคัดเลือกแต่ยังประสงค์ให้ดำาเนินคดีต่อไปเพื่อเป็นบรรทัดฐานในการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ปัจจุบันเร่ืองอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครอง

นครศรีธรรมราช

๒๕	 ศาลปกครองกลาง,	คดีหมายเลขดำาที่	๕๔๔/๒๕๕๔

๒๖	 ศาลปกครองนครศรีธรรมราช,		คดีหมายเลขดำาที่	๒๐๖/๒๕๕๔
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๔.	 ผู้ ร้องได้ยื่นคำาขอจัดตั้ งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชนต่อผู้ถูกร้อง	(สำานักงานเขต	

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร)	ตามกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กร	

ชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในศูนย์การเรียน	พ.ศ.	๒๕๕๕	

แต่ผู้ถูกร้องพิจารณาคำาขอล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	 กรณีนี้	

กสม.	เห็นว่าการกระทำาของผู้ ถูกร้องกระทบต่อสิทธิมนุษยชน	และมีปัญหาเก่ียวกับ	

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	จึงมีมติให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ	

ศาลปกครองกลาง	
๒๗	

ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้วมีคำาสั่งไม่รับคำาฟ้องไว้พิจารณา	

เ น่ืองจากเห็นว่า	 กสม.	ไม่มีอำานาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองในคดีพิพาทเ ก่ียวกับ	

การที่หน่วยงานทางปกครอง	หรือเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า	

เกินสมควร	
๒๘

	 กสม.ไม่เห็นพ้องด้วย	จึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด	
๒๙	

ปัจจุบัน 

เรื่องอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด	 ทั้งนี้	ในเรื่องเดียวกัน	กสม.	

ได้มีมติเห็นชอบให้พนักงานคดีของสำานักงาน	กสม.	รับมอบอำานาจจากผู้ร้องยื่นฟ้องต่อศาล

ปกครองกลางเป็นอีกคดีหนึ่งด้วย	
๓๐	

ศาลปกครองกลางมีคำาสั่งรับคำาฟ้องไว้พิจารณา	
๓๑

	

ปัจจุบันเรื่องอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง

๒๗	 ศาลปกครองกลาง,	คดีหมายเลขดำาที่	๑๙๒๖/๒๕๕๖

๒๘	 ศาลปกครองกลาง,	คดีหมายเลขแดงที่	๑๖๓๕/๒๕๕๖

๒๙	 อุทธรณ์		ลงวันที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๖,		ศาลปกครองสูงสุดรับไว้เป็นคำาร้องที่	๘๐๕/๒๕๕๖

๓๐	 ศาลปกครองกลาง,		คดีหมายเลขดำาที่	๒๑๕๘/๒๕๕๖

๓๑	 คำาสั่งศาลปกครองกลาง		ลงวันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๖
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๓.๒.๓ การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย

ในปี	๒๕๕๖	 กสม.	ได้พิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ผู้ร้องขอให้	

ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	

มาตรา	๒๕๗	วรรคหน่ึง	(๔)	โดยรับคำาร้องที่ขอให้ดำาเนินการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	จำานวน	๘๘	คำาร้อง	

(รวมคำาร้องที่ได้รับก่อนปี	๒๕๕๖	ด้วย)	 ซึ่ง	กสม.	ได้พิจารณาแล้วยังไม่มีเรื่องร้องเรียนใดที่	กสม.	มีมติ	

เห็นชอบให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายด้วยเหตุผลต่างๆ	เช่น	บางเรื่องตรวจสอบไม่พบหลักฐาน

การกระทำาผิดตามข้อร้องเรียน	 บางเรื่องไม่พบผู้กระทำาผิด	 และบางเรื่องไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ

ที่กำาหนดให้	 กสม.	ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น

ส่วนรวม	เป็นต้น	 จึงเห็นควรให้ยุติการพิจารณา/ยุติเรื่อง	จำานวน	๗๐	คำาร้อง	โดยมีเรื่องที่อยู่ระหว่าง	

การพิจารณา	อีก	๑๘	เรื่อง	รายละเอียดตามตารางที่	๖

เรื่อง
จำานวน
(เรื่อง) หมายเหตุ

๘๒

๖

๑๘

๑

๕๕

๕

๓

๒

๑

๒

๑

๑.	จำานวนเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง	 	

๑.๑	 เรื่องที่ร้องเรียนก่อนปี	๒๕๕๖

๑.๒	 เรื่องที่ร้องเรียนในปี	๒๕๕๖

๒.	ผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง

๒.๑	 อยู่ระหว่างการพิจารณา

๒.๒	 ยุติการพิจารณา/ยุติเรื่อง	เนื่องจาก	 	

-	 ผู้ร้องขอถอนเรื่อง	

-	 ไม่พบตัวผู้กระทำาผิด/อัยการงดการสอบสวน	

-	 ไม่เป็นกรณีที่เป็นการฟ้องคดีเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม

-	 แนะนำาผู้ร้องให้ใช้สิทธิตามกฎหมายด้วยตนเอง	

-	 ศาลได้มีคำาพิพากษาในประเด็นเดียวกันแล้ว	

-	 ผู้ร้องได้ร้องต่อหน่วยงานอื่นที่มีอำานาจหน้าที่ด้วยแล้ว	

-	 แจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ดำาเนินการตามที่กฎหมายให้อำานาจ	

-	 จำาหน่ายคำาร้องตามระเบียบ	กสม.	ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ	

วิธีการการเสนอเรื่องต่อศาลฯ

ตารางที่	๖	 เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
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ตามมาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๕)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	และ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	(๓)	 กสม.	มีอำานาจหน้าที่	

ในการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	กฎหรือข้อบังคับ	ต่อรัฐสภาและ	

คณะรัฐมนตรี	เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

๓.๓.๑ ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ

	 ในปี	 ๒๕๕๖	 กสม.	 ได้ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ดังกล่าว	 โดยตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ

การกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 และมีข้อเสนอแนะนโยบาย	 จำานวน	

๒๕	เรื่อง	และมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	นายกรัฐมนตรี	และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๗	เรื่อง	รายละเอียดตามตารางที่	๗	

ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

ตารางที่	๗	ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

๑.	 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	

และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

๒.	 สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	

	

(๑)	ข้อเสนอแนะนโยบาย	จำานวน	๒๕	เรื่อง

กรณีกล่าวอ้างว่ากระบวนการพิจารณาแผน	

การจัดการศึกษาโดยครอบครัวมีความล่าช้า	

และเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตร	

การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

-	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน

-	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา	

ขั้นพื้นฐาน

-	กระทรวงศึกษาธิการ

-	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๓.	 สิทธิในกระบวนการทางปกครอง	

	

๔.	 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

	

๕.	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

๖.	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	และสิทธิ

ของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียง

	

๗.	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

๘.	 สิทธิสตรี	

	

กรณีอ้างว่าอาจไม่ได้รับความเป็นธรรมจาก

การร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของปลัดอำาเภอ

บ้านนาต่อผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก

กรณีอดีตข้าราชการทหารถูกงดเบี้ยหวัดบำานาญ

และเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำานาญ	

(ช.ค.บ.)	และเมื่อกลับเข้ารับราชการใหม่ไม่ได้

สิทธินับเวลาราชการ	สำาหรับคำานวณบำาเหน็จ

บำานาญตอนก่อนออกจากราชการต่อเนื่องกับ

การรับราชการในตอนหลัง	เพื่อคำานวณบำานาญ

ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

กรณีบุตรชายเสียชีวิตในระหว่างเข้ารับ	

การบำาบัดยาเสพติด	ณ	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ร่างกายจินดาภรณ์	จังหวัดสงขลา

กรณีการนำาตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา	

ไปนำาชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำารับสารภาพ	

และการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

กรณีมีผู้เสียชีวิตขณะอยู่ในความควบคุม	

ของเจ้าหน้าที่ทหารค่ายอิงคยุทธบริหาร	

จังหวัดปัตตานี

กรณีเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ที่ประเทศ

มาเลเซีย

-	กระทรวงมหาดไทย

-	สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

-	กรมบัญชีกลาง

-	กระทรวงกลาโหม

-	กระทรวงมหาดไทย

-	จังหวัดสงขลา

-	อำาเภอจะนะ

-	พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ	

		มนุษย์จังหวัดสงขลา

-	ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด

		ชายแดนภาคใต้

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

-	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

-	สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน	

		และปราบปรามยาเสพติด

-	สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

-	กรมการปกครอง

-	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

-	กองอำานวยการรักษา	

ความมั่นคงภายในภาค	๔

-	กองบัญชาการปราบปราม	

การกระทำาความผิดเกี่ยวกับ	

การค้ามนุษย์

-	กรมสอบสวนคดีพิเศษ

-	กระทรวงการพัฒนาสังคม	

และความมั่นคงของมนุษย์

-	สำานักงานอัยการสูงสุด
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๙.	 สิทธิในการรับบริการสาธารณสุข	

	

๑๐.	 สิทธิในการจัดการที่ดินและเสรีภาพ	

ในการประกอบอาชีพ	

๑๑.	 สิทธิเด็กอันเกี่ยวเนื่องกับ	

การปฏิบัติตามหลักศาสนา

๑๒.	สิทธิชุมชน		 	

๑๓.	สิทธิชุมชน	

๑๔.	 สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๑๕.	ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น	

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

๑๖.	สิทธิชุมชน

๑๗.	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	

	

กรณีการรับบริการสาธารณสุขตามระบบ	

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ระบบประกัน

สังคม	และระบบสวัสดิการข้าราชการ

กรณีการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับประชาชน	

ในพื้นที่บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา

กรณีผู้อำานวยการโรงเรียนบางละมุง	

จังหวัดชลบุรี	ไม่อนุญาตให้นักเรียนที่นับถือ

ศาสนาอิสลามแต่งเครื่องแบบตามความเชื่อ	

ทางศาสนา

กรณีคัดค้านโครงการขุดลอกลำาห้วยจารย	์

ตำาบลบักได	อำาเภอพนมดงรัก	จังหวัดสุรินทร์

กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการขุด

ลอกห้วยโมง	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมในพื้นที่

ตำาบลจำาปาโมง	อำาเภอบ้านผือ	จังหวัดอุดรธานี

กรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม	นปช.	

ระหว่างวันที่	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๓	ถึง	

วันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๓

กรณีร้องเรียนว่า	 บทบัญญัติมาตรา	๘๔	

วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่	และกำากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

๒๕๕๐	มาตรา	๓๐๕	(๑)

กรณีคัดค้านการสร้างคลังแก๊ส	ในพื้นที่หมู่ที่	๑	

ตำาบลบ่อกวางทอง	อำาเภอบ่อทอง	จังหวัดชลบุรี	

ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ	และความ

ปลอดภัยของชุมชน

กรณีการเสียชีวิตของแรงงานข้ามชาติชาวพม่า	

๒	ราย	ระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่

ตำารวจตรวจคนเข้าเมืองเพื่อส่งกลับสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์

-	นายกรัฐมนตรี

-	กระทรวงแรงงาน

-	กระทรวงสาธารณสุข

-	นายกรัฐมนตรี

-	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และ

		พันธุ์พืช

-	โรงเรียนบางละมุง

-		กระทรวงศึกษาธิการ

-	หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	๕๕

-	องค์การบริหารส่วนตำาบลบักได

-	องค์การบริหารส่วนตำาบลจำาปาโมง

-	อำาเภอบ้านผือ

-	นายกรัฐมนตรี

-	เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

-	นายกรัฐมนตรี

-	องค์การบริหารส่วนตำาบล	

บ่อกวางทอง

-	กรมธุรกิจพลังงาน

-	สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๑๘.	สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	

	

๑๙.	สิทธิชุมชน	 	

๒๐.	 ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น	

ต่อศาลปกครอง		

๒๑.	 สิทธิชุมชน

๒๒.	ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น	

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ	

กรณีขอให้ตรวจสอบการซื้อขายข้อมูลส่วน

บุคคลของลูกค้าระหว่างบริษัทสินเชื่อกับบริษัท

ประกันภัย

กรณีขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง	

ในการออกประกาศกำาหนดประเภทโครงการ

หรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน	

อย่างรุนแรง	ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	

ตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

และติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการ	

ดำาเนินงานของรัฐบาลและความจริงจัง	

ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนา	

อุตสาหกรรมที่มาบตาพุด	และจังหวัดระยอง

กรณีขอให้เพิกถอนกฎกระทรวง	ฉบับที่	๔๕	

(พ.ศ.	๒๕๔๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติ

รับราชการทหาร	พ.ศ.	๒๔๙๗	และกฎกระทรวง	

ฉบับที่	๑๐	(พ.ศ.	๒๕๑๘)	ออกตามความใน	

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร	

พ.ศ.	๒๕๐๓	ข้อ	๒	(๖)	เนื่องจากเป็นการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	และเพื่อเสนอแนะ

นโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

กรณีประชาชนขอให้ตรวจสอบการออกใบ

อนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำาลำาน้ำาประเภท

ท่าเทียบเรือจำานวน	๖	ท่า	ของบริษัท	ที	พี	เค	

แค็ปปิตอล	จำากัด	ในพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำาบางปะกง	

ตำาบลสนามจันทร์	อำาเภอบ้านโพธิ์	จังหวัด

ฉะเชิงเทรา

กรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำาเภอพุนพิน	อำาเภอ

ท่าขนอม	กิ่งอำาเภอพนม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	

อำาเภอเมืองพังงา	อำาเภอท้ายเหมือง	อำาเภอ

ทับปุด	อำาเภอตะกั่วทุ่ง	จังหวัดพังงา	และ

อำาเภออ่าวลึก	จังหวัดกระบี่	เพื่อสร้างทางรถไฟ	

-	ธนาคารแห่งประเทศไทย

-	นายกรัฐมนตรี

-	กระทรวงการคลัง

-	กระทรวงสาธารณสุข

-	กระทรวงอุตสาหกรรม

-	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม

-	นายกรัฐมนตรี

-	กระทรวงกลาโหม

-	กระทรวงมหาดไทย

-	กรมเจ้าท่า

-	สำานักนโยบายและแผนทรัพยากร	

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-	กรมโยธาธิการและผังเมือง

-	องค์การบริหารส่วนตำาบล	

สนามจันทร์

-	รัฐสภา

-	นายกรัฐมนตรี
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๒๓.	ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น	

ต่อศาลปกครอง		

๒๔.	การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

๒๕.	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

พุทธศักราช	๒๔๘๘	ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

กรณีกล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวง	

การคลัง	ในฐานะรักษาการตามมาตรา	๔	แห่ง

พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาต	ิ

พ.ศ.	๒๕๕๔	ซึ่งมีอำานาจหน้าที่ในการออก	

กฎกระทรวง	ประกาศ	และแต่งตั้งพนักงาน	

เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	

แต่ละเลยการปฏิบัติหน้าที่

กรณีการกำาหนดหลักเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา

อบรมหลักสูตรนายอำาเภอเป็นเงื่อนไข	

ในการเลื่อนระดับข้าราชการกรมการปกครอง

การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้าน

การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น	

ที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศร	ี

และเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร	

เลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	

รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย	

การคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย	

-	กระทรวงการคลัง

-	อธิบดีกรมการปกครอง

-	กระทรวงมหาดไทย

-	นายกรัฐมนตรี

-	ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

-	เลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม

-	เลขาธิการแพทยสภา

-	รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

		ต่างประเทศ

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา

สังคม	และความมั่นคงของมนุษย์

-	อัยการสูงสุด
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

(๒)	ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	จำานวน	๗	เรื่อง

๑.	 สิทธิในการรับบริการสาธารณสุข	

	

๒.	 ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น	

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ	

	

๓.	 ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น	

ต่อศาลปกครอง		

๔.	สิทธิชุมชน

๕.	 ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น	

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

กรณีการรับบริการสาธารณสุขตามระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	ระบบประกันสังคม	

และระบบสวัสดิการข้าราชการ

กรณีร้องเรียนว่าบทบัญญัติมาตรา	๘๔	

วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรร

คลื่นความถี่และกำากับการประกอบกิจการ

วิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ขัดหรือแย้งต่อ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	

๒๕๕๐	มาตรา	๓๐๕	(๑)	

กรณีขอให้เพิกถอนกฎกระทรวง	ฉบับที่	๔๕	

(พ.ศ.	๒๕๔๘)	ออกตามความในพระราชบัญญัติ

รับราชการทหาร	พ.ศ.	๒๔๙๗	และกฎกระทรวง	

ฉบับที่	๑๐	(พ.ศ.	๒๕๑๘)	ออกตามความใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกวิชาทหาร	พ.ศ.	

๒๕๐๓	ข้อ	๒	(๖)	เนื่องจากเป็นการเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรม	และเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือ

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

กรณีขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง

ในการออกประกาศกำาหนดประเภทโครงการ

หรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน

อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	ตาม	

มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

และติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการ

ดำาเนินงานของรัฐบาลและความจริงจัง	

ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนา

อุตสาหกรรมที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง

กรณีกล่าวอ้างว่า	 พระราชบัญญัติเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่อำาเภอพุนพิน	

อำาเภอท่าขนอม	กิ่งอำาเภอพนม	

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	อำาเภอเมืองพังงา	

-	นายกรัฐมนตรี

-	กระทรวงแรงงาน

-	กระทรวงสาธารณสุข

-	นายกรัฐมนตรี

-	นายกรัฐมนตรี

-	กระทรวงกลาโหม

-	กระทรวงมหาดไทย

-	นายกรัฐมนตรี

-	กระทรวงการคลัง

-	กระทรวงสาธารณสุข

-	กระทรวงอุตสาหกรรม

-	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

		สิ่งแวดล้อม

-	รัฐสภา

-	นายกรัฐมนตรี
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

อำาเภอท้ายเหมือง	อำาเภอทับปุด	อำาเภอตะกั่วทุ่ง	

จังหวัดพังงา	และอำาเภออ่าวลึก	จังหวัดกระบี่	

เพื่อสร้างทางรถไฟ	พุทธศักราช	๒๔๘๘	

ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

กรณีการกำาหนดหลักเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษา

อบรมหลักสูตรนายอำาเภอเป็นเงื่อนไขในการ

เลื่อนระดับข้าราชการกรมการปกครอง

การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้าน

การทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น

ที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศร	ี

และเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร

เลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	

รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

คุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย

-	อธิบดีกรมการปกครอง

-	กระทรวงมหาดไทย

-	นายกรัฐมนตรี

-	ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

-	เลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม

-	เลขาธิการแพทยสภา

-	รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
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-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนา

สังคม	และความมั่นคงของมนุษย์

-	อัยการสูงสุด

๓.๓.๒ ผลการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย และ 

 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

จากการติดตามการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	

ดังกล่าว	ปรากฏผล	ดังนี้

๑) ข้อเสนอแนะนโยบาย

มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	จำานวน	๑๓	เรื่อง	และได้รับ

แจ้งผลความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๗	เรื่อง	ดังนี้

๖.	 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

๗.	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	
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(๑)	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 กรณีบุตรชายเสียชีวิตในระหว่างการเข้ารับ

การบำาบัดยาเสพติด	ณ	ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจินดาภรณ์	จังหวัดสงขลา

(๒)	 สิทธิเด็กอันเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามหลักศาสนา	 กรณีผู้อำานวยการโรงเรียน

บางละมุง	 จังหวัดชลบุรี	 ไม่อนุญาตให้นักเรียนท่ีนับถือศาสนาอิสลามแต่ง	

เครื่องแบบตามความเชื่อทางศาสนา	

(๓)	 สิทธิชุมชน	 กรณีคัดค้านโครงการขุดลอกลำาห้วยจารย์	 ตำาบลบักได	 อำาเภอ	

พนมดงรัก	จังหวัดสุรินทร์

(๔)	 สิทธิชุมชน	 กรณีราษฎรได้รับผลกระทบจากโครงการขุดลอกห้วยโมง	เพื่อแก้ไข

ปัญหาน้ำาท่วมในพื้นที่ตำาบลจำาปาโมง	 อำาเภอบ้านผือ	 จังหวัดอุดรธานี

(๕)	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 กรณีการเสียชีวิตของแรงงานข้ามชาติ	

ชาวพม่า	๒	ราย	ระหว่างการควบคุมตัวของเจ้าหน้าท่ีตำารวจตรวจคนเข้าเมือง	

เพื่อส่งกลับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

(๖)	 สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ระบบ

ประกันสังคม	และระบบสวัสดิการข้าราชการ	

(๗)	 สิทธิชุมชน	 กรณีขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศกำาหนด

ประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ทั้งทางด้าน

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากร	ธรรมชาติและสุขภาพ	ตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 และติดตาม	

ตรวจสอบความคืบหน้าในการดำาเนินงานของรัฐบาลและความจริงจังในการแก้ไข

ปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด	และจังหวัดระยอง

๒) ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

	มีเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	จำานวน	๒	เรื่อง	 และได้รับ

แจ้งผลความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๔	เรื่อง	ดังนี้

(๑)	 สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ระบบ

ประกันสังคม	และระบบสวัสดิการข้าราชการ	

(๒)	 การปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม	 กรณีการกำาหนดหลักเกณฑ์การสำาเร็จการศึกษาอบรม

หลักสูตรนายอำาเภอเป็นเงื่อนไขในการเลื่อนระดับข้าราชการกรมการปกครอง

(๓)	 สิทธิชุมชน	 กรณีขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศกำาหนด

ประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ทั้งทางด้าน
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	ตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	และติดตามตรวจสอบ

ความคืบหน้าในการดำาเนินงานของรัฐบาล	และความจริงจังในการแก้ไขปัญหา	

ผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มาบตาพุด	และจังหวัดระยอง	

(๔)	 การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ	หรือ

การลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือท่ีย่ำายีศักดิ์ศรี	และเพื่อเตรียมรองรับ

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	 รวมทั้ง

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย

๓.๓.๓ ตัวอย่างข้อเสนอแนะนโยบาย	และ 

 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

เรื่องที่ ๑

สิทธิและเสรีภ�พในชีวิตและร่�งก�ย
กรณีบุตรช�ยเสียชีวิต 
ในระหว่�งเข้�รับก�รบำ�บัดย�เสพติด 
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภ�พร่�งก�ย 
จินด�ภรณ์ ตำ�บลท่�หมอไทร 
อำ�เภอจะนะ จังหวัดสงขล�

กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนจากมารดาของผู้ท่ีเสียชีวิตระหว่างเข้ารับการบำาบัดยาเสพติด	ณ	ศูนย์ฟื้นฟู

สมรรถภาพร่างกายจินดาภรณ์	โดยมีความสงสัยเกี่ยวกับสาเหตุการตาย	เนื่องจากสภาพศพของผู้เสียชีวิต	

มีบาดแผลตามร่างกายเหมือนถูกทำาร้าย

กสม.	ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่า	วิธีการบำาบัดหรือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพจินดาภรณ์	ด้วยการใส่กุญแจมือล่ามไว้กับเสาอาคาร	เพื่อป้องกันการอาละวาดจาก

อาการอยากยาเสพติด	 การฝึกวินัยในเวลากลางคืน	 และการปล่อยให้ผู้เสียชีวิตทำาร้ายตนเอง	 โดยไม่มี	

เจ้าหน้าที่เข้าไประงับยับยั้งพฤติการณ์ดังกล่าว	มีการกระทำาและละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 กสม.	จึงได้กำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

ดังนี้
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มาตรการการแก้ไข 	
๑.	 ให้จังหวัดสงขลา	และอำาเภอจะนะ	ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางป้องกันปัญหา	จัดทำา	

ข้อควรปฏิบัติสำาหรับเจ้าหน้าท่ีศูนย์บำาบัดยาเสพติด	จัดให้มีแพทย์เฉพาะทางด้านการบำาบัด	

ยาเสพติด	ให้ผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายและกลไกการคุ้มครองเด็กท้ังชายและ

หญิงที่เข้ามารับการบำาบัด	เพิ่มมาตรฐานการบำาบัด	โดยอาจจะส่งเสริมให้มีการใช้ยาบำาบัด

๒.	 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานและ

การพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจินดาภรณ์	ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	

๓.	 ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	จังหวัดสงขลา	อำาเภอจะนะ	และสำานักงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา	ควรให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่

ครอบครัวผู้เสียชีวิต	ทั้งทางด้านจิตใจ	และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเร่ืองเงิน	

ช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลย	

ในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๔

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๑.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	ควรจัดสรรงบประมาณในการบำาบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	

เพิ่มขึ้น

๒.	 คณะรัฐมนตรี	โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งศูนย์บำาบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วม

ของชุมชนในภาพรวมทั้งประเทศ	หน่วยราชการไม่ควรเข้าไปกำากับ	แต่ควรเข้าไปส่งเสริมให้

สามารถเป็นต้นแบบและเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆ	

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑. อำ�เภอจะนะ	 แจ้งผลการดำาเนินการ	ดังนี้

๑.๑	 เมื่อวันที่	๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖	 ศาลจังหวัดนาทวีได้นัดโจทก์	โจทก์ร่วม	ทนายโจทก์	

จำาเลย	และทนายจำาเลย	เพื่อไกล่เกลี่ยและสามารถตกลงกันได้	โดยให้จำาเลยจ่ายเงิน	

เพ่ือบรรเทาผลภัยให้กับผู้เสียหาย	เป็นเงิน	๕๐๐,๐๐๐	บาท	ซ่ึงอำาเภอจะนะได้จ่ายเงิน	

ให้กับผู้เสียหายแล้ว	เมื่อวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๖

๑.๒	 ในการปรับปรุงการบริการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจินดาภรณ์	อำาเภอจะนะ	

จังหวัดสงขลา	ได้ประชุมปรึกษาหารือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	คือ	สถาบัน	

ธัญญารักษ์	กรมการแพทย์	ผู้แทนคณะอนุกรรมการตรวจสถานพยาบาล	โรงพยาบาล	

ธัญญารักษ์สงขลา	 ผู้แทนสำานักงาน	ป.ป.ส.	ภาค	๙	 ผู้แทนสำานักงานสาธารณสุข

จังหวัดสงขลา	 สาธารณสุขอำาเภอจะนะ	 แพทย์/พยาบาลโรงพยาบาลจะนะ	 ผู้บริหาร	

องค์การบริหารส่วนตำาบลท่าหมอไทร	 ผู้แทนศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ	

ยาเสพติดแห่งชาติ	จังหวัดสงขลา	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบล	
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ท่าหมอไทร	 กำานันตำาบลท่าหมอไทร	 และมีมติให้ใช้หลักสูตรการบำาบัดรักษาและฟื้นฟู	

สมรรถภาพตามที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง	ระยะเวลา	๔๕	วัน	 โดยประเมินคัดกรอง	

ด้านสุขภาพและซักประวัติก่อนส่งเข้ารับการบำาบัด	คัดแยกตามอายุ	จัดทำาตาราง	

กิจกรรม	จัดทำาเอกสารแฟ้มประวัติและการบันทึกข้อมูลการบำาบัดรักษาและฟื้นฟู	

สมรรถภาพ	 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนทีมวิทยากรยาเสพติด	 จนกว่าทีมผู้ดูแล

ศูนย์จะได้รับการอบรมและสามารถดำาเนินการได้เอง	 โรงพยาบาลจะนะและสำานักงาน

สาธารณสุขอำาเภอจะนะให้การสนับสนุนจัดส่งแพทย์เฉพาะทาง	 พยาบาล	 เจ้าหน้าที่

สาธารณสุข	เข้ามาดูแลการบำาบัดยาเสพติดท่ีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายจินดาภรณ์	

รวมทั้งกำาชับให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ	ปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

โดยเคร่งครัด

๒. คณะรัฐมนตรี	ในการประชุมเมื่อวันท่ี	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ได้มีมติมอบหมายให้รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน	ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ	

รับข้อเสนอแนะของ	กสม.	ไปพิจารณาดำาเนินการร่วมกับกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	กระทรวงกลาโหม	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวง

ศึกษาธิการ	และกระทรวงสาธารณสุข	ตามอำานาจหน้าที่ของหน่วยงาน	 โดยให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย	

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่ ๒

สิทธิเด็กอันเกี่ยวเนื่องกับก�รปฏิบัติต�มหลักศ�สน�
กรณีผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนบ�งละมุง จังหวัดชลบุรี
ไม่อนุญ�ตให้นักเรียนที่นับถือศ�สน�อิสล�มแต่งเครื่องแบบนักเรียนต�มคว�มเชื่อท�งศ�สน�

มีผู้ร้องเรียนว่า	 ผู้อำานวยการโรงเรียนบางละมุงไม่อนุญาตให้นักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ง

เครื่องแบบนักเรียนตามความเชื่อทางศาสนาอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	ว่าด้วย

เครื่องแบบนักเรียน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ข้อ	๑๒	ที่กำาหนดเครื่องแบบสำาหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลามไว้	

โดยนักเรียนจะแต่งกายตามระเบียบดังกล่าว	 หรือจะแต่งกายตามแบบท่ีสถานศึกษากำาหนดได้ตาม	

ความสมัครใจ

กสม.	ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า	 โรงเรียนบางละมุงได้ออกระเบียบและแนวปฏิบัติในการแต่ง	

เครื่องแบบนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	ว่าด้วยแนวปฏิบัติตนของนักเรียน	พ.ศ.	

๒๕๕๐	ซึ่งเป็นระเบียบที่ออกก่อนระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน	พ.ศ.	๒๕๕๑	

จึงเป็นเหตุให้ยังไม่มีข้อกำาหนดตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ	ข้อ	๑๒	ที่กำาหนดเรื่องเครื่องแบบ	

ของนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ให้กระทรวงศึกษาธิการติดตามให้สถานศึกษาในกำากับดูแลทั้งหมด	 ออกหรือแก้ไขระเบียบของ

แต่ละสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ	ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน	พ.ศ.	๒๕๕๑

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กระทรวงศึกษาธิการได้นำาเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ซึ่งเป็นผู้รักษาการตาม	

พระราชบัญญัติดังกล่าว	ให้ความเห็นชอบให้ดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของ	กสม.	และมอบสำานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือไปยังกระทรวงมหาดไทย	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา	สำานักงาน	

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	และสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา	

ตามอัธยาศัย	ติดตามให้สถานศึกษาในสังกัด/กำากับปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	ว่าด้วย	

เครื่องแบบนักเรียน	พ.ศ.	๒๕๕๑	 เกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียนซึ่งนับถือศาสนาอิสลามใน	

สถานศึกษาอื่นนอกจากสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม	นอกจากนี้	โรงเรียนบางละมุงได้ดำาเนินการ

แก้ไขระเบียบการแต่งกายของนักเรียน	โดยกำาหนดให้นักเรียนซ่ึงนับถือศาสนาอิสลามอาจเลือกแต่งกาย

ตามความเชื่อทางศาสนาได้	ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ	ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ข้อ	๑๒

เรื่องที่ ๓

สิทธิชุมชน
กรณีคัดค้�นโครงก�รขุดลอกห้วยจ�รย์ ตำ�บลบักได อำ�เภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ 

กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า	องค์การบริหารส่วนตำาบลบักได	 และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	๕๕	

ได้ดำาเนินโครงการขุดลอกห้วยจารย์	ซึ่งส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน	ทั้งในด้านวิถีชีวิตและระบบนิเวศในพื้นที่

กสม.	ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า	องค์การบริหารส่วนตำาบลบักไดและหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	๕๕	

ดำาเนินการขุดลอกลำาห้วยจารย์	โดยไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอย่างครบถ้วน	

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๖๖	 และ

มาตรา	๖๗	ว่าด้วยสิทธิชุมชนในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการจัดการ	การบำารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	จึงได้กำาหนดมาตรการการแก้ไขและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดังนี้

มาตรการการแก้ไข

ให้องค์การบริหารส่วนตำาบลบักได	 หน่วยพัฒนาการเคลื่อนท่ี	๕๕	 และชุมชนร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่	

ริมตลิ่ง	โดยปลูกไม้พื้นถิ่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ	เพื่อเป็นแหล่งอาหารและประโยชน์	

ใช้สอยอื่นๆ
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

กระบวนการทำางานในโครงการพัฒนาต่างๆ	ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	๕๕	 และองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลบักไดที่จะเกิดขึ้นต่อไป	จะต้องให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมทุกข้ันตอน	และตั้งตัวแทนชาวบ้าน	

เข้าร่วมเป็นคณะทำางาน	รวมทั้งต้องมีการทำาประชาคมรับฟังความคิดเห็นของชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

องค์การบริหารส่วนตำาบลบักไดแจ้งว่า	ได้ร่วมกับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่	๕๕	 หน่วยราชการ

นักเรียนและชาวบ้าน	โดยร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกต้นไม้	 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศพื้นที่ริมตล่ิง	

ลำาห้วยจารย์ให้เป็นแหล่งอาหารและประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ	ของชุมชนต่อไป

เรื่องที่ ๔

สิทธิชุมชน
กรณีร�ษฎรได้รับผลกระทบจ�กโครงก�รขุดลอกห้วยโมง 
เพื่อแก้ไขปัญห�น้ำ�ท่วมในพื้นที่ตำ�บลจำ�ป�โมง อำ�เภอบ้�นผือ จังหวัดอุดรธ�นี

กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีราษฎรถูกบังคับให้สละที่ดินที่อยู่ติดกับห้วยโมงให้กับทางราชการ	

เพื่อทำาการขุดลอกและขยายห้วยโมง	 โดยไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการให้ทราบ	 นอกจากนี้	

ชาวบ้านได้เคยเสียสละที่ดินในการขุดลอกห้วยโมงไปแล้วครั้งหนึ่ง	 จนบางรายแทบไม่มีที่ดินเหลืออยู่	

หากต้องสละที่ดินอีก	ชาวบ้านจะไม่เหลือที่ดินทำากิน

กสม.	ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า	 โครงการดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาน้ำาท่วมได้	 ทำาให้ชาวบ้านเสีย

ที่นาไปโดยไม่ได้เวนคืนและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย	 รวมท้ังทำาให้เสียต้นไม้และสภาพธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ์ริมห้วย	 นอกจากนี้	โครงการดังกล่าวเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน	โดยไม่ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็น	 กสม.	จึงได้กำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหา

ให้องค์การบริหารส่วนตำาบลจำาปาโมงยุติการดำาเนินโครงการดังกล่าว	 และประสานความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำาการค้นหาสาเหตุของปัญหาการบริหารจัดการน้ำาท้ังระบบ	 เมื่อได้ผลการศึกษาแล้ว

จึงนำามาออกแบบร่วมกับชาวบ้าน	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

รัฐบาลไม่ควรใช้ถ้อยคำา	“น้ำาท่วมซ้ำาซาก”	และ“แล้งซ้ำาซาก”	มาเป็นเหตุผลในการดำาเนินโครงการ

พัฒนาต่างๆ	ในพื้นที่	 แต่ควรดำาเนินนโยบายโดยให้ความสำาคัญกับการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้สอดคล้อง	

กับสภาพความเป็นจริง	 รวมทั้งไม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาไปท่ีด้านการก่อสร้าง	การขุดลอก	 แต่ควรเน้น	
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การพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นสำาคัญ	โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการใช้ประสบการณ์	องค์ความรู้	และภูมิปัญญา

มาเป็นหลักสำาคัญในกระบวนการพัฒนา

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อำาเภอบ้านผือแจ้งว่า	 ได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำาบลจำาปาโมง	 ซ่ึง	อบต.	จำาปาโมง	

ได้ยุติการดำาเนินการขุดลอกห้วยโมงแล้ว	 รวมท้ังได้ประสานงานกับผู้นำาชุมชนในเขตพื้นท่ีตำาบลจำาปาโมง

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรมทรัพยากรน้ำา	กรมชลประทาน	สถาบันอุดมศึกษา	เป็นต้น	เพื่อศึกษาและ

ค้นหาสาเหตุ	 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น	 และได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	 ๒๕๕๗	 เพื่อฟื้นฟูตลิ่ง	

โดยปลูกไม้พื้นถิ่นที่เหมาะสมและสอดคล้องกับระบบนิเวศ	 เพื่อเป็นแหล่งอาหารและประโยชน์ใช้สอยอื่นๆ	

นอกจากนี้	พื้นที่บางส่วน	ราษฎรเจ้าของพื้นที่ได้เข้าไปดำาเนินการปลูกพืช	เช่น	มะละกอ	กล้วย	เป็นต้น

เรื่องที่ ๕
สิทธิและเสรีภ�พในชีวิตและร่�งก�ย
กรณีก�รเสียชีวิตของแรงง�นข้�มช�ติช�วพม่�	๒ ร�ย
ระหว่�งก�รควบคุมตัวของเจ้�หน้�ที่ตำ�รวจตรวจคนเข้�เมืองจังหวัดสงขล�
เพื่อส่งกลับส�ธ�รณรัฐแห่งสหภ�พเมียนม�ร์

กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียน	กรณีการเสียชีวิตของแรงงานข้ามชาติชาวพม่า	๒	คน	ระหว่างการเดินทาง	

ผู้เสียชีวิตต้องอยู่ในรถยนต์	 ซึ่งมีสภาพที่แออัดเกือบ	๒	วัน	 ในสภาพอากาศร้อนจัด	 ประกอบกับผู้เสียชีวิต							

มีปัญหาสุขภาพ	จึงอาจเป็นสาเหตุของการเสียชีวิต

กสม.	ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า	 ผู้เสียชีวิตทั้ง	๒	ราย	ที่ถูกส่งกลับไปยังสาธารณรัฐแห่งสหภาพ	

เมียนมาร์	มีอาการป่วยหนัก	 แต่ก็มิได้รับการดูแลเป็นการเฉพาะแต่อย่างใด	 รวมทั้งยานพาหนะที่ใช้ใน	

การส่งตัวกลับประเทศมีสภาพแออัด	จนอาจเป็นเหตุที่ทำาให้แรงงานทั้ง	๒	รายดังกล่าว	ซึ่งมีอาการเจ็บป่วย	

อยู่ก่อนแล้วเสียชีวิต	 นอกจากนี้	การท่ีเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจำาด่านตรวจอนุญาตให้แรงงานท้ัง	๒	ราย	

ดังกล่าวเดินทางกลับไปโดยไม่ได้ทำาการรักษาอาการป่วยให้หายก่อน	จึงเป็นการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม	

และละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

๑.	 การผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศต้นทางต้องมีการดำาเนินการด้วยความระมัดระวัง	โดย

ยึดหลักการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ไม่เลือกปฏิบัติ	 หากผู้ถูกส่งกลับมีอาการป่วยระหว่างถูกส่งตัว

กลับต้องมีการดูแลเป็นกรณีพิเศษตามหลักมนุษยธรรม

๒.	 ในการตรวจสอบการวินิจฉัยโรคของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขประจำาด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด

สงขลา	 กรณีมีผู้ได้รับการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นผู้ป่วย	จะต้องส่งตัวผู้ป่วยให้แพทย์ในโรงพยาบาลวินิจฉัย	

อีกครั้ง	ก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทาง
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๓.	 สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองควรกำาหนดมาตรฐานของยานพาหนะที่ใช้ในการผลักดันผู้ต้องกัก

กลับไปยังประเทศต้นทาง	 โดยปรับจากรถบรรทุกที่นั่งบนพื้นไม้กระดานเป็นรถบัสที่มีเบาะนั่ง

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	(สตม.)	ได้ชี้แจงว่า	 ในการผลักดันแรงงานข้ามชาติกลับประเทศต้นทาง	

สตม.	ได้ดำาเนินการเป็นขั้นตอนโดยเคร่งครัด	โดยมีความระมัดระวังมากขึ้น	โดยยึดหลักการเคารพศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์	ไม่เลือกปฏิบัติ	 รวมทั้งก่อนส่งตัวกลับได้ดำาเนินการตรวจสอบอาการป่วยของผู้ต้องกัก	

ทุกคร้ัง	 หากพบว่ามีการอาการป่วยจะแจ้งแพทย์	 สตม.	ให้ดูแลทุกครั้ง	หากมีอาการเจ็บป่วยเกินกว่าที่

แพทย์	สตม.	จะดูแลได้จะส่งต่อไปยังโรงพยาบาลของรัฐเพื่อทำาการรักษาทันที	

นอกจากน้ี	ในการใช้พาหนะส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง	ได้ใช้รถของทางราชการเป็นรถบรรทุก	

หกล้อ	และมีเบาะให้นั่ง	มีที่นั่งเพียงพอไม่แออัด	อากาศถ่ายเทได้สะดวก	ให้พักระหว่างทางเข้าห้องน้ำาเพื่อ

ผ่อนคลาย	มีน้ำาและอาหารดูแล	ตลอดจนมีกล่องยาสามัญติดรถ	เพื่อบรรเทาอาการป่วยเบ้ืองต้น	 หากมี	

ผู้ต้องกักปริมาณมาก	จะใช้วิธีเช่าเหมารถบัสเพื่อส่งกลับ	 และผลักดันส่งกลับครั้งละไม่เกิน	๔๕	คน	

ต่อครั้ง	 ทั้งนี้	โดยมีแนวปฏิบัติตามหนังสือสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	ท่ี	๐๐๒๙.๑๔๒/๕๓๘๖	ลงวันที่	

๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 เรื่อง	กำาหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการจ้างพาหนะขนคนต่างด้าวออกไป

นอกราชอาณาจักร

เรื่องที่ ๖

สิทธิในก�รรับบริก�รส�ธ�รณสุขต�มระบบหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิก�รข้�ร�ชก�ร

กสม.	ได้ประมวลเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิในการรับบริการสาธารณสุข	ประกอบกับจากการศึกษา

วิเคราะห์กฎหมายภายในที่เกี่ยวข้อง	โดยเทียบเคียงกับสิทธิมนุษยชนตามท่ีรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและ

พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีแล้ว	พบว่า	 การจัดบริการสาธารณสุขของรัฐบาลไทยใน

ปัจจุบันยังไม่สอดคล้องกับสิทธิด้านสาธารณสุขตามพันธกรณีท่ีเป็นภาคีและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ใน	๒	ประเด็น	คือ	สิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขที่เหมาะสมและ	

ได้มาตรฐาน	(การจัดให้มี)	และสิทธิได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง	(การเข้าถึง)

การจัดบริการสาธารณสุขของประเทศไทยอยู่ภายใต้ระบบบริการฯ	๓	ระบบใหญ่	คือ	ระบบหลัก

ประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ระบบประกันสังคม	 และระบบสวัสดิการข้าราชการ	 ซึ่งการจัดบริการฯ	ของ	

๓	ระบบนี้	มีความเหลื่อมล้ำาและไม่เสมอกัน	เช่น	การเติมหรือเพิ่มสิทธิรับบริการสาธารณสุขของระบบ

บริการอื่นให้สอดคล้องตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่อาจทำาได้ทันที	ต้องกำาหนดเป็นพระราช

กฤษฎีกาหรือข้อตกลงกับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 การบริการสาธารณสุขภายใต้ระบบ

ประกันสังคมไม่ครอบคลุมการตรวจสุขภาพ	 ผู้ประกันตนต้องร่วมจ่ายค่าบริการเป็นเงินสมทบในกองทุน
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ประกันสังคม	 ขณะที่ผู้รับบริการระบบอื่นไม่ต้องร่วมจ่าย	แต่ได้รับบริการเท่ากันหรือด้อยกว่าผู้รับบริการ

ระบบบริการอื่น	เป็นต้น		

นอกจากนี้	บุคคลบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงบริการสาธารณสุขด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจและเข้าไม่ถึง

ข้อมูลข่าวสาร	เช่น	ผู้ประกันตนตามระบบประกันสังคม	ซึ่งจงใจหรือยินยอมก่อให้เกิดอันตรายหรือเจ็บป่วย	

รวมถึงผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบระยะเวลาท่ีกฎหมายกำาหนด	 ผู้อยู่ในข่ายรับบริการมากกว่า	๑	

ระบบ	ซึ่งไม่ทราบข้อมูลว่าให้ใช้สิทธิหลักของตนก่อนแล้วจึงใช้สิทธิในฐานะผู้อาศัยสิทธิเพิ่มเติมในส่วนที่	

เบิกจ่ายไม่ได้	 ทำาให้หลายคนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง	หรือออกจากการรักษากลางคัน	 ผู้ประกันตน	

ตามระบบประกันสังคมทั้งที่เป็นคนไทยและแรงงานข้ามชาติเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน	

ฐานะการเงินหรืออื่นใดของกองทุนประกันสังคม	กลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	ได้แก่	ผู้ไม่มีสัญชาติไทย	

และไม่ได้รับผ่อนผันภายใต้มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการให้สิทธิ	(คืนสิทธิ)	ข้ันพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่

บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิแรงงานนอกระบบ/แรงงานข้ามชาติที่ไม่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติ	(ภาค

เกษตรกรรม	ภาคประมง	งานบ้าน)	เด็กเร่ร่อนหรือผู้ไร้ที่พักพิง	

ทั้งนี้	กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี	 รัฐสภา

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบาย

๑.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงสาธารณสุข	สมควรทบทวนแนวคิดและวิธีจัดบริการและระบบ

บริการสาธารณสุขของประเทศบนฐานหลักความเสมอภาค	 โดยให้ประเภทและมาตรฐานของบริการ

สาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นบริการฯ	ขั้นพื้นฐานและจำาเป็นที่ทุกคนไม่ว่าอยู่	

ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขระบบใดพึงได้รับโดยไม่เสียค่าบริการ	 ผู้รับบริการหรือผู้มีสิทธิท่ีมีกองทุน

หรือระบบบริการสาธารณสุขอื่นดูแลโดยเฉพาะ	สามารถได้รับบริการสุขภาพหรือสาธารณสุขอื่นเพิ่มเติมได้

๒.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงสาธารณสุข	และสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	สมควร

พิจารณาทบทวนแนวคิดและวิธีการจัดบริการสาธารณสุข	 โดยให้กระทรวงสาธารณสุขซ่ึงเป็นผู้ให้บริการ	

เป็นหน่วยงานกลางรับผิดชอบกำาหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริการสาธารณสุข	 และกระจายอำานาจ

การบริหารจัดการหน่วยบริการหรือโรงพยาบาลไปยังเขตพื้นที่	 ส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบกองทุน/ระบบ

บริการสาธารณสุข	เช่น	สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สำานักงานประกันสังคม	 กรมบัญชีกลาง	

ซึ่งเป็นผู้ซื้อบริการ	ให้หารือกระทรวงสาธารณสุข/เขตพื้นที่ในการกำาหนดนโยบายการจัดบริการสาธารณสุข

ภายใต้ระบบบริการฯ	นั้นๆ

๓.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงการคลัง	 กรมบัญชีกลาง	 สำานักงาน	ก.พ.	 องค์กรกลางบริหารงาน	

บุคคลทุกแห่ง	หรือหน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องอื่นใด	 สมควรทบทวนนโยบายและแนวคิดว่าด้วยสวัสดิการ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด	 รวมถึงสวัสดิการด้านสุขภาพให้สอดคล้องกับแนวทางตาม	

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ข้อ	๑๒	และรัฐธรรมนูญแห่ง	
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ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๕๑	และมาตรา	๘๐	(๒)	 โดยจัดให้มีกลไกรับผิดชอบ

ดูแลไม่ต่ำากว่าบริการฯ	ขั้นพื้นฐาน	ตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 สามารถรับการบริการฯ	ใน	

โรงพยาบาลอื่นที่ไม่ใช่โรงพยาบาลรัฐ	 รวมถึงดูแลด้านความปลอดภัย	อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม	

การทำางานหรือสถานประกอบการ	และศึกษาเกี่ยวกับการนำาระบบ	Medisave	มาใช้ในระบบสวัสดิการ	

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๔.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงสาธารณสุข	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	หรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องอื่นใด	 สมควรทบทวนการจ่ายเงินให้แก่หน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการเพื่อจัดบริการ

สาธารณสุข	โดยให้แยกค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวออกมาต่างหาก

๕.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงสาธารณสุข	สมควรสนับสนุนและผลักดันให้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือ

เบื้องต้นแก่ผู้รับบริการ	เมื่อได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล	ไม่ว่าผู้นั้นจะอยู่ภายใต้ระบบ

บริการสาธารณสุขใด

๖.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงมหาดไทย	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กรมบัญชีกลาง	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สมควรหารือกันเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ	 รวมทั้งสวัสดิการด้านสุขภาพสำาหรับ

ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	เช่น	จัดตั้งเป็นกองทุนการรักษาพยาบาล	ตลอดจนการหาแนวทางเพื่อให้ข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ระบบการเบิกจ่าย	ตรงค่ารักษาพยาบาลได้เช่นเดียวกับข้าราชการอื่น

๗.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เช่น	สำานักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)	สมควรพิจารณาทบทวน

นโยบายการปฏิรูประบบสาธารณสุขแก่ผู้บริหารองค์กรด้านสุขภาพ	เช่น	การตั้งคณะกรรมการนโยบาย

สุขภาพแห่งชาติ	(National	Health	Authority)	ขึ้นมาดูแลระบบสาธารณสุขทั้งหมด	 โดยให้ความสำาคัญ	

กับการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรสุขภาพหรือคณะกรรมการด้านสุขภาพอื่นๆ	ที่มีอยู่แล้ว	และให้องค์กร

หรือคณะกรรมการดังกล่าว	ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการ

หรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้ส่วนเสียของตน	เช่น	ค่าตอบแทน	วิธีการประเมินผลงาน	

การแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปประกอบการพิจารณาเรื่องดังกล่าว

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	

๑.	 รัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงสาธารณสุข	สปสช.	สมควรเร่งรัดการจัดทำาและประกาศใช้	

พระราชกฤษฎีกา	ตามมาตรา	๙	และมาตรา	๑๐	แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	

๒๕๔๕	หรือ

๒.	 รัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงสาธารณสุข	และ	สปสช.	สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติ	

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	 มาตรา	๙	และ	๑๐	จากเดิมที่กำาหนดให้ผู้มีสิทธิรับบริการ	

สาธารณสุขตามกฎหมายอื่นต้องไปใช้สิทธิตามกฎหมายนั้น	เปลี่ยนเป็นให้ผู้รับบริการต้องใช้สิทธิจาก	

ระบบบริการอื่นที่ตนเองมีสิทธิอยู่ก่อน	 หากสิทธินั้นด้อยกว่าหรือไม่ครอบคลุมเท่ากับสิทธิที่จะได้รับตาม
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ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ให้ได้รับสิทธิเท่ากับท่ีระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำาหนด	โดยให้	

สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เป็นส่วนต่าง	โดยคำานึงถึงประโยชน์สูงสุด	

ของผู้มีสิทธิเป็นหลัก

๓.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกรมบัญชีกลาง	สมควรปรับปรุงหรือแก้ไขพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ

เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๕๓	 โดยให้มีคณะกรรมการบริหารจัดการระบบสวัสดิการรักษา

พยาบาลข้าราชการหรือกลไกอื่นใด	 รับผิดชอบบริหารจัดการและควบคุมการเบิกจ่ายค่ายาและค่ารักษา

พยาบาลหารือกับผู้ให้บริการ	ได้แก่	กระทรวงสาธารณสุขเขตพื้นที่	 ในการกำาหนดประเภทและมาตรฐาน

บริการสาธารณสุขภายใต้ระบบสวัสดิการข้าราชการ	 โดยต้องไม่ต่ำากว่าบริการฯ	ข้ันพื้นฐาน	สามารถรับ

บริการฯ	จากโรงพยาบาลต่างๆ	โดยไม่จำากัดเฉพาะโรงพยาบาลรัฐ	ฯลฯ

๔.	 คณะรัฐมนตรี	โดย	สปสช.	สมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข	เรื่อง	บุคคลที่ไม่

ต้องร่วมจ่ายค่าบริการ	 พ.ศ.	๒๕๕๕	ให้รวมถึงบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร	 คนเร่ร่อน	 คนไร้ที่	

พักพิง	และคนไร้รากเหง้า

๕.	 รัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	โดย	สปสช.	สมควรแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๔๕	 มาตรา	๔๖	ว่าด้วยการจ่ายเงินให้หน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ	โดยให้แก้ไข	

มาตรา	๔๖	(๒)	จากเดิม	“(๒)	ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการในส่วนเงินเดือนและค่าตอบแทน	

บุคลากร”	เป็น	“(๒)	คำานึงถึงค่าใช้จ่ายขั้นต่ำา	(basal	utilization)	ของโรงพยาบาล	และให้แยกบัญชี	

เงินเดือนและค่าตอบแทนบุคลากรออกจากงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการ”

๖.	 รัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงสาธารณสุข	สมควรผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครอง	

ผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข	 พ.ศ.	....	 ซึ่งให้ผู้เสียหายได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นและเงินชดเชย

จากกองทุน	โดยไม่ต้องพิสูจน์ความผิด	เว้นแต่ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามปกติธรรมดาของโรคนั้น	หรือซึ่ง

หลีกเลี่ยงมิได้เกิดจากการให้บริการสาธารณสุขตามมาตรฐานวิชาชีพ	หรือเมื่อสิ้นสุดกระบวนการให้บริการ

สาธารณสุขแล้วไม่มีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตตามปกติ

๗.	 รัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักงานประกันสังคม	 สมควรผลักดันร่างพระราชบัญญัติประกัน

สังคม	(ฉบับที่	..	)	พ.ศ.	....	 ซึ่งมีเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผู้ประกันตนด้านการป้องกันโรค	 การให้	

ผู้ประกันตนซึ่งจงใจหรือยินยอมก่อให้เกิดอันตรายหรือเจ็บป่วย	เบิกค่ารักษาพยาบาลได้	 การให้ผู้จ่ายเงิน

สมทบตามกฎหมายประกันสังคมได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย	ทุพพลภาพ	

และคลอดบุตร	ทันที	 การให้แรงงานนอกระบบ	(งานบ้าน)	เป็นผู้ประกันตน	รวมท้ังการให้ผู้ประกันตนได้รับ

เงินช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาล

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.	 คณะรัฐมนตรี	ในคราวประชุมเมื่อวันที่	๓๐	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ได้มีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รับข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณาดำาเนินการ	หาก	
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ประเด็นใดได้ดำาเนินการอยู่แล้วก็ให้เร่งรัดดำาเนินการ	 ส่วนประเด็นใดท่ียังมิได้ดำาเนินการก็ให้พิจารณา

ตามอำานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน	โดยให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย	ระเบียบ	และมติคณะรัฐมนตรี	

ที่เกี่ยวข้อง

๒.	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	แจ้งผลการพิจารณา	ดังนี้	

๒.๑  ข้อเสนอด้�นนโยบ�ย	
สปสช.	ได้ดำาเนินการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	และพระราชบัญญัติหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	โดยให้ผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	

มีสิทธิรับบริการสาธารณสุขที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	 และคำานึงถึงการเข้าถึง

บริการและความเสมอภาค	ซ่ึงสอดคล้องกับข้อเสนอของ	กสม.	 และจะรับข้อเสนอ	

ดังกล่าวไว้เพื่อดำาเนินการให้มีประสิทธิภาพ	และบูรณาการกับหน่วยงานอื่นต่อไป

๒.๒ ประเด็นก�รปรับปรุงกฎหม�ย	
๒.๒.๑	 ข้อเสนอที่ขอให้เร่งรัดประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา	ตามมาตรา	๙	และ	๑๐	แห่ง

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	นั้น	คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ดำาเนินการจัดให้กลุ่มบุคคล	ตามมาตรา	๙	

(๒)	 ประกอบ	๙	(๔)	 ได้แก่	 พนักงาน	 ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

และบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าวใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข	

ตามพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว	 โดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวอยู่ระหว่าง

นายกรัฐมนตรีนำาขึ้นทูลเกล้าฯ	ถวายเพื่อประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายต่อไป

	 	 ส่วนกลุ่มบุคคลตามมาตรา	๙	และมาตรา	๑๐	กลุ่มอื่นนั้น	 ประธานคณะ

กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)	

ได้ดำาเนินการขยายระยะเวลาการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา	ตามมาตรา	๙	

และมาตรา	๑๐	 และรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อ

ทราบมาโดยตลอด	ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามมาตรา	๖๖	๓๒

๒.๒.๒	 สำาหรับประเด็นที่เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๙	และมาตรา	๑๐	แห่งพระราช

บัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ	 ที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงหรือการจัด

สรรบริการฯ	 อย่างได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ	 นั้น	 สปสช.	 จะรับไว้ศึกษา

ถึงประโยชน์	ความจำาเป็น	ผลกระทบ	ปัญหาอุปสรรคของมาตราดังกล่าวเพื่อจะ

นำาไปใช้ในการแก้ไขข้อเสนอเพิ่มเติมกฎหมายในวาระต่อไป	

๓๒	 พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๕	 	 	 	 มาตรา	 ๖๖	 ให้ตราพระราชกฤษฎีกาตามมาตรา	 ๙	 และมาตรา	 ๑๐	 ภายใน

หนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ	 และหากไม่แล้วเสร็จให้ขยายระยะเวลาได้ครั้งละหนึ่งปี	 โดยให้สำานักงานหรือสำานักงานและ

สำานักงานประกันสังคม	แล้วแต่กรณี	รายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำาเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ	และจัดให้มีการเผยแพร่รายงานนั้นต่อ

สาธารณชน
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เรื่องที่ ๗
สิทธิชุมชน
กรณีขอให้พิจ�รณ�ตรวจสอบคว�มถูกต้องในก�รออกประก�ศกำ�หนดประเภทโครงก�รหรือกิจก�ร 
ท่ีอ�จมีผลกระทบต่อชุมชนอย่�งรุนแรง ท้ังท�งด้�นคุณภ�พส่ิงแวดล้อม ทรัพย�กรธรรมช�ติและสุขภ�พ
ต�มม�ตร� ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย พุทธศักร�ช ๒๕๕๐ 
และติดต�มตรวจสอบคว�มคืบหน้�ในก�รดำ�เนินง�นของรัฐบ�ลและคว�มจริงจัง 
ในก�รแก้ไขปัญห�ผลกระทบจ�กก�รพัฒน�อุตส�หกรรมที่ม�บต�พุดและจังหวัดระยอง	

กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกว่า	การที่รัฐบาลได้ออกประกาศ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เรื่อง	กำาหนดประเภท	ขนาด	และวิธีปฏิบัติ	 สำาหรับ	

โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ	ที่ส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	หรือเอกชนจะต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๕๓	 ซึ่งกำาหนดให้มีโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายก่อผลกระทบรุนแรง

จำานวน	๑๑	รายการ	อย่างเร่งรีบ	เพื่อให้เกิดการกำาหนดโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชน	

อย่างรุนแรง	ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาและส่งศาลปกครองกลาง	เพื่อให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ติดคำาส่ัง	

คุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองหลุดจากการพิจารณาคดี	โดยมิได้คำานึงถึงความถูกต้อง	เหมาะสม	

ตามเน้ือหาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๗	วรรคสอง	 และมิได้	

คุ้มครองประโยชน์ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญและหลักธรรมาภิบาลในการบริหารประเทศ	 ท้ังท่ี	

คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติ	ตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญฯ	ได้เสนอรายการ	

ประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	ทั้งหมด	๑๘	รายการ	 โดยผ่าน	

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	นักวิชาการ	ผู้ เชี่ยวชาญ	ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจำานวน	

หลายครั้ง	 แต่รัฐบาลกลับกำาหนดเพียง	๑๑	รายการ	 ทำาให้มีโครงการหรือกิจการอีกจำานวนมากที่อาจ	

เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงไม่เข้าข่ายต้องดำาเนินการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ	

สิ่งแวดล้อม	ซึ่งตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๕	ชุมชนมีสิทธิในการอยู่อาศัย	

ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ	โดยรัฐบาลต้องกำากับดูแลและเอื้ออำานวยต่อการดำารงอยู่อย่างปลอดภัย	 แต่ผล	

การศึกษาของนักวิชาการและข้อมูลของส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องปรากฏชัดว่า	 ในพื้นท่ีมาบตาพุด	อำาเภอ

เมือง	จังหวัดระยอง	มีปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชน	ซ่ึงได้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการ	

ดำารงชีวิตอย่างปลอดภัยของประชาชน	 แต่รัฐบาลมิได้แก้ไขปัญหาโดยทันที

ดังนั้น	ผู้ร้องจึงขอให้	กสม.	ตรวจสอบและเร่งพิจารณาผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาจากรัฐบาลและ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน	๓	ประเด็น	ดังนี้

๑.	 ขอให้รัฐบาลทบทวนการกำาหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรง	ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ		

๒.	 ขอให้ติดตามการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีตำาบลมาบตาพุด
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และจังหวัดระยอง	ตามที่รัฐบาลได้รับข้อเสนอขององค์กรต่างๆ	ไปแล้ว	

๓.	 ขอให้พิจารณาตรวจสอบเหตุแห่งปัญหาทางด้านสุขภาพของประชาชนอย่างรอบด้าน	

ทั้งนี้	กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐบาลและหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบาย	แบ่งเป็น	๓	ด้าน	ตามพันธกรณีของรัฐ	ดังนี้

พันธกรณีในก�รเค�รพ (Obligation to Respect) สิทธิชุมชน
๑.	 รัฐบาลต้องเร่งดำาเนินการศึกษาศักยภาพในการรองรับ	(Carrying	Capacity)	ในทุกมิติของ	

พื้นที่มาบตาพุด	และรายงานต่อสาธารณะภายใน	๖	เดือน	และควรยุติการขยายอุตสาหกรรมที่เป็นแหล่ง

กำาเนิดมลพิษ	จนกว่าจะศึกษาศักยภาพในการรองรับในทุกมิติ	และมีการยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพ

ในการรองรับในระดับสากล

พันธกรณีในก�รปกป้อง	คุ้มครอง (Obligation to Protect) สิทธิชุมชน															

๒.	 รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดทำาและปรับปรุงผังเมืองโดยปรับปรุงระบบ	

กลไก	 และกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ	(monitoring)	ในทุกระดับ	 เพื่อประโยชน์ในการใช้ที่ดินให้

มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ถูกต้องและน่าเชื่อถือทางวิชาการ	 ตลอดจนรายงานผลการดำาเนินงานต่อสาธารณะ		

และกำาหนดให้พื้นที่คุ้มครองการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยผังเมืองเป็นพื้นที่ห้ามดำาเนินการ	

ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง	 แต่หากมีความจำาเป็นจะต้องเข้าสู่กระบวนการตาม	

มาตรา	๖๗	วรรคสอง

๓.	 รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการทำา	EIA/HIA	โดย

๓.๑	 ปรับปรุงระบบ	กลไก	และกระบวนการในการทำาและติดตามตรวจสอบ	(monitoring)	

การทำา	EIA/HIA	ให้มีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ถูกต้องและน่าเชื่อถือทางวิชาการ	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบด้านสุขภาพและสังคม	 ตลอดจนรายงาน

ผลการดำาเนินงานต่อสาธารณะ

๓.๒	 กำาหนดมาตรการการลงโทษสำาหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อกำาหนดใน	

EIA/HIA	รวมทั้งการชดเชยและเยียวยาท่ีอยู่ใน	EIA/HIA	 นอกจากนี้	รัฐบาลต้องทำาให้	

กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นจริงในทางปฏิบัติ

๓.๓	 บริหารจัดการและกำากับดูแลกระบวนการจัดทำา	EIA/HIA	ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อ	

ประโยชน์สุขของประชาชน	เช่น	ให้หน่วยงานของรัฐทำาหน้าที่ในการจ้างบริษัทที่ปรึกษา

เพื่อทำา	EIA/HIA	โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของโครงการ	หามาตรการผลักดันให้	

หน่วยงานอนุมัติ	อนุญาต	และหน่วยกำากับการปฏิบัติตามมาตรการของ	EIA/HIA	

บูรณาการการดำาเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องหลังจากมีการดำาเนินโครงการ	และ	

ปรับปรุงกลไกและมาตรการท่ีทำาหน้าท่ีติดตาม	กำากับการดำาเนินการตามกฎหมาย	
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ให้มีประสิทธิภาพ	รายงานต่อสาธารณะว่าในแต่ละปีมีโครงการใดบ้างที่ไม่ปฏิบัติตาม	

EIA/HIA	องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพควรจัดหานักวิชาการเพื่อให้ความรู้	

ให้คำาปรึกษาในกระบวนการทำา	EIA/HIA	โดยมีการปรับปรุงบัญชีรายช่ือนักวิชาการ	

อย่างสม่ำาเสมอ	กำาหนดมาตรการชดเชยและเยียวยาท่ีชัดเจนในกรณีมีการทำาลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	หรือ

คุณภาพชีวิตของประชาชน	ปรับปรุงสาระสำาคัญตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	กำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	ระเบียบปฏิบัติ

และแนวทางในการจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ	ฉบับลงวันที่	๒๙	

ธันวาคม	๒๕๕๒	ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการคำานวณค่าชดเชย	เยียวยา	และระยะเวลา

จ่ายเงิน

๓.๔	 สร้างเครื่องมือตัดสินใจในภาพรวมในการใช้พื้นที่สำาหรับอุตสาหกรรมให้มีความสมดุล

ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 โดยประเมินศักยภาพในการ

รองรับของพื้นที่	(Carrying	Capacity)	ซึ่งต้องอาศัยการประเมินภาพรวมอันเป็นผล	

มาจากการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	(Strategic	Environmental	

Assessment	:	SEA)	และจะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ	สม่ำาเสมอ	และทันเวลา

๓.๕	 กำาหนดนโยบาย	แนวทาง	รวมถึง	มาตรการท่ีชัดเจนและสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่าง

ประเทศในการป้องกัน	กำากับดูแล	ติดตาม	ตรวจสอบให้การประกอบการของภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรม	เคารพสิทธิมนุษยชน	รวมถึงสิทธิชุมชน	และต้องมีกลไกที่มีประสิทธิผล

ในการกำากับดูแล	ติดตาม	ตรวจสอบให้เป็นไปตามนโยบาย	แนวทาง	และมาตรการ	

ที่กำาหนด	 ตลอดจนมีกลไกในการเยียวยาอย่างเหมาะสมแก่บุคคลและชุมชนที่ได้รับ	

ผลกระทบจากการประกอบการของธุรกิจและอุตสาหกรรม

พันธกรณีในก�รดำ�เนินม�ตรก�รท่ีจำ�เป็นและเพียงพอท่ีจะทำ�ให้สิทธิชุมชนเกิดผลและเป็นจริง 
(Obligation to Fulfill)

๔.	 รัฐบาลควรส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	ตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วม	

ของประชาชน	ตามมาตรา	๘๗	ของรัฐธรรมนูญฯ	อย่างเคร่งครัด	และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน	

ทุกระดับทุกมิติ	 นับต้ังแต่การกำาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	 การตรวจสอบ	

การใช้อำานาจรัฐทุกระดับ	 สนับสนุนการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนให้สามารถแสดงความคิดเห็นและ

เสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่	 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ	 โดยกำาหนด	

เป้าหมายลักษณะ/รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกข้ันตอนในการจัดทำา	EIA/HIA	และ	

ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสมัชชาเชิงประเด็นหรือพื้นที่ของเครือข่ายมาบตาพุดและ/หรือเครือข่ายประชาชน

ภาคตะวันออกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน	 จัดให้มีเวทีสาธารณะร่วมกันในการแก้ปัญหา	

ติดตามกำากับแผนการลดมลพิษในพื้นท่ีมาบตาพุด	 แผนการจัดทำาผังเมืองและอื่นๆ	โดยต้องรายงานผลการ

ดำาเนินการต่อสาธารณะเป็นระยะๆ
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๕.	 เร่งนำาเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย	(Regulatory	Impact	Assessment	:	RIA)	

มาใช้	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การตรวจสอบการออกประกาศกระทรวงหรือกฎระเบียบของฝ่ายบริหารในทำานอง

เดียวกับการออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ฉบับลงวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๕๓

๖.	 ควรทบทวนการให้ความสำาคัญต่อความสำาเร็จในการพัฒนาประเทศโดยใช้ตัวช้ีวัดผลิตภัณฑ์							

มวลรวมในประเทศ	(Gross	Domestic	Product	:	GDP)	ซึ่งเป็นการเน้นรายได้ทางเศรษฐกิจ	และต้อง	

ปรับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน	 โดยการบูรณาการการอนุรักษ์	

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	 เพื่อมิให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย	

สวัสดิภาพ	หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	 แบ่งเป็น	๒	ด้าน	ตามพันธกรณีของรัฐบาล	ดังนี้	

พันธกรณีในก�รเค�รพ (Obligation to Respect) สิทธิชุมชน	

๑.	 รัฐบาลควรทบทวน	ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

เรื่อง	กำาหนดประเภท	ขนาด	และวิธีปฏิบัติ	สำาหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน	

อย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	ท่ีส่วนราชการ	รัฐวิสาหกิจ	

หรือเอกชนจะต้องจัดทำารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	พ.ศ.	๒๕๕๓	ให้ครอบคลุมประเภท

โครงการต่างๆ	ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน	โดยคำานึงถึงพื้นที่ตั้งด้วย	 หากตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ควร

อนุญาตให้ดำาเนินการ	เช่น	แหล่งมรดกโลกที่ขึ้นบัญชีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ	อุทยานประวัติศาสตร์	

แหล่งโบราณสถานโบราณคดี	พื้นที่ป่าอนุรักษ์	 เป็นต้น	แต่ต้องดำาเนินการเพื่อการอันเป็นสาธารณประโยชน์

ในพื้นที่ดังกล่าว	รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไข

๒.	 ประกาศกำาหนดประเภท	ขนาด	และวิธีปฏิบัติสำาหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิด	

ผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงให้ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว	เพื่อให้การดำาเนินการเข้าสู่กระบวนการตาม

มาตรา	๖๗	วรรคสอง	ด้วย	และจะต้องระบุในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่จะ

ปรับปรุงให้มีการทบทวนประเภทโครงการหรือกิจกรรมทุก	๒	ปี

๓.	 รัฐบาลควรพิจารณาทบทวน	ปรับปรุง	แก้ไข	หรือยกเลิกกระบวนการจัดทำาประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 โดยให้องค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพทำาหน้าที่กำาหนดประเภท

โครงการหรือกิจกรรมที่เข้าข่ายตามมาตรา	๖๗	วรรคสอง	รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อ	

ทุกขั้นตอนของการจัดทำารายงาน	EIA/HIA	เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย

พันธกรณีในก�รดำ�เนินม�ตรก�รท่ีจำ�เป็นและเพียงพอท่ีจะทำ�ให้สิทธิชุมชนเกิดผลและเป็นจริง 
(Obligation to Fulfill)

๔.	 รัฐบาลควรเร่งรัดการดำาเนินการจัดทำาหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการกำาหนดรายละเอียด

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนให้เกิดผลที่เป็นจริง	ตามเจตนารมณ์มาตรา	๖๖	และมาตรา	๖๗	ของ
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รัฐธรรมนูญฯ	 ได้แก่	 กฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 ตามมาตรา	 ๖๗	 วรรคสอง	

กฎหมายว่าด้วยมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม	 ตามหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

บำาบัด	(Polluter	Pays	Principle	:	PPP)	และกฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

นโยบายสาธารณะ	 นอกจากนี้	ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ให้สอดคล้องกับมาตรา	๖๗	วรรคสอง	ของรัฐธรรมนูญฯ

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า	 โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	

ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้วตั้งแต่วันที่	๙	ธันวาคม	๒๕๕๖	เป็นต้นไป	ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๑๐	

ธันวาคม	๒๕๕๖	เรื่อง	แนวปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร	และนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว

มีคำาสั่งให้ส่งเรื่องคืน	กสม.	เพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาต่อไป

เรื่องที่ ๘
ก�รปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
กรณีก�รกำ�หนดหลักเกณฑ์ก�รสำ�เร็จก�รศึกษ�อบรมหลักสูตรน�ยอำ�เภอเป็นเงื่อนไข 
ในก�รเลื่อนระดับข้�ร�ชก�รกรมก�รปกครอง ซึ่งไม่เป็นไปต�มม�ตรฐ�นก�รกำ�หนดตำ�แหน่ง 
ที่ ก.พ. กำ�หนด และเป็นก�รปิดกั้นโอก�สของผู้ที่ไม่ได้สำ�เร็จก�รศึกษ�อบรมหลักสูตรน�ยอำ�เภอ 
ไม่ให้ได้รับก�รพิจ�รณ�เลื่อนระดับให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่สูงขึ้น ทั้งที่มีคุณสมบัติเฉพ�ะตำ�แหน่ง 
ตรงต�มม�ตรฐ�นที่ ก.พ. กำ�หนด

กสม.	ได้ตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วเห็นว่า	การกำาหนดเงื่อนไขพิเศษเพิ่มเติมในการแต่งตั้ง

ข้าราชการในสายงานราชการบริหารส่วนกลาง	(สายงานสนับสนุน)	ระดับชำานาญการพิเศษ	จากผู้สำาเร็จ	

การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำาเภอ	แม้ว่าจะเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย	แต่มีผลกระทบต่อความ	

ก้าวหน้าในสายงาน	 สำาหรับผู้ที่ไม่มีความประสงค์จะไปดำารงตำาแหน่งนายอำาเภอ	อันเป็นการปิดกั้น	

โอกาสในการที่ข้าราชการผู้นั้นจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่สูงขึ้นจึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

กสม.	จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	ดังนี้

๑.	 ในการพิจารณาบุคคลเข้าสู่ตำาแหน่งที่สูงขึ้น	ควรให้ข้าราชการผู้นั้นมีโอกาสเลือกเส้นทาง	

ความก้าวหน้าของตนเอง	 หากข้าราชการผู้นั้นต้องการความก้าวหน้าในสายงานที่มุ่งไปสู่สายงาน	

อำานวยการ	ตำาแหน่งผู้อำานวยการ	ระดับต้น	(นายอำาเภอ)	ก็สมควรกำาหนดหลักเกณฑ์การผ่านการศึกษา

อบรมหลักสูตรนายอำาเภอเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมในการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งท่ีสูงข้ึน	เพื่อคัดเลือกข้าราชการ

ที่มีความเหมาะสมกับตำาแหน่งตามนโยบายของกรมการปกครอง	 แต่สำาหรับข้าราชการท่ีต้องการก้าวหน้า

ในสายงานน้ันได้	โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำาเภอ	เพื่อให้การเลื่อนระดับข้าราชการ	

เป็นไปโดยเท่าเทียมกันในทุกสายงาน	และเพื่อมิให้ข้าราชการเกิดความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
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อนึ่ง	สำาหรับข้าราชการสายงานราชการบริหารส่วนกลาง	(สายงานสนับสนุน)	ท่ีประสงค์จะย้ายมา

ดำารงตำาแหน่งในสายงานอำานวยการ	ตำาแหน่งผู้อำานวยการ	ระดับต้น	(นายอำาเภอ)	ก็ให้มีโอกาสกระทำาได้	

ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำาหนดในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๓๕	และ	

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	 ระเบียบกรมการปกครอง	ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล	พ.ศ.	๒๕๓๘	ตลอดจนคำาสั่งและแนวทางปฏิบัติท่ี	ก.พ.	กำาหนด	โดยพิจารณาจากเงื่อนไขการสำาเร็จ

การศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำาเภอประกอบด้วย

๒.	 กรมการปกครองควรกำาหนดให้มีการทบทวนและพิจารณาดำาเนินการแก้ไขปรับปรุง

ระเบียบกรมการปกครอง	ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	ให้สอดรับกับแนวทางการแต่งตั้งข้าราชการตาม	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ	กสม.	ในข้อ	๑.	ในโอกาสต่อไปด้วย	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีแนวปฏิบัติ	

ที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมการปกครองได้แจ้งผลการดำาเนินการว่า	 กรมการปกครองได้ตระหนักและให้ความสำาคัญใน	

การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการ	ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและภูมิภาคอย่าง	

เท่าเทียมกันทุกสายงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ	กสม.	ซึ่งมีความเห็นว่าควร

พิจารณาปรับเปลี่ยนและขยายโอกาสความก้าวหน้าของตำาแหน่งสายงานให้ข้าราชการมีโอกาสเจริญ

ก้าวหน้าในสายงานได้	 โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำาเภอ	เพื่อให้การเลื่อนระดับเป็นไป	

โดยเท่าเทียมกันทุกสายงาน	และมิให้ข้าราชการเกิดความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 อ.ก.พ.	

กรมการปกครองได้กำาหนดเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมการปกครอง	 เพื่อ

ปรับปรุงเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการในสายงานต่างๆ	ของกรมการปกครองท่ีต้อง	

ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำาเภอก่อน	จึงจะสามารถเลื่อนระดับและแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งที่	

สูงขึ้นต่อไปได้	 โดยได้ประกาศให้ข้าราชการได้รับทราบตามประกาศกรมการปกครอง	เรื่อง	การกำาหนด	

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพของข้าราชการกรมการปกครอง	ลงวันที่	๑๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	ซึ่งเป็น	

การดำาเนินการสอดคล้องตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ	กสม.	ท่ีมุ่งส่งเสริมให้ข้าราชการในสายงานอื่น	

ที่ไม่ใช่สายงานหลัก	(สายงานปฏิบัติงานทางปกครอง)	ท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญ	สั่งสมประสบการณ์ใน	

การทำางานมาเป็นระยะเวลานานได้มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสายงานที่ปฏิบัติ	 สามารถดำารงตำาแหน่ง	

ที่สูงขึ้นได้โดยไม่ต้องผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำาเภอ	 และเจริญก้าวหน้าในอาชีพได้อย่าง	

เท่าเทียมกันทุกสายงาน	โดยไม่เกิดความรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

นอกจากนี้	การบริหารงานบุคคลของกรมการปกครอง	ได้ดำาเนินการตามระเบียบกรมการปกครอง

ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	พ.ศ.	๒๕๓๘	ออกโดยอาศัยอำานาจตามความในมาตรา	๒๒	(๑)	แห่งพระราช

บัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๓๕	และสอดคล้องกับมาตรา	๑๘	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ

ข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	๒๕๕๑	 ซึ่งกรมการปกครองอยู่ระหว่างดำาเนินการปรับปรุง	 แก้ไขระเบียบดังกล่าว	

เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ	กสม.	เพื่อให้การบริหารงานบุคคลมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจน

และเป็นปัจจุบันต่อไป
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เรื่องที่ ๙
ก�รอนุวัติกฎหม�ยไทยต�มอนุสัญญ�ต่อต้�นก�รทรม�นและก�รประติบัติหรือก�รลงโทษอื่น
ที่โหดร้�ย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำ�ยีศักดิ์ศรี
และเพื่อเตรียมรองรับก�รเข้�เป็นภ�คีพิธีส�รเลือกรับของอนุสัญญ�ต่อต้�นก�รทรม�นฯ
รวมทั้งอนุสัญญ�ระหว่�งประเทศว่�ด้วยก�รคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญห�ย

กสม.	ได้ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

ต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบาย	

๑.	คณะรัฐมนตรี	 โดยกระทรวงยุติธรรม	 (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	กระทรวงการต่างประเทศ	

ควรมีกรอบเวลาที่ชัดเจนในการเสนอร่างกฎหมายภายในให้สอดคล้องตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	

ควรมีกลไกสร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามร่างกฎหมายดังกล่าว	 รวมทั้งมี

แผนที่ชัดเจนในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาดังกล่าว

๒.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงกลาโหม	สำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)	

และหน่วยงานความมั่นคง	สมควรทบทวนกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงและการบังคับใช้	 เนื่องจาก

กฎหมายเหล่าน้ีเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่รัฐอาจใช้อำานาจเกินกว่าเหตุ	เช่น	การควบคุมตัว	และทำาให้ผู้ถูก

กล่าวหา	ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมีโอกาสถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐทำาร้าย	หรือได้รับการปฏิบัติไม่เหมาะสม	หรือไม่	

เป็นธรรม	 ดังน้ัน	ในการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง	 โดยเฉพาะในกรณีการสลายการชุมนุม	

รวมถึงการชุมนุมทางการเมือง	กรณีเกิดเหตุการณ์ไม่สงบ	ซึ่งไม่ใช่สงครามหรือการรบด้วยกำาลังอาวุธ	

ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ตำารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่นใดที่ได้รับการฝึกฝนในเรื่องนี้มาโดยเฉพาะ	เป็นผู้บังคับ

ใช้กฎหมายดังกล่าว

๓.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	 สำานักงานตำารวจ	

แห่งชาติ	กระทรวงกลาโหม	กระทรวงศึกษาธิการ	(สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)	 และหน่วยงาน

อื่นที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสำานักงานอัยการสูงสุด	 สำานักงานศาลยุติธรรม	และแพทยสภา	สมควรสอดแทรก	

เรื่องสิทธิมนุษยชน	 รวมถึงการป้องกันและคุ้มครองบุคคลจากการถูกกระทำาทรมาน	ไว้ในหลักสูตรการเรียน

วิชานิติศาสตร์	 การฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายด้านกระบวนการยุติธรรม	รวมถึง	

เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ตำารวจ	แพทย์	อัยการ	ตุลาการ	ราชทัณฑ์	ทหาร	ฯลฯ	 หลักสูตร	

ฝึกอบรมวิทยากร	และหลักสูตรเผยแพร่หลักการและการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	

๔.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	และกรมราชทัณฑ์)	

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 กระทรวงกลาโหม	 กระทรวงสาธารณสุข	(กรมสุขภาพจิต)	 และหน่วยงานอื่นที่

เกี่ยวข้อง	 สมควรเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด	 เกี่ยวกับแนวคิด

และการดำาเนินการตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	 และกำาชับให้หน่วยงานในสังกัด
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เตรียมรองรับการตรวจเยี่ยมของกลไกการป้องกันระดับชาติ	 และคณะอนุกรรมการว่าด้วยการป้องกัน	

การทรมานของสหประชาชาติ

๕.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	สมควรพิจารณา	

หน่วยงานที่จะทำาหน้าที่เป็นกลไกการป้องกันในระดับชาติแต่เนิ่นๆ	 และเตรียมดำาเนินการที่จำาเป็น	

เพื่อให้หน่วยงานน้ันสามารถทำาหน้าที่เป็นกลไกการป้องกันระดับชาติ	 รวมถึงการตรวจเยี่ยมสถานคุมขัง

และสถานที่อื่นใดตามที่กำาหนดในพิธีสารฯ	ได้อย่างอิสระและมีประสิทธิภาพ

๖.	 คณะรัฐมนตรี	ควรเร่งรัดการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายภายใน	เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ

ให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหายได้โดยเร็ว

๗.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	และกรมราชทัณฑ์)	

กระทรวงมหาดไทย	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	และ

สำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา)	 รวมทั้งสำานักงานอัยการสูงสุด	 สมควรทบทวน

กฎหมาย	กฎเกณฑ์	คำาสั่ง	วิธีการและแนวปฏิบัติ	ในความรับผิดชอบท่ีอาจขัดหรือแย้งกับการคุ้มครองมิให้

บุคคลถูกบังคับให้สูญหายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศนี้	 กฎหมายดังกล่าว	เช่น	ประมวลกฎหมายอาญา	

พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน	พ.ศ.	๒๕๕๑	 กฎกระทรวงและระเบียบกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติ

ต่อผู้ต้องขัง	 พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 พ.ศ.	๒๕๒๒	 และพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	

พ.ศ.	๒๕๒๒

๘.	 สำานักงานอัยการสูงสุด	สมควรเร่งรัดจัดเตรียมบุคลากรและงบประมาณ	ทั้งในสำานักงาน

สอบสวนที่จัดต้ังเป็นสำานักงานขึ้นใหม่	 รวมทั้งสำานักงานในภูมิภาคให้มีความตระหนักและมีบทบาทใน

การทำาหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลอำานาจ	สืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวน	เพื่อการคุ้มครองบุคคลที่	

ถูกกระทำาการทรมาน	หรือบุคคลที่ถูกบังคับให้สูญหาย

๙.	 ศาลยุติธรรม	สมควรเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่

กระบวนการยุติธรรมในสังกัด	เช่นเดียวกับคณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมสอบสวนคดีพิเศษ	

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	และกรมราชทัณฑ์)	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 สำานักงานอัยการสูงสุด	 สมควรเผยแพร่ความรู้และสร้าง	

ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม	และเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีเก่ียวข้องในสังกัด	 เก่ียวกับอนุสัญญา

ระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย	 รวมถึงพิจารณาขอบเขตอำานาจหน้าท่ี

ของตน	และความเชื่อมโยงกับอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นในการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย

ตามอนุสัญญาระหว่างประเทศนี้	 นับแต่การสอบสวนและดำาเนินคดีความผิดฐานการบังคับให้บุคคล

สูญหาย	บันทึกข้อมูลผู้ถูกคุมขังระหว่างควบคุมตัวในสถานคุมขัง	 การคุ้มครองเด็กเนื่องจากการบังคับ	

ให้บุคคลสูญหาย	การส่งผู้ร้ายข้ามแดน	 การชดเชยค่าเสียหายหรือฟื้นฟูเยียวยา
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ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	

๑.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	 สมควรเสนอกฎหมาย	

โดยเฉพาะในเรื่องนี้	 โดยให้มีมาตรการและมาตรฐานข้ันต่ำาสอดคล้องตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	

ได้แก่	คำานิยามการทรมาน	ตามข้อ	๑	ของอนุสัญญาฯ	ตลอดจนการกระทำาอื่นที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือ

การประติบัติ	หรือการลงโทษที่ย่ำายีศักดิ์ศรี	ตามข้อ	๑๖	ของอนุสัญญาฯ	รวมทั้งกำาหนดให้มีกลไกรองรับการ

ปฏิบัติตามอนุสัญญา	 ซึ่งจะเกิดประสิทธิภาพและมีผลบังคับใช้ได้จริง	 โดยที่การกระทำาความผิดฐานทรมาน

เป็นการกระทำาของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือตำารวจ	 จึงควรมีหลักประกันว่าเมื่อมีมูลเหตุเช่ือได้ว่ามีการกระทำา

ทรมานจะมีการสืบสวนโดยพลันและโดยไม่ลำาเอียง	 ซึ่งอาจมีหน่วยงานอิสระ	 หรือพนักงานอัยการทำาหน้าที่

ดังกล่าว	 ขณะเดียวกัน	ก็ควรมีหลักประกันว่าผู้ถูกทำาทรมานจะได้รับการชดเชยได้รับค่าสินไหมทดแทน	

ที่เป็นธรรมและเพียงพอ	ได้รับการบำาบัดฟื้นฟูเต็มรูปแบบเท่าที่เป็นได้	

	 อย่างไรก็ตาม	 หากคณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	

เห็นควรใช้แนวทางแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา	และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

ควรทบทวนนิยามคำาว่า	“การทรมาน”	ให้ครอบคลุมความหมายตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	และ

เมื่อมีมูลเหตุเชื่อได้ว่ามีกระทำาทรมานเกิดข้ึนโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 การสอบสวนคดีการทรมานควรมีระบบ

ตรวจสอบและถ่วงดุล	 โดยให้พนักงานอัยการมีบทบาทหลักในการสืบสวน	 สอบสวน	 รวมท้ังควรแก้ไข	

กฎหมายอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 เช่น	 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	 และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่

จำาเลยในคดีอาญา	 พ.ศ.	๒๕๔๔	 ให้ครอบคลุมกระบวนการชดเชย	 เยียวยา	 บำาบัดฟื้นฟู	 ตลอดจนจัดให้มี	

หน่วยงานอิสระรับผิดชอบตรวจสอบ	 ติดตาม	 ประเมินผลการบังคับใช้ร่างกฎหมายที่แก้ไข	 ในส่วนเก่ียวกับ

การต่อต้านการทรมานด้วยฯ	

๒.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงกลาโหม	สำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	สมควรงดใช้บทบัญญัติในกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง	ในส่วนเกี่ยวกับการสอบสวน	

คุมขังที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของพยาน	ผู้ต้องสงสัย	ผู้ต้องหา

๓.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	 สมควรเสนอกฎหมาย

เฉพาะที่สอดคล้องตามพิธีสารเลือกรับแห่งอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	 โดยให้มีหน่วยงานที่ทำาหน้าที่

เป็นกลไกการป้องกันระดับชาติตามพิธีสารฉบับนี้	 และกำาหนดขอบเขตอำานาจหน้าท่ีในการตรวจเยี่ยม

สถานที่ที่ทำาให้บุคคลเสื่อมเสียอิสรภาพอย่างเป็นอิสระ	 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง	 การเข้าถึง

สถานคุมขัง	การสัมภาษณ์ผู้ถูกทำาให้เสื่อมเสียอิสรภาพ	 และการดำาเนินการร่วมกับคณะอนุกรรมการว่าด้วย

การป้องกันการทรมานของสหประชาชาติ	(UN	Subcommittee	on	Prevention	of	Torture)	เป็นต้น

๔.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	สมควรเร่งรัดการตรา

กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการสูญหายโดยถูกบังคับข้ึนเป็นกฎหมายเฉพาะ	โดยมีเนื้อหา

สอดคล้องตามอนุสัญญาดังกล่าว	 ทั้งการนิยามคำาว่า	“การถูกบังคับให้สูญหาย”	 ตลอดจนรับรองสิทธิของ

บุคคลที่สูญหายโดยถูกบังคับ	และบุคคลท่ีได้รับความทรมานจากภัยอันเป็นผลโดยตรงของการสูญหายโดย
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ถูกบังคับ	 ซึ่งหมายรวมถึงครอบครัวและญาติของบุคคลดังกล่าว	 ที่จะรู้ความจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม	

ของการสูญหายโดยถูกบังคับ	 ความก้าวหน้าและผลของการสืบสวน	 และชะตากรรมของบุคคลที่สูญหาย	

โดยถูกบังคับ	 และกำาหนดให้มีกลไกรองรับการปฏิบัติตามอนุสัญญา	 โดยที่อนุสัญญาระหว่างประเทศ	

ฉบับนี้	 มีความเชื่อมโยงกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	 จึงสมควรจัดตั้งหรือมอบหมายหน่วยงานใด	

หน่วยงานหนึ่งปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งอนุวัติตามอนุสัญญาสองฉบับนี้	

๕.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กรมสอบสวนคดีพิเศษ)

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง	สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองพยาน	

พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๓	 และมาตรา	๘	 เพื่อประกันการให้ความคุ้มครองตามมาตรการพิเศษภายใต้	

กฎหมายน้ีจะครอบคลุมถึงผู้ฟ้องร้อง	พยาน	ญาติของบุคคลท่ีถูกบังคับให้สูญหาย	 ทนายความของบุคคล	

ดังกล่าว	และผู้มีส่วนร่วมในการสอบสวน

๖.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	 กระทรวงการคลัง	และ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ	

ค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา	 พ.ศ.	๒๕๔๔	 มาตรา	๓	 และรายการท้ายพระราชบัญญัติฯ	 เพื่อประกันว่า	

ผู้เสียหายเนื่องจากการถูกบังคับให้สูญหายจะได้รับค่าตอบแทน	 ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม	

และเพียงพอ

๗.	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงกลาโหม	 สำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ)	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 สมควรเสนอแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	 พ.ศ.	๒๕๔๘	 มาตรา	๑๒	 เพื่อประกันว่าการควบคุมตัวบุคคลท่ีต้องสงสัยตามกฎหมายดังกล่าว	

จะไม่เป็นการควบคุมในสถานที่ลับและต้องสามารถตรวจสอบได้

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า	 โดยท่ีได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร	

พ.ศ.	๒๕๕๖	 ซึ่งมีผลใช้บังคับแล้ว	 ตั้งแต่วันที่	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๕๕๖	 เป็นต้นไป	 ประกอบกับคณะรัฐมนตรี

ได้มีมติเมื่อวันที่	๑๐	ธันวาคม	๒๕๕๖	 เรื่อง	แนวปฏิบัติอันเนื่องมาจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร	และ	

นายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว	 มีคำาสั่งให้ส่งเรื่องคืน	กสม.	เพื่อนำาเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาต่อไป

๒.	 สำานักงานศาลยุติธรรม	 ได้แจ้งผลการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะของ	กสม.	ว่า	พันธกิจ	

หลักสำาคัญประการหนึ่งของศาลยุติธรรม	คือ	การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค	

ตลอดจนการสนับสนุนบุคลากรให้มีทักษะ	ความรู้ความเช่ียวชาญ	ตลอดจนเข้าใจในบริบทของสังคม	

เศรษฐกิจ	และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป	 ให้สามารถปรับใช้กฎหมายเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพของ	

ประชาชนได้อย่างเหมาะสม	 ด้วยเหตุดังกล่าว	สำานักงานศาลยุติธรรมได้ตระหนักและเล็งเห็นถึง	

ความสำาคัญในการเผยแพร่ความรู้	 ความเข้าใจในสาระสำาคัญและเจตนารมณ์ของบทบัญญัติกฎหมาย	

ที่มีการประกาศใช้บังคับใหม่	 ดังน้ัน	 เมื่อมีการประกาศใช้บังคับกฎหมายใหม่	 นอกจากจะได้ทำาหนังสือ	

แจ้งเวียนไปยังศาลทั่วประเทศให้ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ทราบทั่วกันแล้ว	 สำานักงานศาลยุติธรรมยังได้	
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จัดสรรงบประมาณให้ดำาเนินการโครงการวิชาการสัญจรเป็นประจำาอย่างต่อเนื่องทุกปี	 โครงการดังกล่าว	

มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้	ความเข้าใจบทบัญญัติแห่งกฎหมายใหม่ๆ	ท่ีมีการประกาศใช้บังคับ	

ให้แก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมท่ัวประเทศทราบและเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายใหม่	

เพื่อให้แนวทางการบังคับใช้กฎหมายใหม่ดังกล่าวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน	ทั้งนี้	เพื่อคุ้มครองและรักษา	

สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้อย่างเสมอภาคเหมาะสม	 ฉะนั้น	เมื่อการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	

กับอนุสัญญาทั้งสองฉบับแล้วเสร็จและประกาศใช้บังคับ	 สำานักงานศาลยุติธรรมจะได้ดำาเนินการ	

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจบทบัญญัติกฎหมายดังกล่าวให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม	

โดยการอบรมเพิ่มความรู้และทักษะให้แก่ข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นประจำา	

อย่างต่อเนื่องทุกปี	 ดังนั้น	สำานักงานศาลยุติธรรมจะนำาข้อเสนอแนะนโยบายดังกล่าวให้คณะกรรมการ	

พัฒนาหลักสูตรข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรมพิจารณาดำาเนินการสอดแทรกเรื่อง	

สิทธิมนุษยชน	รวมถึงการป้องกันและคุ้มครองบุคคลจากการถูกกระทำาทรมานไว้ในหลักสูตรต่อไป	

อีกทางหนึ่ง

๓.	 กระทรวงกลาโหม	แจ้งว่า

๓.๑	 ข้อเสนอแนะนโยบายเก่ียวกับการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในกรณีต่างๆ	ที่

ให้ทหารมีอำานาจเข้ามาระงับเหตุนั้นจะกระทำาต่อเมื่อสถานการณ์มีความรุนแรงมาก	

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำารวจหรือเจ้าหน้าที่รัฐอื่นใดไม่สามารถระงับเหตุได้	การใช้อำานาจ	

ยังคงเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายกำาหนดและตามความจำาเป็นแห่งสถานการณ์	และ

เมื่อสถานการณ์ดังกล่าวคลี่คลายลง	 เจ้าหน้าท่ีตำารวจ	หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	

ก็จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่บังคับใช้กฎหมายต่อไป

๓.๒	 สำาหรับการสอดแทรกเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี	ตลอดจน	

การเผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด	 กระทรวง

กลาโหมได้จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนไว้ในหลักสูตรต่างๆ	ทางทหาร	

การจัดทำาหัวข้อวิชาและหลักสูตรสิทธิมนุษยชน	และดำาเนินการอบรมเกี่ยวกับประเด็น

ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นประจำาอยู่แล้ว

๔.	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	แจ้งว่า	กฎหมาย	 กฎเกณฑ์	คำาสั่ง	วิธีการ	

และแนวปฏิบัติของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ยังไม่มีที่ขัดหรือแย้งกับ	

การคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหายตามอนุสัญญาดังกล่าว	 ส่วนพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็น	

บุตรบุญธรรม	 พ.ศ.	๒๕๒๒	 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับท่ี	๓	 เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	 เพื่อให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเด็กและความร่วมมือในการรับรองบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศ	และ

พิธีสารเลือกรับต่อท้ายอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	เรื่องการค้าเด็ก	การค้าประเวณีเด็ก	และสื่อลามก	

ที่เกี่ยวกับเด็ก	 ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีแล้ว	
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การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนถือเป็นภารกิจสำาคัญประการหนึ่งของ	กสม.	ตลอด

ระยะเวลากว่า	๑๐	ปี	ที่ผ่านมา	 กสม.	ได้จัดกิจกรรมท่ีเป็นการส่งเสริม	สนับสนุน	

เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ	และสร้างจิตสำานึกด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชน	

โดยครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง	 ท้ังนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี	

เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนเกิดความตระหนักในสิทธิและหน้าท่ี	มิให้มีผู้ใดมาละเมิด

สิทธิและได้รับการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

	 โดยในปี	๒๕๕๖	 กสม.	ได้ดำาเนินการเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และจัด

กระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเป้าหมายท่ีหลากหลาย	ท้ังในองค์กร

ภาครัฐ	องค์กรพัฒนาเอกชน	องค์กรเครือข่าย	นิสิต	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไป	

ทั้งในรูปแบบการจัดเวทีสัมมนา	การฝึกอบรม	และกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม	

ดังนี้

๑) จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนให้เป็นไปตามหลักการ 

สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

โดยคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม	 ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ได้ตรวจเยี่ยม

๓.๔.๑ การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 

 และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน
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สถานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ	ได้แก่	สถานีตำารวจ	๑๖	แห่ง	ในพื้นที่กองบัญชาการตำารวจภูธรภาค	๑-๘	

เรือนจำาและทัณฑสถาน	๑๘	แห่ง

ทั้งนี้	หลังการตรวจเยี่ยมได้ส่งรายงานผลการตรวจเยี่ยม	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางปฏิบัติ

สำาหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	ให้หน่วยงาน	

ที่รับการตรวจเยี่ยม	เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

๒) เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และกระบวนการเรียนรู้ 

ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ

u	 ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม	ได้แก่	การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	

เรื่อง	การส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรมให้กับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้อง	คือ	กองบัญชาการตำารวจ	

ภูธรภาค	ได้แก่	ตำารวจภูธร	ภาค	๑	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ตำารวจภูธร	ภาค	๒	

จังหวัดชลบุรี	 ตำารวจภูธร	ภาค	๓	จังหวัดนครราชสีมา	 ตำารวจภูธร	ภาค	๔	จังหวัด	

ขอนแก่น	และในส่วนกลาง	ได้แก่	กองบัญชาการตำารวจนครบาล	กองบัญชาการ	

ตำารวจสอบสวนกลาง	กองบัญชาการตำารวจปราบปรามยาเสพติด	โดยดำาเนินการ	

ต่อเนื่องจากปี	๒๕๕๕	นอกจากนี้	ยังได้ขยายกลุ่มเป้าหมายของการจัดสัมมนา	

ไปสู่กลุ่มเครือข่ายผู้นำาชุมชนและผู้นำาท้องถิ่นในแต่ละภาคอีกด้วย	 โดยในปี	๒๕๕๖	

ดำาเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว	๒	ภาค	คือ	ภาคเหนือ	ที่จังหวัดเชียงใหม่	 และภาค	

ตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่จังหวัดอุบลราชธานี	และจังหวัดขอนแก่น
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u	 ประเด็นด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองจัดการสัมมนา	“เลือก	ส.ว.แบบไหน	

ให้สิทธิคนไทยดีกว่า”	 กลุ่มเป้าหมาย	เป็นตัวแทนพรรคการเมือง	 ข้าราชการ	

และประชาชนในพื้นที่	เพื่อให้เกิดความรู้	ความเข้าใจ	และความตระหนักในการใช้

สิทธิทางการเมืองภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	

ทรงเป็นประมุข	ตลอดจนได้ข้อเสนอแนะ	แนวคิดในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา

๓) การเสริมสร้างแรงจูงใจในทางบวกแก่บุคคลและองค์กร

โดยการคัดเลือกและมอบรางวัล	 เพื่อยกย่องเชิดชูผู้มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	

ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และสนับสนุนให้เกิดการยอมรับ	จนเป็นแบบอย่างให้บุคคลหรือ	

องค์กรอื่นๆ	ในสังคม	 ในการต่อสู้เรียกร้องเพื่อปกป้องและคุ้มครองสิทธิในการดำารงชีวิตและสิทธิชุมชน	

อาทิ	สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	สิทธิพลเมือง	 โดยในปี	๒๕๕๖	

มีผู้ได้รับรางวัล	ดังนี้

(๑) ประเภทร�งวัลเกียรติยศ	ได้แก่	
(๑.๑) น�ยศศิน เฉลิมล�ภ

นักธรณีวิทยาที่มีบทบาทเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	

ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้เข้าไปมีส่วนร่วม	

ในการจัดการปัญหาทรัพยากรต่างๆ	มากมาย	 รวมทั้งเป็น

ตัวกลางประสานความเข้าใจกับชาวบ้าน	 เช่น	โครงการ

จัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม	หรือจอมป่า	 เพื่อสร้าง	

การมีส่วนร่วมของชุมชน	และการประสานความเข้าใจ

ระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ	ชาวบ้าน	และมูลนิธิสืบนาคะเสถียร	

เพื่อให้ชุมชนกว่า	๑๐๐	แห่ง	ท่ีอยู่ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ์ได้มี	

ส่วนในการจัดการและดูแลผืนป่าด้วย
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(๑.๒) ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ว่�ที่ร้อยตรี ดร.เจษฎ� เด่นดวงบริพันธ์
อาจารย์ประจำาภาควิชาชีววิทยา	คณะวิทยาศาสตร์	จุฬาลงกรณ์	

มหาวิทยาลัย	ผู้เปิดโปงความไม่ชอบมาพากลของเครื่องตรวจหา	

มวลสารระยะไกล	GT200	จนทำาให้เกิดการจัดทดสอบเครื่อง	

GT	200	อย่างเป็นทางการ	นำาไปสู่การยุติการใช้เครื่องและระงับ	

การจัดซื้อเพิ่มเติม	 ซ่ึงทำาให้ประเทศชาติไม่ต้องสิ้นเปลือง	

งบประมาณไปกว่าพันล้านบาท	และทำาให้เจ้าหน้าที่ตลอดจน

ประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ต้องเสี่ยงภัยกับเครื่องตรวจระเบิดที่ไม่มี

คุณภาพประเภทนี้อีกต่อไป

(๒) ประเภทบุคคล	ได้แก่				

(๒.๑) น�ยศรีสุวรรณ จรรย�
นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและนักต่อสู้สิทธิมนุษยชนเพื่อ

สิ่งแวดล้อม	ปกป้องสิทธิชุมชนของชาวบ้านยากไร้	จากการถูกละเมิด

โดยนายทุนและอำานาจรัฐอันไม่ชอบธรรม	โดยช่วยเหลือประชาชน	

ในการดำาเนินมาตรการทางกฎหมายดำาเนินคดีมากกว่า	๓,๐๐๐	คดี	

ในการหยุดยั้งผู้ท่ีก่อปัญหาท่ีทำาให้โลกร้อน	ท้ังจากนโยบายของรัฐและ	

ผู้ประกอบการเอกชน	ด้วยการเป็นตัวแทนผู้ที่เดือดร้อนและเสียหาย

ในการยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อยับยั้ง	ระงับ	หรือเพิกถอน	และหรือขอให้	

ศาลมีคำาสั่งหรือพิพากษาให้ผู้ละเมิดเยียวยาความเดือดร้อนและความ

เสียหายให้แก่ชาวบ้าน	หรือผู้ฟ้องคดีอย่างเป็นธรรม	

(๒.๒) น�งกรวรรณ  พน�วงศ์
ครูผู้สอน	ผู้ส่งเสริมการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กด้อยโอกาสมาตลอดระยะเวลา	๓๔	ปี	เช่น	

เด็กยากจน	เด็กไร้สัญชาติ	เด็กท่ีอยู่ในถ่ินทุรกันดาร	เป็นต้น	 โดยเน้นกลุ่มเด็กไทใหญ่	

ให้มีความรู้และตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน	เพื่อปกป้องสิทธิตนเองและไม่ละเมิด

สิทธิคนอื่น	เป็นผู้มีบทบาทในการดำาเนินการส่งเสริมการเรียนรู้สื่อพื้นบ้านให้กับทุกกลุ่ม	

ชนไทใหญ่ทุกเพศทุกวัย	เพื่อสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม	

เพื่อให้ชุมชนเกิดความภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง	ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

(๓) ประเภทเด็กและเย�วชน	ได้แก่	

กลุ่มเผยแพร่กฎหม�ยสิทธิมนุษยชนเพื่อสังคม (กลุ่มด�วดิน)
กลุ่มเยาวชนซึ่งมีสมาชิกเป็นนักศึกษา	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยขอนแก่น	ได้เข้า
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ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบ	โดยกระบวนการต่างๆ	อาทิ	 รณรงค์คัดค้าน	

ยื่นหนังสือแถลงการณ์	 การติดตามและเฝ้าระวังผลกระทบ	 จัดกิจกรรมให้ความรู้

ด้านกฎหมาย	 สรุปบทเรียน	 และนำาเสนอปัญหาของผู้ได้รับผลกระทบ	เพื่อปกป้อง

ทรัพยากรธรรมชาติ	สิ่งแวดล้อม	และสิทธิของชาวบ้าน

(๔) ประเภทบุคคลภ�คสื่อมวลชน	ได้แก่	

(๔.๑) น�งร�ตรีศรีวิไล  บงสิทธิพร
เป็นทั้งครูและนักแสดงหมอลำาพื้นบ้านที่เป็นกระบอกเสียงช่วยรณรงค์ส่งเสริมเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจ	ในรูปแบบของสื่อศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านหมอลำา	

โดยการนำาข้อมูลที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมาปรับ

สร้างเป็นเน้ือกลอนและบทเพลง	 สามารถนำาไปสอดแทรกในการแสดงตามงานต่างๆ	

ให้ผู้ชมได้เรียนรู้และมีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากยิ่งข้ึน	เกิดเสียงตอบรับที่ดี	

จากกลุ่มผู้รับชมการแสดง	เพราะสื่อพื้นบ้านหมอลำาเป็นสื่อภาษาที่ชาวบ้านสามารถ

เข้าใจได้ง่าย
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(๔.๒) น�งส�วยะห์  อ�ลี
ประธานเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี	 และกรรมการบริหารสถานีวิทยุจุดเมือง	

เป็นนักจัดรายการวิทยุท่ีมีบทบาทในการผลิตสื่อเพื่อประชาชนในพื้นท่ีสามจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ซ่ึงได้จัดโครงการเพื่อพัฒนาประชาชนและชุมชนในพื้นที่	 ได้แก่	

การจัดต้ังสวัสดิการชุมชนจังหวัดปัตตานี	มีการปฏิรูปสื่อ	จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน	

แห่งแรกในจังหวัดปัตตานี	ผลิตรายการวิทยุเพื่อสันติภาพ	 นอกจากนี้ 	ยังสร้าง

กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของเครือข่ายวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี	โดยผลิตบทรายการ

วิทยุในเรื่องเส้นทางสู่ธรรมรัฐท้องถิ่น	เป็นต้น	

(๔.๓) น�ยศักดิน� รักษ์อุดมก�รณ์ หรือ ป๋�แหงม
ผู้ดำาเนินรายการ	“เกาะขบวนปัญหากับป๋าแหงม”	ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	

ช่อง	๓	เป็นรายการท่ีเกาะติดปัญหาท่ีเกิดในชุมชนท้องถ่ินและไม่ได้รับการดูแลแก้ไข	

คอยกระตุ้นเตือนพร้อมชี้แนะให้ผู้บริหารท้องถิ่นทั่วไทยทำาหน้าที่ดูแลทุกข์สุขของ

ประชาชนในพื้นที่	มีบทบาทในการทำาประโยชน์กับชาวบ้านในชนบทอย่างมาก

(๕) ประเภทองค์กรภ�ครัฐ	ได้แก่	

สำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
ทำาหน้าที่เป็นสำานักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข	ซ่ึงมีภารกิจหลัก	

ในการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพได้

มาตรฐาน	และด้วยการบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	โปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้	และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
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(๖) ประเภทองค์กรภ�คเอกชน	ได้แก่	

(๖.๑) เครือข่�ยกลุ่มอนุรักษ์คนฮักท้องถิ่น 
ตำ�บลเวียงเหนือ อำ�เภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงร�ย
เกิดขึ้นจากการรวมตัวของพี่น้อง	๔	หมู่บ้านในตำาบลเวียงเหนือ	เพื่อคัดค้านการก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าชีวมวล	 จนทำาให้ศาลปกครองสั่งเพิกถอนใบอนุญาตการก่อสร้างโรงไฟฟ้า	

ชีวมวลในพื้นที่ดังกล่าว	 และสามารถใช้เป็นกรณีศึกษาตัวอย่างการรวมพลังของคน	

ในเครือข่ายและชุมชนในการปกป้องพื้นท่ีทำากินของตนเองและชุมชน	จนเป็นแหล่ง

ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับองค์กรภาคประชาชน	สถาบันการศึกษาในจังหวัด

เชียงรายและพื้นที่ใกล้เคียง

(๖.๒) สม�คมรักษ์ทะเลไทย	
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน	ท่ีพัฒนาเติบโตมาจากโครงการพัฒนาชุมชนประมงขนาดเล็ก	

บ้านปากบางนาทับ	อำาเภอจะนะ	จังหวัดสงขลา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือและ

ประสานงานกับรัฐและองค์กรเอกชนอื่นๆ	ในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ	

ชาวประมงพ้ืนบ้าน	เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	

ตลอดจน	เพื่อส่งเสริมการศึกษา	ค้นคว้า	วิจัย	และพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการ

ทรัพยากรที่ยั่งยืน

(๗) ประเภทร�ยก�รส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	ได้แก่

(๗.๑) ร�ยก�รเปิดปม สถ�นีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
รายการสารคดีเชิงข่าวสืบสวนสอบสวน	ที่เปิดปมปัญหาที่เป็นสัญญาณอันตรายต่อ

สังคมไทย	ปมเหล่านี้ซุกซ่อนอยู่ในสังคม	 บางเรื่องเป็นเรื่องใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อ	

คนในสังคมอย่างคาดไม่ถึง	 ซึ่งทุกเรื่องที่นำาเสนอจะเป็นภาพสะท้อนให้คนในสังคม

ตระหนักและรู้เท่าทันรู้จักสิทธิและปกป้องสิทธิของตัวเองและชุมชน	 ท่ีสำาคัญจะ

กระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขและรับมือกับปัญหา

(๗.๒) ร�ยก�รจับเข่�บรรเท�ทุกข์ สถ�นีวิทยุโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
รายการวิทยุที่นำาเสนอปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านท่ียังไม่ได้รับการแก้ไข	หรือ

สถานการณ์ในสังคมที่กำาลังเป็นประเด็นและจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไข	 ซึ่งปัญหาที่	

นำาเสนอล้วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ

พลเมือง	เด็ก	สตรี	สิทธิด้านเศรษฐกิจ	สังคม	 ซ่ึงท่ีผ่านมาภาครัฐไม่ให้ความสนใจ	

ในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง	หรือมีการแก้ไขท่ีล่าช้า	พร้อมท้ังมีข้อสรุปในการ

แก้ไขปัญหาดังกล่าว
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๔) การรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วม 

ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

โดยจัดกิจกรรมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาไทย	 จากระดับอุดมศึกษาไปยังระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย	 เพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชนให้กว้างขวางครอบคลุมยิ่งขึ้น	 ด้วยการ	

อบรมและลงพื้นที่จริงเพื่อเสริมสร้างและเรียนรู้ประสบการณ์	 ศึกษาปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

การเสนอแนะแลกเปลี่ยนแนวคิดในการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	เพื่อส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้	 ตลอดจนกระตุ้นให้นักเรียนซึ่งจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้สังคมเกิดความตระหนัก	

เห็นคุณค่า	และความสำาคัญของการเคารพสิทธิมนุษยชน

๓.๔.๒ งานสิทธิมนุษยชนศึกษา

	 การเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนถือว่ามีส่วนสำาคัญท่ีจะทำาให้คนในสังคมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสงบ

สุขสันติ	และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	โดยไม่เบียดเบียน	ข่มเหง	รังแก	และไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน	

รวมทั้งก่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจ	สังคม	การเมืองและวัฒนธรรมของประเทศให้เจริญ

ก้าวหน้า	ยุติธรรม	และเป็นประชาธิปไตยยิ่งข้ึน	 ท่ีผ่านมา	กสม.	ได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับงาน	

สิทธิมนุษยชนศึกษามาโดยตลอด	โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับ

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ	ดังนี้

๑)	 การฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ให้แก่	ครู	อาจารย์	และบุคลากรทางการศึกษา	เพื่อเป็นวิทยากร

ด้านสิทธิมนุษยชน	ได้แก่	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับวิทยากรกระบวนการ	

โดยกลุ่มเป้าหมายเป็น	ครู	อาจารย์	บุคลากรทางการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา	ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย	ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน	 ท่ีจังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้	

ความเข้าใจ	และได้รับการพัฒนาทักษะในการถ่ายทอดความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนเพิ่มข้ึน	 สามารถ	

บูรณาการเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปสู่การทำางาน	 ตลอดจนสามารถออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้	

ด้านสิทธิมนุษยชนได้	 ทั้งน้ี	จะขยายการดำาเนินการจัดการฝึกอบรมดังกล่าว	ให้แก่	ครู	อาจารย์	รวมถึง

บุคลากรทางการศึกษาในภาคอื่นๆ	ต่อไป

๒)	 จัดทำาเอกสารที่ถอดประสบการณ์การทำางานของผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงาน

ดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมถึงผู้ได้รับรางวัลเกียรติยศ	เพื่อเผยแพร่ให้

ประชาชนเรียนรู้	ยึดถือเป็นแบบอย่าง	และเป็นแรงบันดาลใจในการทำางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
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๓.๔.๓ งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชนเป็นกลไกสำาคัญและเป็นเครื่องมือ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสำาคัญในการสื่อสารไปยังประชาชนเพื่อให้เข้าใจในบริบทของ	“สิทธิมนุษยชน”	ว่า

เป็นสิทธิที่มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน	 มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพและความเสมอภาค	

ของบุคคลที่ได้รับการรับรองตั้งแต่เกิด	โดยได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และ

สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี

ดังนั้น	ในปี	๒๕๕๖	กสม.	จึงได้ดำาเนินการสื่อสาร	ข้อมูล	ข่าวสาร	และความรู้ความเข้าใจต่อประชาชน

ในรูปแบบต่างๆ	 โดยการผลิตและเผยแพร่สื่อวิทยุกระจายเสียง	สื่อโทรทัศน์	สื่อสิ่งพิมพ์	สื่ออินเทอร์เน็ต	

การจัดนิทรรศการ	การจัดทำาแถลงการณ์	การจัดแถลงข่าวการจัดสัมมนา	และการจัดเวทีสาธารณะ	ดังนี้

๑) การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อ 	

(๑)	 จัดทำาจดหมายข่าว	“มุมมองสิทธิ์”	 เผยแพร่ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั่วประเทศ	

ได้แก่	องค์กรภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ห้องสมุด	โรงพยาบาล	ภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วน	และประชาชนผู้สนใจทั่วไป	จัดทำาเป็นรายเดือน	รวม	๑๒	ฉบับ	ครั้งละ	๓๐,๐๐๐	ฉบับ	

รวมจำานวนทั้งสิ้น	๓๖๐,๐๐๐	ฉบับ

(๒)	 จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในรูปแบบต่างๆ	ได้แก่	กระเป๋าผ้า	ปากกา	สมุด

บันทึก	พัด	แผ่นพับ	และแผ่นป้าย	ฯลฯ

(๓)	 จัดทำาเอกสารเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	ได้แก่

u	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	

u	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	และกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป	

ได้แก่	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	

ไร้มนุษยธรรมหรือท่ีย่ำายีศักดิ์ศรี	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ	

ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	

u	 สิทธิผู้หญิง

u	 คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ	“เมื่อชุมชนถูกละเมิดสิทธิ”

u	 บันทึกสิทธิ	“เมื่อถูกละเมิดสิทธิ	ความจริงต้องปรากฏ”

u	 ประมวลศัพท์และความรู้สิทธิมนุษยชน	เล่ม	๒

u	 สิทธิของบุคคลในเกียรติยศ	ชื่อเสียง	กรณีพิพิธภัณฑ์ชีวิตของวัดพระบาทน้ำาพุ
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u	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

u	 หลากหลาย	คือ	หนึ่งเดียว

u	 ๑๐	เรื่องเด่นสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

๒) การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อทางไกล

(๑)	 การเผยแพร่ความรู้	ข่าวสาร	ข้อมูล	และสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทางสื่อ

โทรทัศน์	โดยผลิตสารคดีโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	“รู้ทันสิทธิ”	 เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์	

ไทยพีบีเอส	(TPBS)	 ทุกวันเสาร์	เวลา	๑๓.๐๐	น.	–	๑๓.๓๐	น.	เริ่มออกอากาศตั้งแต่	๕	มกราคม	๒๕๕๖	

ถึง	๓๐	มีนาคม	๒๕๕๖	

(๒)	 การเผยแพร่ความรู้	ข่าวสาร	ข้อมูล	และสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนทางสื่อ	

วิทยุกระจายเสียง	ดังนี้

u	 รายการวิทยุกระจายเสียง	“เพื่อสิทธิมนุษยชน”	เผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจาย

เสียงแห่งประเทศไทย	 กรมประชาสัมพันธ์	 คลื่นความถี่	 AM	1467	KHz	 และ

เครือข่ายท่ัวประเทศ	ออกอากาศทุกวันพุธ	เวลา	๑๘.๐๐	น.	–	๑๙.๐๐	น.	

(ความยาว	๖๐	นาที)	จำานวน	๕๒	ตอน

u	 รายการวิทยุกระจายเสียง	“สำานึกของสังคม	ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชน”	เผยแพร่	

ทางสถานีวิทยุ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คลื่นความถ่ี	FM	101.5	MHz	

ออกอากาศทุกวันพุธ	 เวลา	 ๑๐.๐๕	 น.	 –	 ๑๐.๕๕	 น.	 (ความยาว	 ๕๐	 นาที)		

จำานวน	๕๒		ตอน		

u	 รายการวิทยุกระจายเสียง	รายการ	“คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง	

ชาติ”	 เผยแพร่ทางสถานีวิทยุรัฐสภา	คลื่นความถ่ี	FM	87.5	MHz	และ	

เครือข่ายทั่วประเทศ	 ออกอากาศทุกวันอังคาร	 เวลา	๑๙.๓๐	 น.	–	๒๐.๐๐	 น.	

(ความยาว	๓๐	นาที)		จำานวน	๕๒		ตอน

๓) การจัดนิทรรศการเคลื่อนที่

นอกเหนือจากการจัดนิทรรศการในโอกาสท่ี	กสม.	จัดเวทีสาธารณะ	การประชุมสัมมนา

ต่างๆ	แล้ว	 ยังได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	 กรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ปปช.)	

ในการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เพื่อเผยแพร่ผลงานของ	กสม.	ดังนี้

u	 การประชุมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	(International	Human	Rights	

Conference)	จัดโดย	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	

ณ	โรงแรมรามาการ์เด้นส์	กทม.
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u	 การสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาค	และท้องถิ่น	

๓	ครั้ง

u	 การประกวดภาพวาด	“ผลท่ีเกิดข้ึนจากพฤติกรรมของนักการเมือง”	จัดโดย	

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	ณ	หอศิลป

วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	กทม.

u	 เวทีสาธารณะ	เรื่อง	“ยุทธศาสตร์การป้องกัน	:	การศึกษามาตรการคุ้มครอง	

ผู้แจ้งเบาะแส	 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม

ทุจริต”	รุ่นที่	๔	ณ	สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ		

๔) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล สถานการณ์ด้าน 

สิทธิมนุษยชน และกิจกรรมตามภารกิจของคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผ่านสื่อมวลชน ซึ่งผู้สนใจ 

สามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ www.nhrc.or.th

(๑)	 จัดทำาแถลงการณ์ของ	กสม.	เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน	จำานวน	๘	ฉบับ	ดังนี้	

u	 กรณีความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ลงวันที่	๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖

u	 เรื่อง	“การรับน้องต้องเคารพสิทธิมนุษยชน”	ลงวันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๕๖

u	 กรณีการกล่าวหาว่ามีการละเมิดสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนอันเกิด

จากการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคง	และการดำาเนินการของกระบวนการ

ทางนิติบัญญัติในการตรากฎหมายนิรโทษกรรม	ลงวันที่	๘	สิงหาคม	๒๕๕๖

u	 เรื่อง	“ข้อกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้ามนุษย์”	ลงวันที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๖	

u	 เรื่อง	“ความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม”	ลงวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	

u	 เรื่อง	“ขอให้ยุติการใช้ความรุนแรงจากเหตุการณ์ชุมนุม”	ลงวันที่	๒	ธันวาคม	

๒๕๕๖	

u	 เรื่อง	“ความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุม	ในวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๖”				

ลงวันที่	๒๑	ธันวาคม	๒๕๕๖		

u	 เรื่อง	“ความห่วงใยเกี่ยวกับสถานการณ์การชุมนุมจากการชุมนุมคัดค้าน

กระบวนการรับสมัคร	ส.ส.	บัญชีรายชื่อและการจับสลากหมายเลขพรรคในการ

เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป	บริเวณสนามกีฬาไทย–ญี่ปุ่น”	

ลงวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๖	
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(๒)	การแถลงข่าวสื่อมวลชน	จำานวน	๓	ครั้ง	คือ	

u	 เรื่อง	“ภัยคุกคามทางเพศในที่ทำางาน...ปัญหาที่รอการแก้ไข”	

เมื่อวันที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

u	 เรื่อง	“การจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม	

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ประจำาปี	๒๕๕๖	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	และการประกาศผลทีมที่ผ่านการ	

คัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโต้สาระวาทีฯ”	เมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๖

u	 เรื่อง	“การตรวจสอบการเสียชีวิตของนายเอกยุทธ	อัญชัญบุตร”	

เมื่อวันที่	๑๓	สิงหาคม	๒๕๕๖

(๓)	 จัดทำาจดหมายเปิดผนึกเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน	จำานวน	๕	ฉบับ	คือ

u	 ข้อคิดเห็นจากเวทีสาธารณะ	เรื่อง	“ประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community)	

กับสิทธิมนุษยชน”	ลงวันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๕๖

u	 กสม.	เสนอนายกรัฐมนตรีให้เร่งรัดออกกฎหมายองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครอง

ผู้บริโภค	แก้ปัญหาผู้บริโภคที่ซับซ้อนและรุนแรง	ลงวันที่	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๖		

u	 ผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในจังหวัดชายแดน	

ภาคใต้		ลงวันที่	๑๕	มีนาคม	๒๕๕๖

u	 การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนตามกฎหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและ

ครอบครัว	และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	

ลงวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๖		

u	 “ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ทางการเมือง”

	 เสนอต่อนายกรัฐมนตรี	ประธานรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

และสมาชิกวุฒิสภา”	ลงวันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๖

(๔)	 จัดทำาข่าวแจกสื่อมวลชน	(Press	Release)	จำานวน	๑๓	กรณี	คือ	

u	 ประธาน	กสม.	เยี่ยมโรฮิงญา	จังหวัดนราธิวาส	ลงวันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๖

u	 กสม.ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ดินทำากินบนเทือกเขาบูโด	ลงวันที่	๒๑	มกราคม	

๒๕๕๖

u	 ประชาชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ร้อง	กสม.	กรณีการได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ความรุนแรง	ลงวันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๖

u	 กสม.	ลงพื้นที่เยี่ยมทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่	ลงวันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	

๒๕๕๖

u	 กสม.	เร่งรัดให้มีการแก้ไขปัญหาโรฮิงญา	ลงวันที่	๑๒	เมษายน	๒๕๕๖
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u	 กสม.	ติดตามผลการส่งเสริม	ปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กหญิง	

กรณีเด็ก	๗	ขวบถูกข่มขืน	 ลงวันที่	๑	มีนาคม	๒๕๕๖		

u	 กสม.	รับวันสตรีสากล	พร้อมประกาศตัวเป็นองค์กรปราศจากการล่วงละเมิด

ทางเพศในสถานที่ทำางาน	 ลงวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๗

u	 กสม.	เห็นควรให้รณรงค์เชิงสังคมเพื่อลดอคติต่อผู้ต้องขังหญิง	

ลงวันที่	๒	เมษายน	๒๕๕๖	

u	 กสม.	ขอให้รัฐบาลรับฟังภาคประชาชนกรณีการยุบ	ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก	

ลงวันที่	๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖

u	 กสม.	ชื่นชมรัฐบาลกรณีให้สิทธิฝากท้องฟรี		ลงวันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๖

u	 ครม.	มีมติรับข้อเสนอของ	กสม.	เรื่อง	สิทธิในการรับบริการสาธารณสุข	

ตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ระบบประกันสังคม	

และระบบสวัสดิการข้าราชการ	 ลงวันที่	๕	กันยายน	๒๕๕๖

u	 กสม.	ห่วงผู้หญิงถูกทำาร้ายที่ชื่อ	“ภรรยา”	 ลงวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๖
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๕) การจัดสัมมนาและเวทีสาธารณะ เพื่อสร้างกลไกเครือข่าย 

ความร่วมมือ และเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน 

ในประเด็นที่ต่างๆ ให้แก่สาธารณชน 

(๑)	 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“สื่อ	ศิลปะ	วัฒนธรรม	และแกนนำาท้องถ่ิน	เพ่ือ

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”	 เพื่อเป็นการสร้างกลไกความร่วมมือจากศิลปินสื่อพื้นบ้านในพื้นที่ภาคกลาง	

โดยกำาหนดกลุ่มเป้าหมายนำาร่อง	คือ	ศิลปินลิเก	ระหว่างวันที่		๑๙	-	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๖	

(๒)	 การจัดเวทีสาธารณะเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ระดมความคิดเห็นจัดทำาข้อเสนอ

แนะเชิงนโยบาย	สำาหรับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ	ที่เป็นปัญหาของสังคม	

ในปัจจุบัน	เพื่อนำาเสนอไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป	 รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนโดยผ่าน

ทางสื่อมวลชนที่เข้าร่วมในเวทีสาธารณะ	รวมทั้งสิ้น	๘	ครั้ง	ดังนี้

ครั้งที่	๑	 :	 เรื่อง	“ประชาคมอาเซียน	(ASEAN	Community)	กับสิทธิมนุษยชน”	

เมื่อวันที่	๓๑	มกราคม	๒๕๕๖

ครั้งที่	๒	 :	 เรื่อง	“สิทธิผู้บริโภควันนี้...กับวันที่มีองค์การอิสระมาคุ้มครอง” 

เมื่อวันที่	๗	มีนาคม	๒๕๕๖

ครั้งที่	๓	 :	 เรื่อง	“ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต	พ.ศ.	....	ให้สิทธิจริงหรือ?” 

เมื่อวันที่	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๖

ครั้งที่	๔	 :	 เรื่อง	“นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน...ชีวิตที่ต้องได้รับการคุ้มครอง”	

เมื่อวันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๕๖

ครั้งที่	๕	 :	 เรื่อง	“ทำาแผนฯ	แถลงข่าวอย่างไรไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน?”	

เมื่อวันที่	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๖

ครั้งที่	๖	 :	 เรื่อง	“เด็กคลุมโม่ง	:	คุ้มครองหรือละเมิด	?”	

เมื่อวันที่	๒	สิงหาคม	๒๕๕๖

ครั้งที่	๗	 :	 เรื่อง	“เลือก	สว.	แบบไหนให้สิทธิคนไทยดีกว่า	?”	

เมื่อวันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	

ครั้งที่	๘	 :	 เรื่อง	“EIA	เพื่อใคร?”	

เมื่อวันที่	๑๒	สิงหาคม	๒๕๕๖
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กสม.	มีภารกิจที่สำาคัญตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 และพระราช

บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๔๒	อีกประการหนึ่ง	คือ	การส่งเสริมความร่วมมือ

และประสานงานระหว่างหน่วยราชการ	องค์การเอกชน	และองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน	โดยสนับสนุน

ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยในปี	๒๕๕๖	มีการ

ดำาเนินงานที่มุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายใหม่	พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย	ดังนี้

๓.๕.๑ การสร้างเครือข่ายการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

๑) การสร้างเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษา 

จัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง	สำานักงาน	กสม.	กับมหาวิทยาลัยต่างๆ	ใน	

ภาคเหนือ	ประกอบด้วย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย	มหาวิทยาลัยพายัพ	และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 โดยมีการประสานความร่วมมือด้านการ	

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ดังนี้

(๑)	 จัดให้มีการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบในมหาวิทยาลัย	เพื่อเสริมสร้าง

องค์ความรู้	และนำาไปพัฒนาและประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน

(๒)	 จัดกิจกรรมต่างๆ	ด้านการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	เพื่อสร้าง

และพัฒนากระบวนการเรียนรู้	และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

(๓)	 ส่งเสริมให้สถาบันในเครือข่ายดำาเนินการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ร่วมกัน	

เพื่อสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่	และนำาผลมาวิเคราะห์หาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	
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(๔)	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน	และส่งเสริมให้อาจารย์	และเจ้าหน้าที่

ได้รับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

(๕)	 การส่งเสริมการฝึกงานของนักศึกษาใน	สำานักงาน	กสม.	หรือองค์กรเครือข่าย	เพื่อ

เสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ในการทำางานด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ทั้งนี้	สถาบันการศึกษาดังกล่าวข้างต้นและ	สำานักงาน	กสม.	จัดให้มีกิจกรรม	๒	ครั้ง	คือ

(๑)	 การอบรมวิทยากรกระบวนการสำาหรับอาจารย์	และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย	

ระหว่างวันที่	๒๑	–	๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมเบลวิลารีสอร์ท	อำาเภอหางดง	จังหวัดเชียงใหม่

(๒)	 ค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	ระหว่างวันที่	๒๒	–	๒๕	สิงหาคม	๒๕๕๖	

ณ	มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงราย

๒) การสร้างเครือข่ายเยาวชน

เป็นการสร้างเครือข่ายที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนิสิต	นักศึกษา	และบุคลากรในสถาบัน

อุดมศึกษา	โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ	สำานักงาน	กสม.	

โดยในปี 	๒๕๕๖	 มีการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย	 มหาวิทยาลัยพายัพ	

และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	ระหว่างวันท่ี	๒๒	–	๒๕	สิงหาคม	๒๕๕๖	ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นคณะอาจารย	์

นักศึกษาและนักกิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย	จำานวน	๑๐๐	คน	โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง	

สิทธิมนุษยชน	 จากการทำากิจกรรม	๕	ฐาน	ประกอบด้วย

u	 ฐานการเรียนรู้เรื่อง	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

u	 ฐานการเรียนรู้เรื่อง	 ความเสมอภาค		

u	 ฐานการเรียนรู้เรื่อง	 ชีวิตกับสิทธิมนุษยชน	

u	 ฐานการเรียนรู้เรื่อง	 สิทธิชุมชน	

u	 ฐานการเรียนรู้เรื่อง	 กลไกและมาตรการคุ้มครองสิทธิ	

นอกจากนั้น	ยังได้นำาผู้เข้าร่วมโครงการลงพื้นที่เพื่อศึกษากรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

ที่ชุมชนอำาเภอเวียงชัย  และบ้านห้วยขม	อำาเภอเวียงชัย	จังหวัดเชียงราย	 การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน	

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนถือเป็นการสร้างเครือข่ายเยาวชนในระดับมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้ทำาหน้าที่เผยแพร่

ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่ชุมชน	และการปกป้องสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
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๓) การจัดเวทีสาธารณะ กสม. พบประชาชนในภูมิภาค

เป็นกิจกรรมที่	กสม.	จะได้แสดงบทบาทในฐานะองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบอำานาจ

รัฐในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และรับฟังปัญหาที่สะท้อนจากประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่	 เพื่อนำา	

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีสาธารณะไปวิเคราะห์ในการจัดทำารายงานประเมินสถานการณ์	

สิทธิมนุษยชนในประเทศ	รวมทั้งหาแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาต่อไป	 นอกจากนี้	ยังเป็นการ	

ผนึกกำาลังร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	อีก	๖	องค์กร	เพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน	 โดยในปี	

๒๕๕๖	ได้จัดเวทีสาธารณะ	กสม.	พบประชาชนในภูมิภาค	(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	ระหว่างวันที่	

๑๗	–	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ที่จังหวัดอุบลราชธานี	 โดยมีเครือข่ายในประเด็นสิทธิต่างๆ	เช่น	สิทธิชุมชน	

และฐานทรัพยากร	 สิทธิผู้พิการ	 กลุ่มศิลปินพื้นบ้าน	 เครือข่ายผู้หญิง	 เครือข่ายเด็ก	 สมัชชาคนจน	

กลุ่มคัดค้านเขื่อน	เครือข่ายการศึกษา	เครือข่ายกระบวนการยุติธรรม	 เป็นต้น	 เข้าร่วมกิจกรรม	 นอกจากนี้	

ยังมีนักเรียน	นักศึกษา	และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น	ประมาณ	๙๐๐	คน	

๔) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้แต่ละเครือข่ายดำาเนินงานด้านส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	

ตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม	 พัฒนาการทำางานร่วมกับเครือข่าย	ทั้งภาคประชาชน	ภาคประชาสังคม	

ภาครัฐและเอกชน	 ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 สรุปบทเรียนการดำาเนินงานของเครือข่ายใน	

ประเด็นต่างๆ	และทบทวนทิศทางการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	รวมถึงจัดทำาข้อเสนอในการ	

ดำาเนินงานร่วมกันระหว่าง	กสม.	และเครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน	ท้ังภาครัฐ	ภาคเอกชน	และ	

ภาคประชาสังคม	 โดยในปี	๒๕๕๖	มีการดำาเนินงานภายใต้โครงการเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิด	

สิทธิมนุษยชน	ดังนี้

(๑)	 การสัมมนาเรื่อง	“การบริหารจัดการน้ำาท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชน”	เพื่อรับฟัง	

ความคิดเห็นของภาคประชาชนเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการน้ำาที่มีผลกระทบต่อชุมชนใน	

พื้นที่ต่างๆ	คือ	

(๑.๑)	 พื้นที่ภาคใต้	ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ในวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

(๑.๒)	 พื้นที่ภาคเหนือ	ที่จังหวัดเชียงใหม่	 ในวันที่	๑๔	กุมภาพันธ์		๒๕๕๖

(๑.๓)	 พื้นที่ภาคกลาง	ที่จังหวัดนครปฐม	 ในวันที่	๗	มีนาคม	๒๕๕๖

(๑.๔)	 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่จังหวัดขอนแก่น	

ในวันที่	๒๕	เมษายน	๒๕๕๖

(๒)	 การสัมมนา	เรื่อง	“มนุษย์-สังคม	และภาคประชาสังคม	:	อีสานท่ามกลางกระแส

การพัฒนา”	ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	และเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นท่ีภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ	ระหว่างวันที่	๒๖	–	๒๗	สิงหาคม	๒๕๕๖	ณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัย
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มหาสารคาม	เพื่อให้เกิดการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ	

กับ	กสม.	อย่างต่อเน่ือง	และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำางานของเครือข่าย	การ	

ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเอง	มีการเรียนรู้ร่วมกัน	เกิดการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ	ด้านการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนากระบวนการทำางานของเครือข่าย	กำาหนดยุทธศาสตร์

และแนวทางและแผนงานการขับเคลื่อนในพื้นที่	 ตลอดจนสามารถดำาเนินงานร่วมกับเครือข่ายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ

๓.๕.๒ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย

กสม.	ได้สนับสนุนเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	โดยผ่านโครงการต่างๆ	ท่ีเข้าไปสนับสนุนการทำางาน

ในพื้นที่	 งานด้านวิชาการ	เพื่อให้กลไกภาคประชาสังคมและเครือข่ายในพื้นที่มีความเข้มแข็ง	โดยการจัด

เวทีในพ้ืนที่การรับฟังความคิดเห็น	และส่งเสริมการทำางานร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่างๆ	และสำานักงาน	

กสม.	 โดยในปี	๒๕๕๖	มีการดำาเนินงานร่วมกับเครือข่าย	ดังนี้

๑) เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน 

จัดการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน	เพื่อสนับสนุนการทำางานของ

เครือข่าย	สร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	สิทธิตามรัฐธรรมนูญ	และสถานการณ์การละเมิด	

สิทธิมนุษยชนในแต่ละพื้นที่	 เนื่องจากพบว่าชาวบ้านมักจะถูกละเมิดสิทธิโดยเฉพาะสิทธิในท่ีดิน	จึงควรมี

ความรู้เรื่องสิทธิในที่ทำากินโดยเฉพาะในเขตป่า	ช่องทางและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ	แนวทางปฏิบัติเมื่อถูก

จับกุม	การฝึกอบรมดังกล่าว	มีเนื้อหา	๕	หัวข้อ	คือ	

u	 สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน	

u	 สิทธิ	เสรีภาพ	และความเท่าเทียมกัน	

u	 รัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน	

u	 กลไกและช่องทางการคุ้มครองสิทธิตามรัฐธรรมนูญ	

u	 สิทธิในที่ดินและป่าไม้	และกระบวนการยุติธรรม	

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น	และ

สามารถนำาไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้	 ในปี	๒๕๕๖	มีการดำาเนินโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน	

ในพื้นที่ต่างๆ	ดังนี้	

(๑)	 การประชุมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน ครั้งที่	๑	ระหว่างวันที่	๒๒	–	

๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	สถานฝึกอบรมวีเทรนด์	 กรุงเทพมหานคร	เป็นการนำาแกนนำาเครือข่ายสิทธิ
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ชุมชน	เข้ามารับการฝึกอบรม	ความรู้ความเข้าใจเรื่อง

สิทธิมนุษยชนเบื้องต้น	และความรู้เรื่องสิทธิชุมชนกับ

การจัดการฐานทรัพยากร

(๒)	 การประชุมเครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	ครั้งที่ 	๒	ระหว่างวันที่ 	๕	–	๗	

กรกฎาคม	๒๕๕๖	 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	กลุ่มเป้าหมาย	

คือ	เครือข่ายประชาชนในพื้นจังหวัดชัยภูมิท่ีมีปัญหา

เรื่องที่ดินทำากินและอาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า

(๓)	 การประชุมเครือข่ายอาสาสมัคร

พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	ครั้งที่	๓	ระหว่างวันท่ี	๘	–	๑๐		

กรกฎาคม	๒๕๕๖	พื้นที่จังหวัดสกลนคร	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	ประชาชนที่อาศัยและมีข้อพิพาทกับที่ราชพัสดุ

(๔)	 การประชุมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน	ครั้งท่ี	๔	ระหว่างวันท่ี	๕	-	๗	

สิงหาคม	๒๕๕๖	พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 กลุ่มเป้าหมาย	คือ	ประชาชนในพื้นที่อุทยานใต้ร่มเย็น

(๕)	 การประชุมเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน	ครั้งที่	๕	ระหว่างวันที่	๘	-	๑๐	

สิงหาคม	๒๕๕๖	พื้นที่จังหวัดชุมพร	 กลุ่มเป้าหมาย	คือ	ประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีป่าสงวนแห่งชาติ

ทับที่ดินทำากิน	และกรณีสัญชาติของคนไทยพลัดถิ่น

๒) การสัมมนา “สิทธิมนุษยชน : รากฐานการศึกษา 

เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	บทบาท	อำานาจหน้าที่ของ	กสม.	และสร้าง

เครือข่ายในการทำางานเชิงยุทธศาสตร์กับผู้บริหารและบุคลากรด้านการศึกษา	 รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีฝ่ายความ

มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เม่ือวันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๕๖	 ณ	จังหวัดนราธิวาส	โดยมีผู้เข้าร่วม	

การสัมมนา	จำานวน	๒๐๐	คน	

๓) การประสานความร่วมมือเครือข่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

และติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่

เป็นการดำาเนินงานเพื่อสรุปบทเรียนการดำาเนินงานของเครือข่ายในประเด็นต่างๆ	และ

ทบทวนทิศทางการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันระหว่างองค์กรเครือข่ายต่างๆ	 และ	กสม.	ติดตาม

สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละพื้นที่	 และประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนว่าเป็นไปใน

ทิศทางใด	 รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ของเครือข่ายภาคประชาชน	และภาคประชา

สังคมในการปกป้อง	คุ้มครอง	และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเครือ

ข่ายในประเด็นที่ได้รับผลกระทบ	หรือมีการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในประเด็นหรือพื้นที่เดียวกัน	
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(๑)	 การส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 และผู้นำา

ท้องถิ่น	เรื่อง	“การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมให้แก่

เครือข่ายผู้นำาชุมชนและผู้นำาท้องถิ่น	จังหวัดอุบลราชธานี”	เมื่อวันท่ี	๑๙	เมษายน	๒๕๕๖	โดยความ

ร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานี	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	และสำานักงาน	กสม.	โดยมีวัตถุประสงค์

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิต่างๆ	ของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้กับผู้นำาชุมชน

และผู้นำาท้องถิ่น	 เพื่อให้สามารถนำาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้นำาชุมชนและผู้นำาท้องถ่ิน	 รวมทั้ง

นำาไปเผยแพร่ถ่ายทอดแนะนำาให้สมาชิกในชุมชนและท้องถ่ินได้ทราบถึงสิทธิของตนเองต่อไป	 ตลอดจน

สามารถให้ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อีกด้วย

(๒)	 การสนับสนุนและให้ความรู้เครือข่ายเกี่ยวกับสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

(๒.๑)	 ครั้งที่	๑	เมื่อวันที่	๒๒	เมษายน	๒๕๕๖		ที่จังหวัดขอนแก่น	เรื่อง	“วิพากษ ์

คำาพิพากษาศาลอุทธรณ์	คดี	เจริญ	 วัดอักษร	 สู่การถอดบทเรียน

ขบวนการประชาชนอีสาน”	 ณ	โรงแรมโฆษะ	 จังหวัดขอนแก่น	 ระหว่าง

วันที่	๒๑	–	๒๒	เมษายน	๒๕๕๖	 มีประชาชนจากพื้นที่ภาคตะวันออก	

เฉียงเหนือ	ประมาณ	๑๐๐	คน	ประกอบด้วย	 ประชาชนจากจังหวัดเลย	

กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอุดรธานี	 ประชาชนที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ	กสม.	

และมีแนวโน้มอาจถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี	ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 จังหวัด

หนองคาย	 จังหวัดสุรินทร์	 จังหวัดยโสธร	 จังหวัดร้อยเอ็ด	 และจังหวัด

สกลนคร	 เข้าร่วมรับฟัง	 แสดงความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการต่อสู้ในพ้ืนท่ี	

และเสนอว่า	 ควรต้องมีการถอดประสบการณ์การต่อสู้ในกระบวนการ

ยุติธรรมของแต่ละพื้นที่	เพื่อให้กลุ่มอื่นได้เรียนรู้ด้วย	

(๒.๒)	 ครั้งท่ี	๒	 เมื่อวันท่ี	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ท่ี	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ท่าพระจันทร์	เรื่อง	“กฎหมาย	อำานาจ	(ดุลยพินิจ	ในการมีคำาสั่งปล่อยตัว 

ชั่วคราว	และข้อกฎหมายที่จำากัดสิทธิในการต่อสู้คดีที่ไม่สอดคล้องกับ

แนวคิดสิทธิมนุษยชน”	ซึ่งมีเนื้อหาในการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องสิทธิของประชาชนกับการประกันตัว	 ซึ่งถือเป็น

สิทธิข้ันพื้นฐานของประชาชน	และถือเป็นสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานของ

บุคคลในการที่จะไม่ถูกกักขังหน่วงเหนี่ยวเว้นแต่จะมีเหตุอันสมควร	โดยมี

ผู้แทนจากสภาทนายความ	 ผู้แทนศาลฎีกา	 ประธานคณะกรรมการปฏิรูป

กฎหมาย	 นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 นักวิชาการอิสระ	 และผู้แทน

ชาวบ้านท่ีต้องคดีและไม่ได้รับการประกันตัว	 และประชาชนท่ีสนใจมาร่วม

แสดงความเห็น
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๔) การศึกษาดูงานของเครือข่าย ส่วนราชการ และ 

สถาบันการศึกษา

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติงานของ	กสม.	

ในปี	๒๕๕๖	สำานักงาน	กสม.	ได้เปิดโอกาสให้เครือข่าย	คณะบุคคล	ส่วนราชการ	และมหาวิทยาลัยต่างๆ	

เข้ามาศึกษาดูงาน	ดังนี้

(๑)	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และมหาวิทยาลัยแม่โจ้	นำานักศึกษากิจกรรมห้องเรียน

ประชาธิปไตย	รุ่นที่	๒	 ตามโครงการ	Café	Democracy/Book	Republic	ซ่ึงเป็นโครงการความร่วมมือ	

ของทั้งสองมหาวิทยาลัย	มาศึกษาดูงานที่	สำานักงาน	กสม.	 ในวันศุกร์ที่	๑๑	มกราคม	๒๕๕๖

(๒)	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 นำาผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร	“Social	 Safeguard	

Management	 Programe	 during	 Dam	 Rehabilitation	 Implementation”	 จากประเทศศรีลังกา	

ตามโครงการ	International	 Center	 for	 Development	 Communication	(ICDC)	เข้าศึกษาดูงาน	

ที่	สำานักงาน	กสม.	 ในวันที่	๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

(๓)	 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	นำาคณะผู้แทนจากสำานักนายกรัฐมนตรีของประเทศ

มาเลเซีย	เข้าศึกษาดูงาน	กสม.	 ในวันที่	๑	มีนาคม	๒๕๕๖

(๔)	 มูลนิธิเอ็มพาวเวอร์	นำาพนักงานบริการเข้าเยี่ยมชมดูงาน	กสม.	ตามโครงการเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ในวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๖

(๕)	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	นำานักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	หลักสูตรสาขา

วิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค	(กลุ่มสิทธิมนุษยชนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง)	และผู้เกี่ยวข้องเข้าศึกษา	

ดูงาน	กสม.	ในวันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๖

(๖)	 กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทยกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	นำา

นักศึกษาโครงการจัดอบรมประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการปกครองท้องท่ี	(กำานัน	-	ผู้ใหญ่บ้าน)	เข้า

ศึกษาดูงาน	สำานักงาน	กสม.	 ในวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๖
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ภารกิจหลักสำาคัญประการหนึ่งของ	กสม.	คือ	การส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชน	 ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา	 กสม.	ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาท่ีเกี่ยวกับ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงาน	 รวมท้ังการจัดทำาข้อเสนอแนะ	

เชิงนโยบายและกฎหมาย	เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	และเผยแพร่ต่อสถาบัน	

การศึกษา	ผู้สนใจ	และประชาชนทั่วไป	 ซึ่งในปี	๒๕๕๖	กสม.	ได้ดำาเนินการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

แล้วเสร็จ	รวม	๔	เรื่อง	คือ

๑.	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและกระบวนการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๕๗ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราช

อาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๕๐”

๒.	 การศึกษาวิจัย	เพื่อ	การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย กฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้าน

ที่ดินและป่า

๓.	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การจัดทำาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากล 

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”

๔.	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การสำารวจความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชนและ

ภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”
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ผลการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

๑.	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงาน	และ	

กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ตามมาตรา	๒๕๗	(๑)	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐”

ผู้ศึกษาวิจัย : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ส�ระสำ�คัญของก�รศึกษ�วิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้	 เป็นวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	และการวิจัยเชิงปริมาณ	

(Quantitative	Research)	เพื่อประเมินศักยภาพ	ศึกษาระบบงาน	รูปแบบและกระบวนการตรวจสอบ	

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของสำานักงาน	กสม.	และจัดทำาความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุง

และพัฒนากระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของประชาชน

ที่มีต่อ	กสม.	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	โดยวิธีการสังเกตการณ์	 การวิจัยเอกสาร	 การสำารวจภาคสนาม	

การสัมมนาระดมความคิดเห็น	 การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก

ทั้งน้ี	 ผู้ศึกษาวิจัยได้เสนอแนวทางในการพัฒนา	 ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ

มนุษยชนของ	สำานักงาน	กสม.	 ดังนี้

๑.	 ด้านโครงสร้างการทำางาน

๑.๑	 การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆ	ในพื้นที่

๑.๒	 การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน

๑.๓	 ให้เจ้าหน้าที่ทำางานโดยใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลอย่างเต็มศักยภาพ

๑.๔	 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยการให้

ความรู้	แลกเปล่ียนองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก	และพัฒนาตัวช้ีวัดเพื่อประเมิน

ศักยภาพบุคลากร

๑.๕	 กำาหนดกรอบคุณสมบัติในการเลือกสรรอนุกรรมการ	ซึ่งทำาหน้าที่ตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน	

๑.๖	 การพัฒนาคู่มือมาตรฐานการทำางาน	(SOP)	เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำาหรับเจ้าหน้าที่

๒.	 ด้านขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน

๒.๑	 ลดขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนให้มีความรวดเร็ว	กระชับ	 แต่ยังคงมาตรฐานในการ

พิจารณาไว้	

๒.๒	 ควรพัฒนาคู่มือมาตรฐานการทำางาน	(SOP)	เพื่อเป็นแนวทางการดำาเนินการ	โดย	

คำานึงถึงองค์ประกอบในด้านรูปแบบ	เนื้อหา	ระยะเวลา
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๒.๓	 มีความชัดเจนในการรับเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ	 และการประสาน

การคุ้มครอง	

๒.๔	 พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยในกรอบของสิทธิมนุษยชน

๓.	 ด้านขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

๓.๑	 การกำาหนดโครงสร้างของทีมตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ

๓.๒	 การลดขั้นตอนในการตรวจสอบ

๓.๓	 การพัฒนาคู่มือมาตรฐานการทำางาน	(SOP)

๓.๔	 การพัฒนากระบวนการในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

๒.	 การศึกษาวิจัย	เพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย	กฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	

ด้านที่ดินและป่า

ผู้ศึกษาวิจัย : มหาวิทยาลัยมหิดล

ส�ระสำ�คัญของก�รศึกษ�วิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่องนี้	 เป็นการทำาความเข้าใจภาพรวมของปัญหา	และเหตุปัจจัยของปัญหาที่ดิน							

๕	ประเภท	 ได้แก่	 ที่ดินป่าไม้	 ที่ดินสาธารณะ	 ที่ดินราชพัสดุ	 ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	(ส.ป.ก.)	 และที่ดิน

เอกชน	 รวมทั้งบริบทแวดล้อมทั้งทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองที่เกี่ยวข้อง	ที่ทำาให้ราษฎรร้องเรียนว่า	

ถูกละเมิดสิทธิและถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี	 ถูกขับไล่ออกจากท่ีดินอยู่อาศัยทำากินจนได้รับความเดือดร้อน	

โดยการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิด้านท่ีดินและป่า	 นำามาวิเคราะห์

สังเคราะห์ประเด็นทางนโยบายและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง	 จัดทำาความเห็นในการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย	

และกฎหมายเพื่อนำาไปสู่การคุ้มครองสิทธิของประชาชน	 และจัดทำาข้อเสนอเพื่อการปฏิรูปโครงสร้าง

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและป่า	 โดยใช้วิธีการวิจัยเอกสาร	 การจัดประชุมกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	

(focused	group)	และการจัดประชุมรับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ	

ผลการศึกษาวิจัยเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับท่ีดินท้ัง	 ๕	 ประเภท	ดังกล่าว	 พบว่า	 เรื่องร้องเรียนส่วนใหญ	่

สัมพันธ์กับนโยบายการดำาเนินงานของรัฐบาล	 เช่น	 การอนุรักษ์ป่า	 การปลูกป่า	 การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน	

การปฏิรูปที่ดิน	การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน	 กล่าวโดยสรุป	การละเมิดสิทธิด้านที่ดินและป่าในภาพรวม	

เกิดจากขอบเขตการสงวนหวงห้ามท่ีดินของรัฐไม่ชัดเจน	 ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนการใช้อำานาจ

หน้าที่ของเจ้าพนักงานตามดุลพินิจท่ีไม่มีมาตรฐาน	 โดยมีสาเหตุมาจากการใช้อำานาจรัฐส่วนกลางไปล้มล้าง

ทำาลายระบบสิทธิอำานาจของชุมชน	 ตลอดจนขาดกระบวนการคลี่คลายข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพเพราะ

ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน	 รวมท้ังความไม่ทันสมัยของนโยบายและกฎหมาย	และการขาดความรู้

ความเข้าใจในบริบทท้องถิ่นของพนักงานเจ้าหน้าท่ี	 ทำาให้เกิดปัญหาข้อพิพาทขัดแย้งในเรื่องท่ีดินและป่า

จำานวนมากและมีความรุนแรง	
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ข้อเสนอแนะ

๑.	 ข้อเสนอเชิงหลักการ

๑.๑	 รัฐควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ราษฎรได้รับสิทธิท่ีจะมีท่ีดินอยู่อาศัยและทำากินเพียงพอ

ต่อการยังชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึง	โดยสำารวจราษฎรที่ไม่มีที่อาศัย	

ทำากินและเร่งรัดจัดที่ดินให้ราษฎรผู้ไม่มีที่ดินทำากินให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว

๑.๒	 รัฐควรจัดการศึกษาให้ราษฎรและเจ้าหน้าท่ีรัฐมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิและ

การปกป้องคุ้มครองสิทธิในท่ีดินของราษฎรและชุมชนและเมื่อราษฎรมีข้อพิพาทเรื่อง

ที่ดิน	 รัฐควรจะต้องมีหน่วยงานให้ข้อมูลและคำาปรึกษาแนะนำาทางวิชาการและระเบียบ

กฎหมายแก่ราษฎร	

๑.๓	 เมื่อมีปัญหาพิพาทขัดแย้งเรื่องสิทธิในท่ีดินและทรัพยากร	รัฐจะต้องวางโครงสร้าง

และกลไกการแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมแบบถาวร	 ราษฎรที่มีปัญหาพิพาทขัดแย้ง	

เรื่องสิทธิในที่ดินและทรัพยากร	 จะต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหา

ข้อพิพาทในที่ดิน	

๒.	 ข้อเสนอเฉพาะหน้า

๒.๑	 ด้านกระบวนการยุติธรรมเสนอให้ยุติการกระทำาท่ีรุนแรงต่อราษฎรในพื้นท่ีพิพาท	

ทั้งโดยหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน	และสร้างกลไกและกระบวนการยุติธรรมที่	

ช่วยให้ราษฎรได้เข้าถึงทรัพยากรในการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม

ได้จริงทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ

๒.๒	 ด้านข้อมูลและระบบฐานข้อมูล	รัฐควรปรับปรุงการเก็บข้อมูลและการเก็บรักษาข้อมูล

และหลักฐานเกี่ยวกับท่ีดินให้ดีและปลอดภัย	และมีกลไกให้สาธารณะตรวจสอบและ	

เข้าถึงข้อมูลที่ดินของรัฐได้โดยง่าย

๓.	 ข้อเสนอระยะยาว

๓.๑	 ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรทั้งหมด	โดยทำาเป็น	“ประมวลกฎหมาย

การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร”	ที่มีลักษณะเป็นกฎหมายส่งเสริม	เพื่อลดการ

ทับซ้อนของกฎหมายหลายฉบับในท่ีแปลงเดียวกัน	ตลอดจนสามารถจัดการท่ีดินและ

ทรัพยากรได้อย่างบูรณาการ	รวมท้ังการส่งเสริมให้เกิดการใช้ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ

และภายใต้กฎหมายใหม่	ควรปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติในการสำารวจพิสูจน์สิทธิ

รวมทั้งการออกเอกสารสิทธิ	โดยให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม

๓.๒	 ทบทวนระบบการถือครองที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม	 โดยไม่ควรเกินกว่า	 ๕๐	 ไร่	 เพื่อให้

เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน	และทบทวนระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มีหลากหลาย

แบบเป็นมาตรฐานเดียวกัน	ดังนี้
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•	 ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐ ควรมีเกณฑ์	ดังนี้	

(๑)	 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ระบบเดียว	คือ	“โฉนดท่ีดินของรัฐ”	เพื่อให้ท่ีดินของ

รัฐมีหลักฐานขอบเขตที่ตั้งที่ถูกต้องและชัดเจน

(๒)	 ในกรณีราษฎรขอเช่าที่ดินของรัฐ	ให้จัดทำาเป็นสัญญาเช่าที่ดินของรัฐ	

•	 ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินเอกชน	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ

(๑)	 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์	“โฉนดที่ดิน”	ทั่วไป

(๒)	 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์	“โฉนดท่ีดิน”	แบบมีเง่ือนไขซ่ึงท่ีดินดังกล่าวเป็น

ที่ดินที่อยู่ในพื้นที่คุ้มครองเกษตรกรรม	และเดิมเป็นที่ดินของรัฐ	แต่ต่อมา	

จัดให้ราษฎรใช้ประโยชน์ในที่ดิน	เช่น	ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน	ที่ดินในเขต	

นิคมสหกรณ์	ท่ีดินในเขตป่า	เป็นต้น	โดยมีการกำาหนดเง่ือนไขการใช้ประโยชน์

ว่าต้องประกอบอาชีพเกษตรกรรม	กำาหนดระยะเวลาห้ามจำาหน่ายจ่ายโอน	

การซื้อขายที่ดินต้องได้รับความเห็นชอบจากชุมชน

•	 ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินของชุมชน	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	คือ

(๑)	 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของชุมชนเป็น	“โฉนดท่ีดิน”	ในท่ีสาธารณประโยชน์

ประเภทพลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกัน	เช่น	หนองน้ำา	ทำาเลเลี้ยงสัตว์	ป่าชุมชน	

ซึ่งชุมชนมีอำานาจในการบริหารจัดการที่ดินดังกล่าวเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน

(๒)	 ระบบกรรมสิทธิ์เชิงซ้อน	เป็นที่ดินในชุมชนที่มีสิทธิในเชิงปัจเจก	แต่ชุมชน	

มีส่วนในการควบคุมให้เป็นไปตามแบบแผนของชุมชนด้วย	

๓.๓	 ควรยุบ	ควบรวมหน่วยงานราชการท่ีปฏิบัติงานซ้ำาซ้อนกันให้มารวมกันเป็นหน่วยงาน

เดียว	เพื่อให้การบริหารจัดการที่ดินที่เป็นเอกภาพ	

๓.๔	 รัฐควรส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีอำานาจ	แรงจูงใจ	และความรู้ในการจัดการ

ที่ดินและทรัพยากรได้อย่างสมดุลและยั่งยืน

๓.๕	 การซื้อขายที่ดิน	ควรมีกลไกการควบคุมตรวจสอบที่เหมาะสม	เพื่อมิให้ผู้ซื้ออาศัยอำานาจ

เหนือตลาดไปกว้านซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำาไรโดยไม่ทำาประโยชน์	หรือนำาไปใช้ประโยชน์ท่ี	

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	

๓.๖	 รัฐควรสนับสนุนให้เกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะในการกำาหนดนโยบายและ

กฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากร	ที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

๓.๗	 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากร	ควรสร้างกลไกและกระบวนการ

ตีความและบังคับใช้กฎหมายให้อยู่บนฐานองค์ความรู้และข้อเท็จจริง
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๓.	การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การจัดทำาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น	

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน”

ผู้ศึกษาวิจัย : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ส�ระสำ�คัญของก�รศึกษ�วิจัย
การจัดทำาตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	เป็นการสร้าง

เคร่ืองมือในการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	 และตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง

ประเทศ	ว่าได้ดำาเนินการสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยได้ให้	

การรับรองคุ้มครองไว้หรือไม่		โดยพิจารณาจากกฎหมาย	 กลไก	 นโยบายและมาตรการต่างๆ	ท่ีรัฐได้ใช้	

สำาหรับประเทศไทย	 กสม.	มีหน้าที่จัดทำารายงานคู่ขนานเพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอ	

ต่อองค์กรระหว่างประเทศที่มีหน้าที่พิจารณารายงานของรัฐบาล	 ในการรายงานคู่ขนานการประเมิน	

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	ตามกระบวนการ	Universal	Periodic	Review	นั้น	คณะมนตรี	

สิทธิมนุษยชนได้ใช้สาระแห่งสิทธิที่รับรองโดยปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นฐานในการพิจารณา	

การดำาเนินงาน	หน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามกฎบัตรสหประชาชาติ

คณะผู้ศึกษาวิจัยได้จัดทำาตัวชี้วัดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ประกอบด้วย	ตัวชี้วัด	

ทั้งสิ้น	๔๑๙	ตัว	แบ่งเป็นตัวชี้วัดหลัก	จำานวน	๑๙๓	ตัว	และตัวชี้วัดรอง	จำานวน	๒๒๖	ตัว	หรือสามารถแบ่ง

เป็นตัวชี้วัดโครงสร้าง	(StructuralIndicators)	จำานวน	๑๐๐	ตัว	ตัวชี้วัดกระบวนการ	(Process	Indicators)	

จำานวน	๑๖๕	ตัว	และตัวชี้วัดผลลัพธ์	(Outcome	Indicators)	จำานวน	๑๕๔	ตัว	โดยตัวชี้วัดที่คณะผู้ศึกษา

วิจัยได้ดำาเนินการพัฒนาขึ้นนี้ใช้กรอบการดำาเนินการที่ได้แนะนำาโดยสำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติเป็นแนวทาง	โดยการศึกษาพันธกรณีระหว่างประเทศ	สาระแห่งสิทธิในมิติต่างๆ	เพื่อให้

ตัวชี้วัดนั้นได้บ่งชี้ถึงพันธะหน้าที่ด้านต่างๆ	ของรัฐ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อให้ได้ประโยชน์จากตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนท่ีคณะผู้ศึกษา

ได้พัฒนาขึ้นในการติดตามตรวจสอบประเมินการทำางานของรัฐบาลให้ได้ผลเป็นจริงตามที่บุคคลมีสิทธิ	

ดังที่รับรองไว้ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	คณะผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะต่อ	กสม.	และหน่วยงาน

ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

๑.	 กสม.	จะต้องจัดให้มีหน่วยงานหรือกำาหนดตัวบุคคลท่ีทำาหน้าท่ีรวบรวมและประมวลข้อมูล	

ที่ได้รับจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานท่ีจัดเก็บข้อมูลในลักษณะท่ีเป็น	Clearing	

House	ขึ้นโดยเฉพาะ

๒.	 กสม.	ควรออกแบบประเภทลักษณะของข้อมูลท่ีต้องการท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิง

คุณภาพ	 รวมทั้งกำาหนด	 “กระบวนการการรายงานข้อมูล	 (Reporting	 Procedure)”	 ตลอดจนระยะเวลา
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ในการรายงานเพื่อให้หน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลหรือหน่วยงานที่จัดเก็บข้อมูลส่งข้อมูลให้กับ	กสม.	

ซึ่ง	กสม.	มีอำานาจในการเรียกให้หน่วยงานรัฐส่งข้อมูลให้กับ	กสม.	ตามกฎหมายอยู่แล้ว

๓.	 กสม.	ควรประสานงานและขอความร่วมมือกับสำานักงานสถิติแห่งชาติ	(สช.)	ซ่ึงเป็นหน่วยงาน	

กลางที่ทำาการสำารวจข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองในการกำาหนดลักษณะของข้อมูลหรือ

ออกแบบความต้องการประเภทของข้อมูลเพื่อให้สำานักงานสถิติแห่งชาติสำารวจ	และจัดเก็บข้อมูลที่ใช้

ประโยชน์ในการวิเคราะห์เกณฑ์ตัวชี้วัดทางด้านสิทธิมนุษยชน

๔.	 กสม.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล	ควรเผยแพร่ตัวชี้วัดสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน

ทั่วไป	เพื่อที่จะเข้าใจองค์ประกอบและสาระของสิทธิอันเป็นประโยชน์ในการปกป้องสิทธิของตนเอง	

และเพื่อประโยชน์ในการติดตามการดำาเนินงานของรัฐในด้านสิทธิมนุษยชน

๕.	 กสม.	ควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าท่ีของ	สำานักงาน	กสม.	โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่

ที่ทำาหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๖.	 กสม.	และหน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อความเข้าใจให้กับ	

หน่วยงานต่างๆ	เพื่อนำาตัวชี้วัดไปใช้ในการดำาเนินงาน	และควรมีการจัดทำาคู่มือ	(Manual)	หรือคำาแนะนำา	

(Guideline)	ในการนำาไปใช้สำาหรับหน่วยงานระดับปฏิบัติการ

๗.	 หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานควรจัดทำาตัวช้ีวัดระดับกระทรวงและระดับหน่วยงานขึ้นเอง	

โดยให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดเบื้องต้นฯ	นี้	นอกจากนั้น	หน่วยงานควรมีระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้สนอง	

ต่อเป้าหมายที่ต้องการชี้วัด

๘.	 ในการนำาตัวชี้วัดไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐควรมีการทดลองใช้

ตัวชี้วัดกับหน่วยงานย่อยเป็นโครงการนำาร่องและให้มีการประเมินผลการใช้ตัวช้ีวัดก่อนมีการใช้ในระดับ

กระทรวง

๙.	 ควรเชื่อมโยงตัวชี้วัดตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	กับตัวช้ีวัดตามสนธิสัญญา	

สิทธิมนุษยชนเฉพาะด้าน	(Treaty-based	Indicators)	ท่ี	กสม.	จะจัดทำาข้ึน	เพื่อให้เสริมซ่ึงกันและกัน	และ	

ไม่ให้เกิดความลักลั่นของปทัสฐานสิทธิ

๑๐.	 ควรมีการทบทวนตัวช้ีวัดตามปฏิญญาสากลฯ	เป็นระยะๆ	เช่น	ทุกสี่ปี	โดยควรพัฒนาใช้	บ่งชี้

ถึงปทัสฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่สูงขึ้นตามลำาดับ	(หรือยกระดับมาตรฐานสิทธิมนุษยชนให้สูงขึ้นตามลำาดับ)	

และพัฒนาเกณฑ์ชี้วัดให้ได้ข้อมูลเชิงลึก	โดยเฉพาะข้อมูลที่บ่งชี้ถึงตัวบุคคล	(disaggregated	data)	
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๔.	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การสำารวจความคิดเห็นและความคาดหวังของประชาชน	

และภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”

ผู้ศึกษาวิจัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ส�ระสำ�คัญของก�รศึกษ�วิจัย

การศึกษาวิจัยนี้	 เป็นการศึกษาวิจัยจากข้อมูล	ความคิดเห็น	และความคาดหวังของผู้ร้องเรียน	

ประชาชน	องค์กรภาคีเครือข่าย	และผู้นำาองค์กรที่เชื่อมโยงการดำาเนินงานของ	กสม.	โดยทำาการศึกษา	

เกี่ยวกับบทบาท	อำานาจหน้าที่	และผลการดำาเนินงานของ	กสม.	 โดยเป็นการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน	

ด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ	(Quantitative	Research)	และการวิจัยเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)	

โดยการสอบถามความคิดเห็นและความคาดหวังในกลุ่มเป้าหมาย	ท้ัง	๓	กลุ่ม	 ได้แก่	 (๑)	ผู้ร้องเรียนที่ยื่น	

ร้องเรียนต่อ	กสม.	จำานวน	๗๕๗	ราย	 (๒)	ประชาชนท่ัวไปท่ีเป็นตัวแทนภูมิภาค	๑๓	จังหวัด	จำานวน	

๑,๗๗๐	คน	และ	(๓)	ผู้แทนกลุ่มองค์กรเครือข่าย	๖๕	องค์กร	แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่เป็นทางการ

ด้วยการพูดคุยสนทนา	และใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้างกับผู้นำาองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีมีความ

เกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงบทบาทการดำาเนินงานของ	กสม.จำานวน	๒๓	คน

ผลการศึกษาพบว่า	 ด้านการรับรู้บทบาทหน้าท่ีของ	กสม.	ผู้ร้องเรียน	และประชาชนส่วนใหญ่รับรู้	

ผ่านสื่อโทรทัศน์	สื่อบุคคลด้วยการบอกต่อหรือแนะนำาสื่อหนังสือพิมพ์	และสื่ออินเทอร์เน็ต	และรับรู้	

บทบาทหน้าที่ของ	กสม.	อย่างกว้างๆ	คือ	การเป็นองค์กรที่ทำาหน้าที่คุ้มครองประชาชนให้ได้รับสิทธิ	

ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ	 รองลงมา	คือ	การตรวจสอบปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจัดทำารายงาน

ผลการตรวจสอบ	 และเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาจากการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ส่วนอำานาจ

หน้าที่ที่รับรู้น้อย	คือ	การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	

ด้านความพึงพอใจต่อการดำาเนินงานของ	กสม.	ในภาพรวม	 ทุกกลุ่มมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ	

ปานกลาง	 ความคิดเห็นต่อผลการดำาเนินงานท่ีผ่านมาเห็นว่า	 มีระบบการบริหารงานแบบราชการ	

มีกระบวนการที่ล่าช้า	ขาดความคล่องตัว	ขาดความเป็นอิสระ	และไม่มีความเป็นกลาง	ขาดการสื่อสาร	

กับภาคประชาชนและภาคสังคมอื่นๆ	ท่ีเกี่ยวข้อง	 ขาดความต่อเนื่องในการทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย	

ด้านสิทธิมนุษยชน	และยังไม่ปรากฏวัฒนธรรมการทำางานด้านสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง	โดยประชาชน	

และภาคีเครือข่ายต้องการเห็น	กสม.	มีการทำางานท่ีเข้มแข็ง	ชัดเจน	โปร่งใส	ทำาหน้าท่ีสอดคล้องกับบทบาท	

หน้าที่ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 ยึดหลักการทำางานที่ เป็นกลาง	เป็นธรรม	รวดเร็ว	และมี	

ประสิทธิภาพ	ควรมีการสื่อสาร	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของ	

กสม.	ให้ประชาชนและสังคมกว้างขวางมากข้ึน	ควรทำางานในลักษณะเชิงรุก	 เน้นการเข้าไปตรวจสอบ

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง	และสร้างกลไกการทำางานด้านการคุ้มครองและป้องกัน	

การละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างมีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะ

ระยะสั้น

๑.	 ควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเชิงให้สาระความรู้เก่ียวกับบทบาท	

อำานาจหน้าที่และผลการดำาเนินงานให้ประชาชนและสังคมได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

๒.	 สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในบทบาทของ	กสม.	และบุคลากรอย่าง	

ต่อเนื่อง

๓.	 สร้างความสัมพันธ์และพบปะสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง	เพื่อให้สื่อมวลชนเป็นเครือข่าย

ในการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ	

กระทำาละเมิดสิทธิมนุษยชน	และเป็นช่องทางในการเข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

๔.	 ควรส่งเสริมให้เกิดการประสานการทำางานร่วมกับภาคีเครือข่าย	องค์การเอกชนด้าน

สิทธิมนุษยชน	

๕.	 ควรปรับปรุงระบบการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ตั้งแต่การรับเรื่อง	กระบวน	

การพิจารณา	จนถึงการติดตามผลการตรวจสอบ

ระยะยาว

๑.	 ควรปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เป็นอิสระไม่ข้ึนตรงต่อรัฐสภา	เพื่อความคล่องตัวใน

การบริหารจัดการ	การจัดสรรทรัพยากร	งบประมาณ	

๒.	 ผลักดันให้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่อาจมีผลกระทบหรือขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน	

๓.	 ส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและแนวทางการแก้ไขปัญหา

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่อง	และเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เกิดความตระหนัก

๔.	 ควรจัดต้ังสำานักงานในทุกจังหวัดหรือทุกภูมิภาค	เพื่อทำาหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียน	และ

ช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ทันต่อสถานการณ์

ทั้งน้ี	ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของรายงานผลการศึกษาวิจัยดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์	

www.nhrc.or.th

นอกเหนือจากรายงานการศึกษาวิจัยทั้ง	๔	เรื่อง	ดังที่ได้นำาเสนอแล้ว	ยังมีการศึกษาวิจัยท่ีอยู่

ระหว่างการดำาเนินการ	จำานวน	๕	เรื่อง		คือ

๑.	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่กับการคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชน”	 โดย	มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๒.	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“สิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้”

	 โดย	มหาวิทยาลัยรังสิต

๓.	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี”

	 โดย	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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๔.	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน”	 โดย	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

๕.	 การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การมีส่วนร่วมของผู้ลี้ภัยในการเสนอทางเลือกเชิงนโยบายการ

แก้ไขปัญหาผู้ลี้ภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว”	 โดย	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เนื่องจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คือ	ปัตตานี	 ยะลา	นราธิวาส	 และ	๔	อำาเภอในจังหวัดสงขลา	

ได้แก่	อำาเภอจะนะ	เทพา	นาทวี	และสะบ้าย้อย	เป็นพื้นท่ีท่ีมีสถานการณ์ความไม่สงบมาโดยตลอด	

จึงกำาหนดให้การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ในแผนยุทธศาสตร์สำาคัญเชิงพื้นที่	โดยมีการดำาเนินการ	

ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนการพบหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการใน

พื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ	โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	 และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่

เพื่อช่วยเหลือในการรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่และรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้น	โดยมีภารกิจสำาคัญ	

ดังนี้

๓.๗.๑ ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑) การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหา

ในปี	๒๕๕๖	มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง	และรับฟังปัญหาของผู้ได้รับผล	

กระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ	ตลอดจนประสานความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ได้แก่

(๑)	 เยี่ยมชาวโรฮิงญาที่อพยพหลบหนีมาจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	มีเด็ก	

อายุต้ังแต่	๙	–	๑๕	ปี	จำานวน	๑๘	คน	ซึ่งถูกควบคุมตัวไว้ที่บ้านพักเด็กและครอบครัว	จังหวัดนราธิวาส	

เมื่อวันที่	๒๐	มกราคม	๒๕๕๖

(๒)	 รับฟังข้อเท็จจริงกรณีประชาชนอำาเภอบาเจาะ	จังหวัดนราธิวาส	ร้องเรียนว่าถูก

ละเมิดสิทธิชุมชนและที่ดินทำากิน	สืบเนื่องจากการประกาศเขตป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	 และการ

ประกาศพระราชกฤษฎีกาอุทยานแห่งชาติเทือกเขาบูโด	-	สุไหงปาดี	ท่ีศูนย์บริการเครือข่ายการแก้ไขปัญหา

ที่ดินทำากินและที่อยู่อาศัย	ตำาบลปะลุกาสาเมาะ	อำาเภอบาเจาะ	จังหวัดนราธิวาส	เมื่อวันที่	๒๑	มกราคม	

๒๕๕๖	โดยประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	

สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส	และอุทยานแห่งชาติบูโด-สุไหงปาดี	เพื่อหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา
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(๓)	 รับฟังปัญหาจากพระภิกษุและประชาชนชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์	 ความไม่สงบในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และร้องเรียนต่อ	กสม.	เพื่อขอรับการเยียวยา	

ที่วัดพรหมนิวาส	 อำาเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส	 เมื่อวันที่	๒๒	มกราคม	๒๕๕๖

๒) การประสานการคุ้มครองและการเยียวยาผู้เสียหาย

กสม.	ได้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กรณีขอความช่วยเหลือเยียวยาจากภาครัฐ	

อันเนื่องจากการเสียชีวิต	หรือได้รับบาดเจ็บของสมาชิกในครอบครัว	ทรัพย์สินได้รับความเสียหายฯลฯ	

ซึ่งมีทั้งเจ้าหน้าที่รัฐ	ภรรยาเจ้าหน้าที่ตำารวจท่ีเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าท่ี	และประชาชนท่ัวไป	 ซ่ึง	กสม.	ได้	

ประสานความร่วมมือไปยังศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	เพื่อพิจารณาให้ความ

ช่วยเหลือและเยียวยาตามกรอบอำานาจหน้าที่ต่อไปแล้ว	 นอกจากนี้	ยังได้ประสานความร่วมมือไปยัง	

หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่	 เพื่อขอให้ญาติได้เข้าเยี่ยมผู้ท่ีอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าท่ีในสถานที่

ควบคุม	 ตามที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน	ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยดี

๓) การพบหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 

  เพื่อประสานความร่วมมือ

(๑)	 วันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	เข้าพบนายกฤษฎา	บุญราช	ผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลา	และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่	เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงกรณีชาวโรฮิงญาหลบหนีเข้าเมืองและหารือ

แนวทางการให้ความช่วยเหลือภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน	 ณ	ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสงขลา

(๒)	 วันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๖	 เข้าพบ	พลโท	สกล	 ช่ืนตระกูล	แม่ทัพภาคท่ี	๔	และ	

ผู้อำานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	๔	ณ	ค่ายสิรินธร	 อำาเภอยะรัง	 จังหวัดปัตตานี	 เพื่อหารือประเด็น

การร้องเรียนและติดตามความคืบหน้าการดำาเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง	เช่น	แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขอ

เข้าเยี่ยมผู้ที่ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	การตรวจค้นเคหสถานพ้ืนที่

เป้าหมาย	การตรวจค้นตัวบุคคลที่ต้องสงสัย	และติดตามความคืบหน้าการดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

บทบัญญัติของมาตรา	๒๑	แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ฯลฯ	

ตลอดจนการขอความร่วมมือในเรื่องการอำานวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ	กสม.	เข้าเยี่ยมผู้ที่อยู่

ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่	 อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนท่ีถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายความ

มั่นคง	ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	พร้อมทั้งได้มีข้อเสนอแนะต่อการทำางานของหน่วยงาน	ดังนี้

(๒.๑)	การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ควรมีองค์ประกอบที่หลากหลาย	ทั้งจาก

ฝ่ายพลเรือน	ฝ่ายปกครอง	และภาคประชาสังคม	 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและมีความ	

น่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
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(๒.๒)	 กสม.	ได้เสนอมาตรการด้านกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในรายงานผลการ	

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	จำานวน	๕๗	คำาร้อง	ว่าผู้ต้องสงสัยตามหมายเรียก	

ซึ่งออกตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	

ซึ่งต่อมาทางราชการแจ้งว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

ต้องลบชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากระบบฐานข้อมูลทางทะเบียนว่าเป็นบุคคลถูกออก

หมายเรียก

(๒.๓)	 ในกรณีการปล่อยตัวผู้ที่ถูกออกหมายตามกฎอัยการศึก	ควรแจ้งให้ญาติมารับตัวไปโดย

มีการเซ็นชื่อรับตัวไปให้เรียบร้อย

(๒.๔)	 ในกระบวนการซักถามผู้ต้องสงสัย	ควรดำาเนินการโดยพนักงานสอบสวน	เนื่องจาก	

มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากกว่าเจ้าหน้าที่ทหาร

(๒.๕)	 การอนุญาตให้เข้าเยี่ยมผู้ต้องสงสัย	 หน่วยเฉพาะกิจควรดำาเนินการตามระเบียบของ	

กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	(กอ.รมน.)	อย่างเคร่งครัด	มิใช่

บังคับใช้แต่ในค่ายทหารเท่านั้น

(๒.๖)	 ควรอนุญาตให้แพทย์อิสระเข้าตรวจร่างกายผู้ต้องสงสัย	 ท้ังนี้	เพื่อความสบายใจของ

ฝ่ายผู้ต้องสงสัย

๓.๗.๒ มาตรการการแก้ไขและข้อเสนอแนะนโยบาย	

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในปี	๒๕๕๖	 กสม.	

ได้เสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะนโยบายต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	ซึ่งเป็นอำานาจของ	

กสม.	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	(๕)	และพระราชบัญญัติ	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	 รวม	๒	กรณี	ดังนี้

กรณีที่ ๑ สิทธิและเสรีภ�พในชีวิตและร่�งก�ย
กรณีบุตรช�ยเสียชีวิตในระหว่�งเข้�รับก�รบำ�บัดย�เสพติด
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภ�พร่�งก�ยจินด�ภรณ์ จังหวัดสงขล� 
กสม.	เสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	จังหวัด

สงขลา	อำาเภอจะนะ	และสำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา	และข้อเสนอแนะ	

เชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๖	ซ่ึงได้นำาเสนอตามหัวข้อ	๓.๓.๓	ตัวอย่าง	

ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	หน้า	๑๕๒-๑๕๔
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กรณีที่ ๒ สิทธิและเสรีภ�พในชีวิตและร่�งก�ย
กรณีมีผู้เสียชีวิตขณะอยู่ในคว�มควบคุมของเจ้�หน้�ที่ทห�รค่�ยอิงคยุทธบริห�ร จังหวัดปัตต�นี  
มีข้อเสนอแนะนโยบายต่อกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน	ภาค	๔	ส่วนหน้า	เมื่อวันที่	๑	

เมษายน	๒๕๕๖	ว่าควรให้เจ้าหน้าที่ตำารวจเป็นผู้ซักถาม	เพราะมีความเชี่ยวชาญกว่าทหาร	แต่ต้องไม่ใช้

ความรุนแรง	การซ้อม	การกดดันทางด้านจิตใจด้วยวิธีการต่างๆ	เพื่อให้ข้อมูล	และควรมีนักจิตวิทยาหรือ

จิตแพทย์ประจำาสถานที่ควบคุมตัว	และดูแลให้คำาปรึกษาต่อกลุ่มผู้ถูกควบคุมตัวไม่ให้เสี่ยงต่อการทำาร้าย

ตนเอง	 รวมทั้งในระหว่างควบคุมตัวหรือเชิญตัวมาซักถามเจ้าหน้าท่ีต้องดูแลคุ้มครองความปลอดภัยไม่ให้

เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกาย	หากมีการกระทำาใดเกิดขึ้นจะต้องมีการสอบสวนข้อเท็จจริงและดำาเนินการ

ทางวินัยหรืออาญากับหน้าที่ที่กระทำาอย่างเคร่งครัด

๓.๗.๓ ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

มอบหมายให้	สำานักงาน	กสม.	ดำาเนินการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	

ดังนี้

(๑)	 จัดอบรมหลักสูตร	“ความรู้ความเข้าใจในหลักการและการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการ	

ทรมานฯ”	เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	หน่วยงานความ	

มั่นคงในพื้นที่	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำานวน	๘๐	คน	เพื่อให้สามารถนำาหลักการในอนุสัญญาฯ	

ไปปฏิบัติให้เกิดผล	เมื่อวันที่	๑๐	–	๑๒	มีนาคม	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมบีพี	สมิหลา	อำาเภอเมืองสงขลา	จังหวัด

สงขลา

(๒)	 การสัมมนา	เรื่อง	“สิทธิมนุษยชน	:	รากฐานการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”	เพื่อให้	

ผู้บริหารและบุคลากรด้านการศึกษาและเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงในจังหวัดนราธิวาส	จำานวน	๒๐๐	คน	

มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและได้ทราบถึงบทบาทอำานาจหน้าที่ของ	กสม.	เมื่อวันที่	๒๙	

เมษายน	๒๕๕๖	 ณ	โรงแรมอิมพีเรียล	อำาเภอเมืองนราธิวาส	จังหวัดนราธิวาส

(๓)	 จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	จำานวน	๒๑	คน	ให้มี	

ความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ของ	กสม.	 ขั้นตอนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน	

เจ้าหน้าที่	เมื่อวันที่	๑๗	สิงหาคม	๒๕๕๖	 ณ	โรงแรม	ซี.เอส.	ปัตตานี	อำาเภอเมืองปัตตานี	จังหวัดปัตตานี

(๔)	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	“เครือข่ายลุ่มน้ำาสายบุรีและเยาวชน	๓	จังหวัดชายแดนใต้สร้างสรรค์

สังคมเข้มแข็ง”	 เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน	และสิทธิชุมชน	เพื่อนำาไปสู่	

การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเกิดสันติสุขในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	ให้กับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน

จัดการลุ่มน้ำาสายบุรี	 เครือข่ายนักศึกษาและเยาวชน	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้	จำานวน	๙๐	คน	เมื่อ	

วันที่	๒๕-๒๖	สิงหาคม	๒๕๕๖	 ณ	โรงแรม	ซี.	เอส.	ปัตตานี	 อำาเภอเมืองปัตตานี	 จังหวัดปัตตานี
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๓.๗.๔ การประสานความร่วมมือและการสร้างเครือข่าย 

 ด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี	๒๕๕๖	กสม.	ได้ประสานความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	ตลอดจน	

การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย	โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่	จำานวน	๕	ครั้ง	คือ

(๑)	 วันที่	๙	เมษายน	๒๕๕๖	 ประชุมหารือกับผู้อำานวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	และคณะ	

ที่	สำานักงาน	กสม.	ซึ่งได้ข้อสรุปกรอบความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนใน	๔	ประเด็น	คือ	

(๑.๑)	 การประสานความร่วมมือในการรับเรื่องราวร้องทุกข์	และดำาเนินการตรวจสอบ	

(๑.๒)	 ความร่วมมือในการบริหารจัดการศพนิรนามและการพิสูจน์สัญชาติ									

(๑.๓)	 บทบาทของ	กสม.	ในการตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐและสืบค้นข้อเท็จจริง		

(๑.๔)	 ความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการยุติธรรมในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้	โดยจะมีการประสานการทำางานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือที่จะสนับสนุน	

การดำาเนินงานซึ่งกันและกัน	ตามกรอบภารกิจและอำานาจหน้าที่ในการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน	และสังคมในลักษณะบูรณาการและเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ

(๒)	 วันที่	๒๘	เมษายน	๒๕๕๖	 ได้ร่วมงานเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนภาคใต้	เพื่อความร่วมมือ	

ในการสร้างบรรยากาศสันติภาพและขับเคลื่อนการกระจายอำานาจเพื่อการจัดการตนเองสถาบันส่งเสริม	

การฟื้นฟู

(๓)	 วันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๖	ประชุมหารือกับอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตหาดใหญ่	 ณ	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ในเรื่องความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม

(๔)	 เมื่อวันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	ประชุมหารือกับอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

วิทยาเขตหาดใหญ่	 ณ	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	ในเรื่องการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศึกษา	

สิทธิมนุษยชน	

(๕)	 กสม.ร่วมกับมูลนิธิเพื่อนหญิง	 เครือข่ายผู้หญิงยุติความรุนแรงแสวงสันติภาพ	๓	จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 จัดสัมมนา	เรื่อง	“รวมพลังผู้หญิง	ยุติความรุนแรง	และสร้างสันติภาพ”	เมื่อวันท่ี	๒๕	

พฤศจิกายน	๒๕๕๖	 เพื่อเป็นการรณรงค์ในการสร้างจิตสำานึกความตระหนักร่วมกันของทุกภาคส่วน	

ให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอย่างจริงจัง	 เพื่อก่อให้เกิดความสงบสุขในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้อย่างย่ังยืน	 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย	แกนนำาผู้หญิงและเครือข่ายท่ีได้รับผลกระทบ	

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ	และภาครัฐ	จำานวน	๒๐๐	คน	ณ	โรงแรม	ซี.เอส.	ปัตตานี	อำาเภอเมือง	

ปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	
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๓.๗.๕ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ 

 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อให้การประสานงานระหว่าง	กสม.	 และพนักงานเจ้าหน้าท่ี	 ซึ่ง	กสม.	ได้แต่งตั้งข้ึนทำางานใน	

พื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และประชาชนในพื้นที่เข้าถึงได้ง่าย	รวดเร็ว	และทันต่อเหตุการณ์	

ได้กำาหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยจ้าง	

เจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ประจำาในสำานักงานท่ีตั้งข้ึนนี้	 โดยเมื่อวันท่ี	๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๖	ได้มีการพบ	

หารือระหว่าง	กสม.	กับอธิการบดี	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตหาดใหญ่	 ณ	อำาเภอหาดใหญ่	

จังหวัดสงขลา	 เพื่อประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม	 ตามที่	กสม.	ได้ทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	(MOU)	กับมหาวิทยาลัยสงขลา	

นครินทร์	 เมื่อวันที่	๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๓	 รวมท้ังการสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน	

ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชิดชนก	 ราฮิมมูลา	คณบดีคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขต

ปัตตานี	 ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่	๒๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖
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งานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	เป็นการดำาเนินความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติของประเทศต่างๆ	ทั้งในระดับสากลและภูมิภาค	 การร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของ

สหประชาชาติและองค์กรภาคประชาสังคมของต่างประเทศ	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำาเนินงานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ระหว่างกัน	 การกำาหนดแนวทางการส่งเสริมสิทธิประเภทต่างๆ	ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน	 การพัฒนา

ศักยภาพขององค์กรและบุคลากร	 ตลอดจนการให้ข้อมูลแก่กลไกสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในการ

ส่งเสริมให้รัฐปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี

๓.๘.๑ ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 ของประเทศต่างๆ ในระดับสากล และระดับภูมิภาค 

๑) ความร่วมมือในระดับสากลภายใต้กรอบ ICC

คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	หรือ	

International	Coordinating	Committee	of	National	Human	Rights	Institutions	:	ICC)		เป็นองค์กร	

ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก	มีสมาชิกในปัจจุบันทั้งสิ้น	๑๐๕	สถาบัน	

โดยแบ่งเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องกับหลักการปารีสว่าด้วยสถาบัน	

แห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	หรือ	Paris	Principles	 และได้รับสถานะ	‘A’	จำานวน	

๗๐	สถาบัน	สถาบันที่มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสเพียงบางส่วน	 และได้รับสถานะ	‘B’	จำานวน	๒๕	

สถาบัน	และสถาบันที่ไม่ปฏิบัติตามหลักการปารีส	 และได้รับสถานะ	‘C’	จำานวน	๑๐	สถาบัน

ICC	จะมีการประชุม	๒	ส่วน	 ส่วนแรก	เป็นการประชุม	 ICC	Bureau	ซึ่งจะจัดการ	

ประชุมปีละ	๒	คร้ัง	โดยคร้ังแรกจะจัดขึ้นที่นครเจนีวา	ซึ่งเป็นที่ตั้งทำาการของสำานักงาน	ICC	 ครั้งท่ีสอง	

จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆ	ที่มีการประชุมระหว่างประเทศ	 ส่วนที่สอง	เป็นการประชุม
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ใหญ่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ	ICC	(	ICC	General	Conference)	ที่จัดขึ้น	

เป็นประจำาทุกปี		โดยในปี	๒๕๕๖	กสม.	ได้เข้าร่วมกิจกรรมสำาคัญของ	ICC	ดังนี้

i	 การประชุม	 ICC	Bureau	 และการประชุม	 ICC	General	Conference	

ครั้งที่	๒๖	ระหว่างวันที่	๖–๘	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	สำานักงานสหประชาชาติ	

นครเจนีวา

ประธาน	กสม.	ของไทยได้เข้าร่วมประชุม	 ICC	Bureau	 ซ่ึงเป็นองค์กรบริหาร	

สูงสุดของ	ICC	ในฐานะตัวแทนจากสมาชิก	ICC	ของภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก	 ซ่ึงประกอบด้วย	สถาบัน	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากประเทศมาเลเซีย	เกาหลีใต้	จอร์แดน	และไทย	ร่วมกับสมาชิกจากภูมิภาค	

แอฟริกา	อเมริกา	และยุโรป	ภูมิภาคละ	๔	ประเทศ	รวมท้ังสิ้น	๑๖	ประเทศ	 ผลการประชุม	ICC	Bureau	

ที่สำาคัญในครั้งนี้	ได้แก่	การร่วมกันพิจารณาแก้ไขปัญหางบประมาณ	และสถานะทางการเงินของ	ICC	

ในช่วงเปลี่ยนผ่านของประธาน	ICC	จากภูมิภาคเอเชีย–แปซิฟิก	มาเป็นภูมิภาคแอฟริกา	การให้การรับรอง	

ข้อสังเกตทั่วไป	(General	Observations)	ของคณะกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติ	หรือ	Sub-Committee	on	Accreditation	(SCA)	ของ	ICC	เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการ	

ประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน	ICC	การพิจารณาแนวทางท่ีจะกระตุ้นให้ประเทศ	

สมาชิกตระหนักถึงความสำาคัญของการชำาระค่าสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการทำางานของ	ICC	 ตลอดจน	

การแสวงหาแนวทางที่จะส่งเสริมบทบาทของ	ICC	และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้เป็นที่ยอมรับ	

ในกรอบการประชุมทางด้านสิทธิมนุษยชน	และกลไกต่างๆ	ของสหประชาชาติ	 โดยเฉพาะความร่วมมือ	

กับสำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	(Office	of	the	High	Commissioner	

for	Human	Rights	:	OHCHR)	 คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 (Human	Rights	Council	:	

HRC)	รวมทั้งกลไกคณะกรรมการภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ในส่วนของ	ICC	General	Conference	 ครั้งที่	๒๖	ได้กำาหนดระเบียบวาระประชุม	

ที่สอดคล้องกับโอกาสครบรอบ	๒๐	ปี	ของการรับรองปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา	(Vienna+20)	

และการรับรองหลักการปารีส	 โดยสมาชิก	ICC	ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และพิจารณาแนวทาง	

การดำาเนินงานในเรื่องต่างๆ	อาทิ	การประเมินผลสำาเร็จภายหลังการประชุมทางด้านสิทธิมนุษยชนท่ี	

กรุงเวียนนา	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๓๖	 รายงานของผู้นำาเสนอรายงานพิเศษ	(Special	Rapporteur)	ว่าด้วย	

สถานการณ์ของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	 การติดตามแผนปฏิบัติการอัมมานว่าด้วยสิทธิสตรีและเด็กหญิง	

ระเบียบวาระด้านการพัฒนา	หลังปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	(Post	-	2015	Development	Agenda)	 และสิทธิในการ

มีส่วนร่วมของประชาชน	(The	Rights	to	Public	Participation)

การอภิปรายในทุกระเบียบวาระในช่วง	ICC	General	Conference	เน้นถึงความ	

สำาคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 	 ในฐานะที่ เป็นกลไกเชื่อมโยงการคุ้มครองและส่งเสริม	

สิทธิมนุษยชนในประเทศให้เข้ากับกระบวนการระหว่างประเทศ	 มีการเรียกร้องให้รัฐบาลจัดตั้งและเสริม
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สร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 รวมท้ังดำาเนินการเพื่อส่งเสริมการทำางานที่มี

ประสิทธิภาพและมีความเป็นอิสระอย่างแท้จริงของสถาบันฯ

นอกจากนี้  ที่ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกันว่า	 การทำางานของสถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติในอนาคตจะต้องเผชิญกับสิ่งท้าทายต่างๆ	เพิ่มมากข้ึน	 ท้ังในเรื่องความซับซ้อนของสถานการณ์	

สิทธิมนุษยชนทั้งในระดับชาติและในเวทีระหว่างประเทศ	 รวมท้ังสภาวะการถูกกดดันหรือถูกแทรกแซง	

จากรัฐบาล	 ตลอดจนการรักษาสถานภาพให้มีความน่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน

i	 การประชุม ICC Bureau ระหว่างวันที่	๒๔–๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ณ	กรุง

อักกรา	ประเทศกานา	

ประเทศกานา	ซ่ึงเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

ในภูมิภาคแอฟริกา	รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	ICC	Bureau	ระหว่างวันที่	๒๔	-	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	

โดยมีผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก	ICC	Bureau	จำานวน	๑๖	ประเทศ	รวมทั้งประธาน	

กสม.	ของไทยเข้าร่วม	 นอกจากน้ี	ยังมีผู้แทน	OHCHR	และ	UNDP	เข้าร่วมประชุมด้วย	เพื่อร่วมกันกำาหนด	

ยุทธศาสตร์การทำางานร่วมกันระหว่าง	OHCHR	 UNDP	และ	ICC	 สำาหรับประเด็นสำาคัญที่	 ICC	Bureau	

ได้พิจารณากันในครั้งนี้	 ได้แก่	การตรวจสอบสถานะทางการเงินของ	ICC	ภายใต้การดำารงตำาแหน่งประธาน	

ICC	ของแอฟริกาใต้	การกำาหนดงบประมาณประจำาปี	๒๕๕๖	 การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ	

การของ	ICC	 ในช่วงระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	-	๒๕๕๙	 รวมทั้งการกำาหนดประเด็นภารกิจสำาคัญ	(Priority	

Area)	 นอกจากนี้	ที่ประชุมยังได้หารือกันถึงความเป็นไปได้ในการแก้ไขธรรมนูญ	(Statute)	ของ	ICC	

เพื่อเปิดโอกาสให้มีการประเมินสถานะ	(Accreditation	Review)	ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

จากเดิมที่กำาหนดไว้ระยะเวลาทุก	๕	 ปี	 เป็นการประเมินในลักษณะ	Mid-Term	Review	ในกรณี	

ที่คณะกรรมการประเมินสถานะ	(SCA)	เห็นว่า	ยังคงมีประเด็นที่คณะกรรมการฯ	ต้องการข้อมูล	 คำาชี้แจง	

หรือการดำาเนินงานที่คืบหน้าเป็นการเพิ่มเติม

i	 การเข้าร่วมประชุมเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์เพื่อความเป็นหุ้นส่วน

ระหว่าง	UNDP	–	OHCHR	–	ICC	ครั้งที่	๓	

(	3rd	Annual	Strategic	Partnership	Review)	

ระหว่างวันที	่๑๐	–	๑๑	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 ณ	นครนิวยอร์ก	 สหรัฐอเมริกา

ประธาน	กสม.	ได้เข้าร่วมประชุมในฐานะประธานกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	(APF)	ร่วมกับประธานเครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาค	

อื่นๆ	๓	ภูมิภาค	คือ	ภูมิภาคแอฟริกา	 ภูมิภาคยุโรป	 และภูมิภาคอเมริกา	 พร้อมด้วยผู้แทนจาก	OHCHR	

UNDP	และฝ่ายเลขานุการของ	APF	เพื่อสร้างความร่วมมือไตรภาคีในการเพิ่มขีดความสามารถของท้ังสาม	

หน่วยงานในการสร้างความรู้	ความชำานาญ	และความเข้มแข็งขององค์กร	โดยเนื้อหาของการประชุม	

ในครั้งนี้จะเน้นไปที่การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน	ซึ่งจะต้องให้ความสำาคัญกับแผนงานหลัง	
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สิ้นสุด	Millennium	Development	Goals	(ปี	พ.ศ.	๒๕๔๓	-	๒๕๕๘)	หรือที่เรียกว่า	Post	-	2015	

Development	Agenda	ซึ่งจะเน้นกรอบแนวคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนท่ีจะเข้ามาเช่ือมโยงกับการพัฒนา	

มากขึ้น	 และควรจะต้องจัดทำาตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชนด้วย	

นอกจากน้ี	ประธาน	กสม.	ยังได้เข้าร่วมในการสัมมนาว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	เน่ืองในโอกาสครบรอบ	๒๐	ปีของหลักการปารีส	เพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพ่ือ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์การสหประชาชาติ	

และภาคประชาสังคม

๒) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกภายใต้กรอบ APF

องค์กรความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก				

(Asia-Pacific	Forum	:	APF)	เป็นองค์กรความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	ซึ่งจัดตั้งข้ึนเมื่อ	

ปี	พ.ศ.	๒๕๓๙	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	โดยผ่านกิจกรรมท่ีสำาคัญๆ	อาทิ	การอบรม	สัมมนา	 ตลอดจนการ

กำาหนดท่าทีร่วมกันในเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่สำาคัญ	ประกอบด้วย	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	จำานวน	๑๙	แห่ง	โดยแบ่งเป็นสมาชิกสามัญ	(Full	member)	จำานวน	๑๕	แห่ง	

และสมาชิกสมทบ	(Associate	member)	จำานวน	๔	แห่ง	APF	จะมีประชุมใหญ่ทุก	๒	ปี	 ทั้งนี้	ประธาน	

กสม.	ได้ทำาหน้าที่ประธาน	APF	ระหว่างปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	–	๒๕๕๖	ก่อนที่จะส่งมอบหน้าที่ดังกล่าวให้ประธาน	

กสม.	ของกาตาร์	 ในเดือนตุลาคม	๒๕๕๖	

ในรอบปี	๒๕๕๖	 กสม.	ไทยมีกิจกรรมที่สำาคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย	–	แปซิฟิก	ดังนี้	

i	 การประชุมประจำาปี	(Annual	Meeting)	และการประชุมใหญ่ทุก	๒	ป	ี

(Biennial	Conference)	ครั้งที่	๑๘	ของ	APF	

ระหว่างวันที่	๑	-	๓	ตุลาคม	๒๕๕๖	 ณ	กรุงโดฮา	ประเทศกาตาร์

การประชุม	APF	ในครั้งนี้	ถือเป็นการประชุมใหญ่ที่จัดขึ้นทุก	๒	ปี	(Biennial	

Conference)	หลังจากที่ไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในลักษณะนี้มาแล้ว	เมื่อเดือนกันยายน	๒๕๕๔	

พร้อมกับได้มีการส่งมอบตำาแหน่งประธาน	APF	 จากประธาน	กสม.	ของไทยให้แก่ประธาน	กสม.	ของ	

ประเทศกาตาร์	 ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้	 โดยจะดำารงตำาแหน่งนี้ต่อไปเป็นเวลา	๒	ปี	สำาหรับ

ประธาน	กสม.	ไทยดำารงตำาแหน่งรองประธาน	APF	คนที่	๑	ในฐานะที่เคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	

Biennial	Conference	ครั้งที่แล้ว	 และประธาน	กสม.	ของมองโกเลียซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่

ในอีก	๒	ปี	ข้างหน้าดำารงตำาแหน่งรองประธาน	APF	คนที่	๒	
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ผลของการประชุมในช่วง	Forum	Councilors	ซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของ	APF	

ที่สำาคัญ	ได้แก่	การแก้ไขธรรมนูญของ	APF	ในเรื่องสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็น	

สมาชิกของ	APF	โดยใช้แนวทางและผลประเมินสถานะ	(Accreditation)	ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

ใน	ICC	มาใช้เป็นบรรทัดฐานในการกำาหนดสถานะสมาชิกของ	APF	ตลอดจนการใช้เป็นเงื่อนไขในการรับ	

สมาชิกใหม่ในอนาคต	พร้อมกับปรับลดจำานวนประเภทสมาชิก	APF	จากเดิมซึ่งมี	๓	ประเภท	ให้เหลือ	

๒	 ประเภท	 คือ	 (๑)	 สมาชิกสามัญ	 (Full	 Member)	 ซึ่งประกอบด้วยสถาบันสิทธิฯ	 ที่ได้รับสถานะ	‘A’	

ใน	ICC	และ	(๒)	สมาชิกสมทบ	(Associate	Member)		ซึ่งได้แก่	สถาบันสิทธิฯ	ที่ได้รับสถานะ	‘B’	ใน	ICC	

นอกจากน้ี	ที่ประชุมยังได้รับรองการสมัครเข้าเป็นสมาชิก	APF	ของ	กสม.	โอมานและซามัว	ทำาให้จำานวน	

สมาชิก	APF	ในปัจจุบันมีทั้งสิ้น	๒๑	ประเทศ

ในช่วงการประชุม	Biennial	Conference	กสม.	กาตาร์เจ้าภาพได้กำาหนดหัวข้อ	

สำาหรับการอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามประเด็นท่ีอยู่ในความสนใจ	และเป็นกระแสเหตุการณ์	

ที่เกิดขึ้นในกลุ่มอาหรับ	และภูมิภาคตะวันออกกลาง	ซึ่งอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย	

และการแสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพทางการเมืองของประชาชน	ดังนี้

u	 บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการร่วมมือกับรัฐ	และภาคประชาสังคม

ในการดำาเนินงานเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างสันติไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย

u	 บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทำางานกับเจ้าหน้าที่ตำารวจ	

และหน่วยงานด้านความมั่นคง	

u	 บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการปกครองแบบประชาธิปไตยและ

ธรรมาภิบาลที่ดี

u	 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับการส่งเสริมและการคุ้มครองสิทธิสตร	ี

และเด็กหญิง

u	 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับขบวนการสตรีในการปฏิรูปการเมือง	

และประชาธิปไตย

โดยทุกประเด็นท่ีมีการอภิปราย  ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางานของ	

ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้ดำาเนินงานในด้านต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	 ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

จากการปฏิบัติหน้าที่	และการดำาเนินความสัมพันธ์กับหน่วยงานของรัฐและองค์กรภาคเอกชน	 นอกจากนี้	

ที่ประชุมได้เน้นย้ำาถึงบทบาทและหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการทำาหน้าที่ส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	การทำาให้สังคมตระหนักถึงความสำาคัญของประเด็นสิทธิมนุษยชน	ซ่ึงเป็นพื้นฐาน	

ก่อให้เกิดสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติ	และปราศจากความขัดแย้ง
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ทั้งน้ี	ระหว่างการประชุม	APF	 ประธาน	กสม.	ได้เข้าร่วมเสวนากับเครือข่ายองค์กร

พัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชีย	ภายใต้หัวข้อสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ในฐานะผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	

โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำางานร่วมกัน	มีการนำาเสนอรูปแบบการทำางานของสถาบัน	

สิทธิฯ	ที่เกี่ยวข้องกับผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนในลักษณะต่างๆ	 โดยเฉพาะการสะท้อนบทเรียน	การทำาหน้าที่	

เป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว	 นอกจากนี้	ยังได้ร่วมกันพิจารณารายงานประจำาปี	๒๕๕๖	

ของเครือข่ายองค์กรเอกชนที่ตรวจสอบการทำาหน้าท่ีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค

เอเชีย	–	แปซิฟิก	(ANNI)	 ซึ่งสะท้อนมุมมองของภาคประชาสังคมเก่ียวกับการปฏิบัติงานของสถาบัน	

สิทธิฯ	ในภูมิภาค	ในรอบปี	๒๕๕๖

i	 การประชุมผู้บริหารสำานักงาน	(Senior	Executive	Officers	–SEOs)	

ระหว่างวันที่	๒๔	-	๒๕	มิถุนายน	๒๕๕๖	 ที่นครซิดนีย์	เครือรัฐออสเตรเลีย

เลขาธิการ	กสม.	ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว	ซึ่งจัดขึ้นเป็น	ครั้งที่	๓	นับตั้งแต่ปี	๒๕๕๔	

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างผู้บริหารของสำานักงานซึ่งเป็นสมาชิก	APF	 และเพื่อเป็นเวทีสำาหรับ	

ผู้บริหารได้ใช้โอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและเรียนรู้ประสบการณ์	 ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นในการกำาหนด

ทิศทางของการดำาเนินงาน	 โดยหัวข้อสำาคัญในการประชุมในครั้งนี้	ได้แก่	การเรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทและ	

ความรับผิดชอบของผู้บริหาร	 ตลอดจนทักษะและประสบการณ์ที่พึงมี	 การเข้าร่วมโครงการประเมิน

ศักยภาพ	(Capacity	Assessment)	ของสำานักงาน	 การมีธรรมาภิบาลที่ดีและการต่อต้านการทุจริต	

บทบาทของผู้บริหารเกี่ยวกับสื่อมวลชน	 และการออกแบบโครงสร้าง	และการพัฒนาองค์กร	 ทั้งนี้	

ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟังการนำาเสนอจากฝ่ายเลขานุการของ	APF	และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ	พร้อมกับ	

ร่วมแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ตนเองมีประสบการณ์เพื่อถ่ายทอดให้ที่ประชุมได้รับทราบ	รวมทั้งตอบ	

ข้อซักถามจากผู้เข้าร่วมประชุม

i	 การส่งเจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	เข้าอบรมในหลักสูตร	APF	 ในรอบปี	๒๕๕๖	

๑)	 การอบรม	เรื่อง	“การไต่สวนสาธารณะ	(National	Inquiry)”	 ระหว่างวันที่	๑๘	

กุมภาพันธ์	-	๑๕	มีนาคม	๒๕๕๖	ในลักษณะ	On	line	 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ	 ระหว่างวันที่	 ๘	-	๑๒	

เมษายน	๒๕๕๖	 ที่กรุงเทพฯ	 มีเจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	เข้ารับการอบรม	๔	คน	 โดยผลที่ได้จากการอบรม

ทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการไต่สวนสาธารณะ	 ตลอดจนการนำาองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ใน

การปฏิบัติงานการตรวจสอบกรณีเม่ือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ึนอย่างเป็นระบบ	ภายใต้อำานาจหน้าที่

ตามกฎหมาย	

๒)	 การอบรม	เรื่อง	“Regional	Training	-of	Trainers		(TOT)	Blended	–	

Learning	Course”	 โดยหลักสูตรการอบรมแบ่งออกเป็น	การอบรม	Online	Learning	ระหว่างวันที่	

๘	เมษายน	-๕	พฤษภาคม	๒๕๕๖	 และการอบรมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ	Face–to–Face	Regional	

Workshop	ระหว่างวันที่	๓	-	๗	มิถุนายน	๒๕๕๖	ณ	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 มีเจ้าหน้าที่	
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สำานักงาน	กสม.	เข้ารับการอบรม	๒	คน	 โดยผลที่ได้จากการอบรมเป็นการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี	

ที่ผ่านการอบรมสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรด้านสิทธิมนุษยชนของสำานักงาน	กสม.	ได้	โครงการ	

ดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	และเป็นประจำาทุกปี	โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียน	ประเด็น	สถานท่ีและเจ้าภาพ	

ร่วมจัดงาน	ซึ่งเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีเป็นสมาชิกของ	APF	 โดยนอกจากจะเป็นการ	

พัฒนาและยกระดับทักษะความรู้	ความสามารถของบุคลากร	ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติแล้ว	ยังเป็นการสร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายบุคลากร/ผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภาคพื้นเอเชีย	-	แปซิฟิกด้วย

๓)	 การอบรม	เรื่อง	“สิทธิมนุษยชนของสตรี	(Human	Rights	of	Women)”	โดย	

วิทยากรจากสถาบัน	Raoul	Wallenberg	ประเทศสวีเดน	ระหว่างวันที่	๒๔	มิถุนายน	-	๒	กรกฎาคม	

๒๕๕๖	 ในลักษณะ	on	line	 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ	๒	ครั้ง	ระหว่างวันที่	๑๙	ถึง	๒๔	สิงหาคม	

๒๕๕๖	 และระหว่างวันที่	๒๑	-	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ท่ีกรุงเทพฯ	 มีเจ้าหน้าท่ี	สำานักงาน	กสม.	เข้ารับ	

อบรม	๑	คน	 ผลที่ได้จากการอบรมทำาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในกลไกและตราสารระหว่างประเทศ	

ที่เกี่ยวข้องกับความเท่าเทียมและสิทธิสตรี	 และนำาไปปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสำานักงาน	กสม.	ในการส่งเสริม	

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของสตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔)	 การอบรม	เรื่อง	“การจัดการห้องสมุดและฐานข้อมูล	(Library	and	Informa-

tion	Resource	Management)”	โดยวิทยากรของสถาบัน	Raoul	Wallenberg	ประเทศสวีเดน	ระหว่าง	

วันที่	๒๖	สิงหาคม	-	๒๐	กันยายน	๒๕๕๖	ในลักษณะ	On	line	 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ระหว่าง	

วันที่	๑๔	-	๑๖	ตุลาคม	๒๕๕๖	ที่กรุงเทพฯ	 มีเจ้าหน้าที่	สำานักงาน	กสม.	เข้ารับอบรม	๑	คน	 ผลที่ได้

จากการอบรมทำาให้การเข้าถึงแหล่งความรู้	 เอกสารและข้อมูลการวิจัยในประเด็นสิทธิมนุษยชนได้อย่าง	

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 รวมถึงการนำาเอกสารและข้อมูลเหล่านั้น	ไปสนับสนุนการปฏิบัติงานต่างๆ	ของ	กสม.	

และสำานักงาน	กสม.	ได้	

๕)	 การอบรมเรื่อง	“สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (National	Human	Rights	

Institutions)”	 โดยวิทยากรจากสถาบัน	Raoul	Wallenberg	 ประเทศสวีเดน	ระหว่างวันที่	๑๔	ตุลาคม	

-	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ในลักษณะ	On	line	 และการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันท่ี	๒๕	พฤศจิกายน	

ถึง	๕	ธันวาคม	๒๕๕๖	ที่กรุงเทพฯ	 มีเจ้าหน้าที่	สำานักงาน	กสม.	เข้ารับการอบรม	๒	คน	 ผลที่ได้จาก

การอบรม	ทำาให้เกิดความเข้าใจและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และกรอบในการปฏิบัติงานของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ภายใต้พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมายภายในของแต่ละ

ประเทศ	 รวมถึง	ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับองค์กร	และหน่วยต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	

ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ	ในการส่งเสริมและคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน

การส่งเจ้าหน้าท่ี	สำานักงาน	กสม.	เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ	ของ	APF	นั้น	 นอกจาก	

จะเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรแล้ว	ยังเป็นโอกาสท่ีจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีจากสถาบัน	
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิกของ	APF	ในการสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในระดับผู้ปฏิบัติงานด้าน	

สิทธิมนุษยชน	 ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ในการทำางานร่วมกันภายใต้กรอบการทำางานในระดับสากลต่อไป

๓) ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

  ภายใต้กรอบ SEANF

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(South	

East	Asia	National	Human	Rights	Institutions	Forum	:	SEANF)	 เกิดข้ึนจากการประสานความ	

ร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาเซียน	๔	ประเทศ	ได้แก่	ฟิลิปปินส์	(Commis-

sion	on	Human	Rights	 of	 the	Philippines	:	CHRP)	 มาเลเซีย	 (Human	Rights	Commissions	of	

Malaysia	หรือ	SUHAKAM)	 อินโดนีเซีย	(Indonesian	National	Human	Rights	Commission	หรือ	

Komnas	Ham)	 และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทยซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม	โดยได้รับเป็นเจ้าภาพ	

ในการหารืออย่างเป็นทางการครั้งแรก	เมื่อวันที่	๑๙	ตุลาคม	๒๕๔๗	ที่กรุงเทพฯ	 โดยได้มีการแลกเปลี่ยน

ความรู้และประสบการณ์ในการดำาเนินงานระหว่างกัน	 และหารือถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือ	

ในเรื่องที่สนใจร่วมกัน	 ซึ่งที่ประชุมได้ตกลงที่จะร่วมมือกันใน	๕	เรื่องหลัก	ได้แก่	การลักลอบการค้า

มนุษย์	 การก่อการร้าย	 แรงงานข้ามชาติ	 สิทธิทางเศรษฐกิจสังคม	และวัฒนธรรม	 แรงงานย้ายถิ่นฐาน	

และสิทธิมนุษยชนศึกษา	 หลังจากนั้น	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาเซียนได้กำาหนดให้มีการ

ประชุมระหว่างกันขึ้นทุกปี	โดยหมุนเวียนไปตามประเทศต่างๆ	 ต่อมา	ในเดือนมิถุนายน	๒๕๕๐	 คณะ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญาความร่วมมือ	Declaration	of	Cooperation	

พร้อมทั้งจัดทำาแผนปฏิบัติการ	เพื่อเป็นกรอบในการดำาเนินงานเพื่อสร้างความร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม	

ต่อมา	เมื่อเดือนมกราคม	๒๕๕๑	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาเซียนได้ตกลงที่จะเรียกตัวเอง	

ด้วยชื่อที่เป็นทางการว่า	“ASEAN	NHRI	Forum”	 และได้เริ่มจัดทำาโครงการที่เป็นรูปธรรมร่วมกันใน	

๕	เรื่องหลัก	โดยเน้นการสอดแทรกเร่ืองสิทธิมนุษยชนศึกษาเข้าไปในการจัดทำาโครงการ	 รวมท้ังการจัดทำา	

เว็บไซต์กลาง	เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและเพื่อเผยแพร่งานของคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาเซียนให้สาธารณะได้รับทราบ

เมื่อเดือนมกราคม	๒๕๕๒	 กสม.	ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำาปีระหว่างสถาบัน	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาเซียน	ครั้งที่	๕	ที่กรุงเทพฯ	ซึ่งนอกจากจะมีการหารือในเรื่องโครงการความ	

ร่วมมือระหว่างกันแล้ว	 ยังได้มีการหารือเกี่ยวกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปของอาเซียน	 การรับรองกฎบัตร

อาเซียน	(ASEAN	Charter)	 ซึ่งระบุถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และการจัดตั้งกลไก	

สิทฺธิมนุษยชนอาเซียน	ได้แก่	คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	

Intergovernmental	Commission	on	Human	Rights	:	AICHR)	 ทั้งนี้	เพื่อเตรียมปรับเปลี่ยนบทบาท	

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาเซียนให้สอดคล้องมากขึ้น	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์สร้างความ	

ร่วมมือกัน	โดยเริ่มจากการศึกษาวิจัยในปัญหาที่มีผลกระทบร่วมกัน
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สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้ง	๔	ประเทศ	 ได้มีข้อตกลงในการหมุนเวียนกันเป็น	

เจ้าภาพประสานงานการจัดประชุมประจำาปีในแต่ละปี	 และการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Technical	Working	Group	Meeting	of	 the	

South	East	Asia	National	Human	Rights	Institutions	Forum	)	 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นปีละ	๒	ครั้ง	

ต่อมา	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศติมอร์	เลสเต้	ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก

ลำาดับที่	๕	 และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมียนม่าร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำาดับท่ี	๖	 โดยในปี	๒๕๕๖	

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศติมอร์	เลสเต้	ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	

i	 การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Technical	Working	Group	

Meeting	of	the	South	East	Asia	National	Human	Rights	Institutions	

Forum)	 ระหว่างวันที่	๑๘	-	๒๐	มีนาคม		๒๕๕๖	 ณ	ประเทศติมอร์	เลสเต้	

การประชุมครั้งนี้	 ได้มีการรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับกิจกรรมความร่วมมือที่	

แต่ละประเทศรับผิดชอบ	 การหารือเกี่ยวกับปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Human	

Rights	Declaration	-	AHRD)	และแถลงการณ์พนมเปญเก่ียวกับการรับรอง	AHRD	(The	Phnom	

Penh	 Statement	 on	 the	 Adoption	 of	 AHRD)	 การหารือเกี่ยวกับการเรียนรู้	แลกเปลี่ยน	การพัฒนา	

ศักยภาพของเจ้าหน้าที่	SEANF	และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเรื่องสถานการณ์ความรุนแรงในซาบาห์	

ทั้งนี้	ที่ประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่า	ควรมีความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น	และอาจหมายรวมถึง	

ภาครัฐบาล	ภาคประชาสังคม	เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น			

i	 การเข้าร่วมประชุม	Roundtable	Discussion	on	Business	and	Human	

Rights	และ	Technical	Working	Group	Meeting	of	the	South	East	Asia	

National	Human	Rights	Institutions	Forum	(TWG	SEANF)	ระหว่างวันที่	

๒๕	-	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 ณ	กรุงมะนิลา	ฟิลิปปินส์

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศติมอร์	เลสเต้	เป็นผู้จัดการประชุมนี้	

ตามที่ได้มีความตกลงร่วมกันในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ	แต่เนื่องจากคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	Roundtable	Discussion	on	

Business	and	Human	Rights	 ระหว่างวันที่	๒๕	-	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 ติมอร์	เลสเต้	ซึ่งเป็นประธาน	

SEANF	 ในปีนี้จึงได้ใช้โอกาสนี้	 ในการประชุม	 Technical	 Working	 Group	 of	 the	 South	 East	 Asia	

National	Haman	Rights	Institutions	Forum	(TWG	SEANF)	ต่อเนื่อง

การประชุม	TWG	SEANF	ในครั้งนี้	มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก	SEANF	เกิดความ	

ตระหนักถึงการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับอนุภูมิภาคหรือภูมิภาคอาเซียน	รวมถึงได้มีการ

219 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



หารือเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศสมาชิก	และรูปแบบการจัดการประชุมใหญ่

ประจำาปีที่จะจัดขึ้น	 ณ	ประเทศติมอร์	เลสเต้	ในเดือนกันยายน	๒๕๕๖

สำาหรับการประชุม	Roundtable	Discussion	on	Business	and	Human	Rights	นั้น		

ได้มีการแลกเปลี่ยนบทเรียนและกิจกรรมที่สมาชิกแต่ละประเทศได้ดำาเนินการในด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	

และได้หารือเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิทธิที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

i	 การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“Anti	Torture	and	Detention	ของ	

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

เมื่อวันที่	๘	กันยายน	๒๕๕๖	 ณ	เมืองบาหลี	อินโดนีเซีย	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

เชิงปฏิบัติการเรื่อง	“Anti	Torture	and	Detention”	 เมื่อวันที่	๘	กันยายน	๒๕๕๖	 โดยมีวัตถุประสงค์	

เพื่อให้สมาชิก	SEANF	เกิดความตระหนักถึงการดำาเนินการเรื่องการต่อต้านการทรมาน	 และแลกเปลี่ยน	

ประสบการณ์เกี่ยวกับการดำาเนินการด้านการต่อต้านการทรมานในประเทศของตน	 โดยที่ประชุมได้มี	

การหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากกิจกรรมที่ได้ดำาเนินการด้านการต่อต้านการทรมาน	และสถานที่	

คุมขังของแต่ละประเทศ	 และได้กำาหนดกิจกรรมท่ี	SEANF	จะดำาเนินการร่วมกันในด้านต่างๆ	เช่น	การ	

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำาเนินการด้านการต่อต้านการทรมาน	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

ระหว่างประเทศที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย	

ไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรีแล้ว	 การจัดการฝึกอบรม	 การสัมมนาเชิงวิชาการร่วมกัน	 การแลกเปลี่ยน	

เจ้าหน้าที่ในกรณีที่เห็นพ้องร่วมกัน	 การร่วมมือกันระหว่างสมาชิกในการเข้าเยี่ยมสถานที่ร่วมกันในโอกาส

ต่อไป		

i	 การเข้าร่วมประชุมประจำาปี	South	East	Asia	National	Human	Rights	

Institutions	Forum	(SEANF)	ระหว่างวันที่	๑๐	-	๑๑	กันยายน	๒๕๕๖	

ณ	กรุงดิลี	ประเทศติมอร์	เลสเต้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศติมอร์	เลสเต้	เป็นผู้จัดการประชุมนี้	

ตามที่ได้มีความตกลงร่วมกันในการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิก	SEANF	

รับทราบความก้าวหน้าของการดำาเนินการในกรอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำางาน	

และการดำาเนินการอื่นๆ	ที่อาจมีขึ้นระหว่างกัน	 โดยที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับการรวมตัวเป็น	

ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อประเทศติมอร์	เลสเต้	การนำาเสนอภาพรวมเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ	

อาเซียน	บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประสานงานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(International	

Coordinating	 Committee	of	National	Human	rights	 Institutes	:	ICC)	 การทบทวนเอกสาร	

กฎข้อบังคับ	(Rules	of	Procedure)	ของ	SEANF	การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ	SEANF	และการ	

นำาเสนอรายงานตามประเทศที่รับผิดชอบของแต่ละสถาบัน	
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i	 การประชุมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“Land	Grabbing”	ร่วมกับ	

Forest	People	Taskforce	:	FPP	ครั้งที่	๓	

ระหว่างวันที่	๖	-	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมมณเฑียร	กรุงเทพฯ	

สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและ

เกษตรพาณิชย์ของเครือข่ายกลไกด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ครั้งที่	๑	ในประเด็น	

“สิทธิมนุษยชน	และการดำาเนินธุรกิจ	:	การนำากฎหมายหลายมิติมาปรับใช้เพื่อยุติความขัดแย้ง	 การเสริม

สร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบัน	 และการปฏิรูปกฎหมาย	(Human	 Rights	 and	 Business	:	Plural	 Legal	

Approaches	to	Conflict	Resolution,	Institutional	Strengthening	and	Legal	Reform)”		ในปี	๒๕๕๔	

ณ	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ที่ประชุมประกอบด้วย	ผู้แทนของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(SEANF)	 และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม	ได้ร่วมกันประกาศถ้อยแถลงบาหลี	

ในด้านสิทธิมนุษยชนและเกษตรพาณิชย์	(Bali	Declaration	on	Human	Rights	and	Business)	ซึ่งกล่าวถึง	

การสร้างความร่วมมือและความพยายามในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนท้องถิ่น	กลุ่มชาติพันธุ์	

ชนเผ่า	 กลุ่มชนพื้นเมือง	 และการสร้างสมดุลระหว่างสิทธิในการพัฒนา	สิทธิมนุษยชน	และธุรกิจในประเด็น

การจัดการทรัพยากรที่เป็นธรรมและเสมอภาค	 โดยส่วนหนึ่งของถ้อยแถลงดังกล่าวแสดงเจตนารมณ์	

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียที่จะผลักดันให้เกิดการดำาเนินการดังกล่าว

ซึ่งต่อมา	ในการประชุมคณะทำางานด้านวิชาการ	(Technical	Working	Group	:		

TWG)	ในกรอบ	SEANF	ระหว่างวันที่	๒๓	-	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	 กสม.	ได้นำาเสนอโครงการดำาเนินงาน	

ศึกษาวิจัยประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ในกรอบ	SEANF	เรื่อง	“มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิชุมชน	สิทธิการพัฒนา	และชุมชนพื้นเมืองท่ีเช่ือมโยงกับระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน”	เพื่อ

เป็นการสร้างปฏิบัติการร่วมและค้นหามาตรการสำาหรับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชน	 สิทธิการพัฒนา	

และชุมชนพื้นเมืองที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน	 ซึ่งทำาให้เกิดแผนงานการทำางาน	

และดัชนีชี้วัดในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน	 โดยจะนำามาใช้	

ขยายผลสู่กรอบ	SEANF	ในส่วนท่ีเก่ียวกับสิทธิชุมชน	สิทธิการพัฒนา	และชุมชนพื้นเมืองต่อไป	 โดย	

มอบหมายให้สำานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศดำาเนินโครงการดังกล่าว	 พร้อมกับนำาเสนอความ	

คืบหน้าในการดำาเนินการต่อที่ประชุมของสถาบันสิทธิมนุษยชนตามกรอบความร่วมมือของ	SEANF	

ทั้งในการประชุมประจำาปี	ครั้งที่	๙	 ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่	ประเทศไทย	ระหว่างวันที่	๑๒	-	๑๔	กันยายน	

๒๕๕๕	 และการประชุมคณะทำางานด้านวิชาการ	(TWG)	ของกรอบความร่วมมือ	SEANF	 ซ่ึงจัดขึ้น	

ณ	กรุงดิลี	ประเทศติมอร์	เลสเต้	ระหว่างวันที่	๑๙	-	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๖	ซึ่งมีการเน้นย้ำาการดำาเนินโครงการ

การศึกษาและการพัฒนาในเชิงประเด็นร่วมกัน	(Thematic	Project)	 พร้อมกับการเสริมสร้างศักยภาพ	

ความเข้มแข็งของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน	(Capacity	Building)	และการสร้างคุณค่าของความเป็นสถาบัน	

สิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริง	
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หลังจากที่มีการปฏิบัติงานตามกรอบข้อตกลงในถ้อยแถลงบาหลี	(Bali	Declaration)	

ที่แสดงเจตนารมณ์ไว้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	(การประชุมครั้งที่	๑)	 ก็มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

“การปฏิบัติการและความก้าวหน้าตามข้อกำาหนดปฏิญญาบาหลี	:	สิทธิมนุษยชนกับผลกระทบของ

เกษตรเชิงพาณิชย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	(การประชุมครั้งท่ี	๒)	 ณ	กรุงพนมเปญ	 ประเทศ

กัมพูชา	ระหว่างวันที่	๙	-	๑๑	ตุลาคม	๒๕๕๕	 โดยผู้แทนของ	SEANF	และผู้แทนองค์กรภาคประชาสังคม	

ได้ร่วมกันเน้นย้ำาการปฏิบัติ	 และความพยายามในการดำาเนินงานตามประกาศถ้อยแถลงบาหลีในด้าน	

สิทธิมนุษยชนและเกษตรพาณิชย์	(Bali	Declaration	on	Human	Rights	and	Business)	โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการปฏิบัติงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในลักษณะดังกล่าว	 ท้ังนี้	ในการประชุมครั้งท่ี	๒	มีการ

จัดกระบวนการเรียนรู้ในผลกระทบของการลงทุนหรือการดำาเนินงานของธุรกิจข้ามชาติต่อการใช้ทรัพยากร

ที่ดินของชุมชนท้องถิ่น	 โดย	กสม.	ได้นำาเสนอแนวทางในการตรวจสอบกรณีร้องเรียนดังกล่าวโดยใช้หลัก

สิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจ	(Human	Rights	and	Business)	และการประกอบธุรกิจที่แสดงความ

รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	(CSR)		โดยใช้กลไกความร่วมมือตามกรอบ	SEANF	ในการดำาเนินงาน	

ต่อมา	ในการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์รูปแบบการปฏิบัติท่ีดีในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามกรอบ	SEANF	พร้อมกับ	

การปรึกษา	หารือ	และการจัดเตรียมกลไกและกระบวนการสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองในเอเชีย	

ในระหว่างวันที่	๑๒	-	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๖	 ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 โดยในการประชุม	

ดังกล่าว	ผู้ประสานงานของ	Forest	People	Taskforce	ประจำาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และผู้เข้า

ร่วมการประชุมจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามกรอบความร่วมมือของ	SEANF	ได้หารือกับผู้แทน	

กสม.	(นายนิรันดร์	 พิทักษ์วัชระ	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ)	พร้อมเสนอให้	กสม.	เป็นเจ้าภาพในการ

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและเกษตรพาณิชย์	 ครั้งท่ี	๓	 พร้อมรูปแบบการดำาเนินการ	

ต่างๆ	 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่	๖	–	๑๐	สิงหาคม	๒๕๕๖	ซึ่งในการประชุมดังกล่าวมีการนำาเสนอผลการ

ศึกษาวิจัยประเด็นตามแผนยุทธศาสตร์ในกรอบ	SEANF	เรื่อง	“มาตรการในการส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิชุมชน	 สิทธิการพัฒนา	 และชุมชนพื้นเมือง	ที่เชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชน”		

i	 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสิทธิชุมชน	และสิทธิการพัฒนา	:	การเรียนรู้จาก

ประสบการณ์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบ	SEANF	ระหว่าง	

วันที่	๒๖	-	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	 ณ	กรุงเทพฯ	และ	จังหวัดระยอง										

สืบเน่ืองจากการประชุม	Technical	Working	Group	ของ	SEANF	ระหว่างวันที่	

๒๖	-	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๕๖	 ที่ประเทศฟิลิปปินส์	 ท่ีประชุมเห็นพ้องร่วมกันท่ีจะสนับสนุนและให้ความ	

ร่วมมือกับ	กสม.	ในการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านสิทธิการพัฒนาและ	

สิทธิชุมชนสำาหรับสมาชิกของ	SEANF	 โดยให้เป็นเวทีสำาหรับสมาชิกในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	

การทำางานระหว่างกัน	การอบรมได้จัดข้ึนระหว่างวันท่ี	๒๖	-	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๖	ท่ีกรุงเทพฯ	โดยมีผู้แทน	
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จากสถาบันสิทธิมนุษยชน	๔	ประเทศ		ประกอบด้วย	มาเลเซีย	ติมอร์	เลสเต้	เมียนมาร์	และไทยเข้าร่วม

ผู้เข้ารับการอบรมได้รับฟังการบรรยายเก่ียวกับการตรวจสอบภาคธุรกิจ	สิทธิชุมชน	

และสิทธิในการพัฒนาจาก	ศาสตราจารย์อมรา	 พงศาพิชญ์	ประธาน	กสม.	 และนายนิรันดร์	 พิทักษ์วัชระ	

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการกลุ่ม	โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	และได้	

เดินทางไปจังหวัดระยอง	เพื่อศึกษาสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด	

และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน	 รวมท้ังได้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติงานโดยนำาหลักการต่างๆ	

มาปรับใช้	 เช่น	ยุทธศาสตร์ในการทำางานร่วมกัน	มากกว่าการเป็นคู่ ขัดแย้งกับภาคธุรกิจ	(Co-Op	

Strategies)	 การดำาเนินโครงการพัฒนาที่เน้นแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน	(Human	Rights-Based	

Approach)	และการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(Human	Rights	Due	

Diligence)	เป็นต้น

๓.๘.๒ ความร่วมมือกับสหประชาชาติและกรอบความร่วมมือต่างๆ	

๑) ความร่วมมือกับสหประชาชาติ

i	 การเข้าร่วมประชุม	World	Forum	on	Business	ระหว่างวันที่	๓	-	๕	ธันวาคม	

๒๕๕๖		ณ	สำานักงานสหประชาติ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส

นายนิรันดร์	 พิทักษ์วัชระ	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ในฐานะประธาน	

อนุกรรมการ	ด้านสิทธิชุมชน	ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายและนำาเสนอประสบการณ์การทำางานของ	กสม.	

เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดนภายใต้นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจเสรีนิยมในภูมิภาคเอเชีย	

ต่อที่ประชุม	World	Forum	on	Business	โดยมี	นายปริญญา	ศิริสารการ	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

และเจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

ในการประชุมครั้งนี้	 ผู้แทนของ	กสม.	ได้รับการยอมรับจากองค์กรและหน่วยงาน

ระหว่างประเทศ	 ในกรณีการปฏิบัติงานเชิงรุกในการตรวจสอบกรณีร้องเรียนข้ามพรมแดนของประเทศ	

ตามแนวทางสิทธิมนุษยชน	 โดยได้นำาเสนอรายงานประสบการณ์ของ	กสม.	เรื่อง	“การดำาเนินการของ	กสม.	

ตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติต่อกรณีการทำาธุรกิจข้ามพรมแดนของประเทศ	(NHRCT’s	

Implementation	 on	 the	 UN	 Guiding	 Principles	 towards	 Transboundary	 Business)”	 อีกทั้ง	

ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมนอกรอบ	(Side	Events)	เรื่อง	“การ	

ตรวจสอบการลงทุนทางธุรกิจ	และการเข้าถึงการเยียวยาในบริบทของอุตสาหกรรมการขุดเจาะหรือใช้

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้น	 กรณีศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์	แอฟริกาใต้	ปาเลสไตน์	และไทย	

(Due	Diligent	and	Access	to	Remedy	in	the	Context	of	Extractive	Industries	:	Cases	in	the	
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Philippines,	 Southern	 Africa,	 Palestine	 and	 Thailand)	 ซึ่งจัดโดย	 Franciscans	 International,	

Fastenopfer,	ACT	Alliance,	Al-Haq,	Misereor,	 International	Catholic	Center	of	Geneva	และ

ยังได้พบปะ	แลกเปลี่ยน	และหารือแนวทางความร่วมมือกับผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	

อาทิ	Association	for	the	Prevention	of	Torture	 :	APT	และฝ่ายเลขานุการของคณะผู้รายงานพิเศษ

ของสหประชาชาติ	และ	OHCHR	เป็นต้น	 ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือของ	กสม.	กับองค์กรระหว่าง	

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป

i	 การเข้าร่วมการสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่องการคุมขังบุคคลที่กระทำาความผิด	

ตามกฎหมายคนเข้าเมืองในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(Regional	

Consultation	on	Immigration	Detention	for	South	and	Southeast	

Asia)	ระหว่างวันที่	๗	–	๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ณ	โรงแรมวินด์เซอร์	กรุงเทพฯ	

การสัมมนาดังกล่าวจัดข้ึนโดยสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	

(United	Nations	High	Commissioner	for	Refugees	 :	UNHCR)	ร่วมกับ	 International	Detention	

Coalition	 ซึ่งเป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมในประเทศต่างๆ	เพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของ	

ผู้ถูกคุมขัง	เช่น	ผู้ลี้ภัยและผู้โยกย้ายถ่ินฐานมีท่ีตั้งสำานักงานอยู่ท่ีประเทศออสเตรเลีย	 การสัมมนาจัดขึ้น	

เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้ท่ีทำางานให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของผู้โยกย้ายถ่ินฐานที่	

ถูกคุมขังตามกฎหมายคนเข้าเมืองในประเทศต่างๆ	ในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ผู้โยกย้ายถิ่นฐานที่อาจเข้าข่ายเป็นผู้ลี้ภัย	โดยเน้นแนวทางสำาคัญสองประการ

แนวทางแรก	คือ	การแสวงหาแนวทางอื่นแทนการกักขัง	 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้	

มักถูกกักขังเป็นเวลานานหรือไม่มีกำาหนดเวลาท่ีชัดเจน	เพราะไม่สามารถส่งกลับประเทศต้นทางได้จนกว่า

สถานการณ์ในประเทศต้นทางจะมีความปลอดภัย	หรือจนกว่าจะได้รับการรับรองสถานะเป็นผู้ลี้ภัยและ	

ได้รับการตั้งถิ่นฐานในประเทศที่สาม	โดยจะให้ความสำาคัญกับผู้ถูกกักขังที่เป็นเด็กเป็นพิเศษ	

ส่วนแนวทางที่สอง	คือ	ในระหว่างที่บุคคลกลุ่มนี้ยังถูกกักขัง	 องค์กรที่เกี่ยวข้อง

ควรมีการดูแลให้ผู้ถูกกักขังมีสภาพความเป็นอยู่ที่เหมาะสม	ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมสัมมนาในฐานะผู้แทน

ของ	กสม.	ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการดำาเนินงานในเรื่องนี้กับผู้เข้าร่วมจากประเทศต่างๆ	ใน

ภูมิภาค	 ทั้งการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ของชาวต่างชาติท่ีอยู่ในห้องกักของ

สำานักงานตรวจคนเข้าเมืองและมีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการดูแลผู้ถูกคุมขังไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ

การศึกษากฎหมายคนเข้าเมืองของไทยเพื่อพิจารณาทางเลือกอื่นแทนการคุมขัง	เป็นต้น	

i	 การหารือระหว่างประธาน	กสม.	กับคณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง	

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนในเกาหลีเหนือ	(Commission	of	Inquiry	on	Human	

Rights	in	North	Korea)	ของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต	ิ

กรณีการถูกลักพาตัวของนางสาวอโนชา	ปันจ้อย	เมื่อวันที่	๒๐	กันยายน	๒๕๕๖	

ณ	สำานักงานสหประชาชาติ	กรุงเทพฯ	

224 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖



ประธาน	กสม.	ได้ให้ข้อมูลแก่นาย	Michael	Kirby	ประธานกรรมการไต่สวน	

ข้อเท็จจริงฯ	ว่า	กสม.	ได้พบกับนายโทโมฮารุ	 เอบีฮาระ	ประธานกลุ่มช่วยเหลือผู้ ท่ีถูกลักพาตัวโดย

เกาหลีเหนือ	จังหวัดเชียงใหม่	 และนายสุคำา	 ปันจ้อย	พี่ชายของนางสาวอโนชาฯ	โดยได้รับเรื่องร้องเรียน	

ดังกล่าวไว้พิจารณา	และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก	สตรี	

และความเสมอภาคของบุคคล	ดำาเนินการตรวจสอบ	โดยจะเร่งดำาเนินการและแจ้งผลการตรวจสอบ	

ให้ทราบโดยเร็ว

๒) ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  และกรอบความร่วมมืออื่นๆ

i	 การเข้าร่วมประชุม	Paris	Principles	+20	International	Conference	

เมื่อวันที่	๑๓	กันยายน	๒๕๕๖	ณ	กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลี

ประธาน	กสม.	ได้เข้าร่วมประชุม	Paris	Principle	+20	International	Conference	

ตามคำาเชิญรองประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี	พร้อมกับเป็นผู้นำาการเสนอ

รายงาน	(Presentation)	ในหัวข้อ	“Growth,	 Strength	 and	 Challenges	 of	 the	 NHRIs”	 ภายใต้

ระเบียบวาระการประชุมเรื่อง	“Meaning	 of	 the	 20th	 Anniversary	 of	 the	 Adoption	 of	 the	 Paris	

Principles”	

สำาหรับผลการประชุมที่สำาคัญ	ได้แก่	การรับทราบความเป็นมาของการรับรอง	

หลักการปารีส	โดยที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	เมื่อเดือนธันวาคม	๒๕๓๘	 การเจริญเติบโตและการ	

ขยายบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเวทีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	โดยเฉพาะในกรอบ

การประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 การจัดทำารายงานคู่ขนานภายใต้กระบวนการ	UPR	

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	หรือ	

ICC	และการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิฯ	โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของ	ICC	และการ	

จัดทำา	General	Observations	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตีความตามหลักการปารีส

นอกจากนี้ 	ที่ประชุมยังได้เห็นชอบกับบทบาทหลักของสถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติ	ใน	๔	ประเด็น	 คือ	 (๑)	การสอบสวนการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเยียวยา	

ผู้ได้รับผลกระทบ	 (๒)	การสร้างความตระหนักให้แก่ทุกภาคส่วนในเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชน	รวมทั้ง	

การจัดทำารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	 (๓)	การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีของรัฐที่มีต่อ	

อนุสัญญาระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐเข้าเป็นภาคี	และการจัดทำารายงานคู่ขนานเพ่ือ	

เสนอต่อ	Treaty	Bodies	ต่างๆ	 และ	(๔)	 ร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	ทั้งใน	

กรอบสหประชาชาติและในระดับภูมิภาค

ขณะเดียวกัน	 ที่ประชุมยังเน้นย้ำาความสำาคัญของการใช้หลักการปารีสในการประเมิน

สถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก	โดยเฉพาะในเรื่องความเป็นอิสระจากรัฐบาลที่จำาเป็น
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ต้องระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	 การมีอำานาจหน้าที่อย่างกว้างขวางในการตรวจสอบการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนที่มีหลากหลายประเด็น	ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการมี

บุคลากรและงบประมาณที่เพียงพอ

i	 การเข้าร่วมประชุมสัมมนาเอเชีย-ยุโรป	อย่างไม่เป็นทางการ	ระหว่างวันที่	๒๑-๒๓	

ตุลาคม	๒๕๕๖	ณ	กรุงโคเปนเฮเกน	ประเทศเดนมาร์ก

การสัมมนาเอเชีย-ยุโรปอย่างไม่เป็นทางการ	ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนได้เริ่มขึ้น

เป็นครั้งแรกเมื่อปี	๒๕๔๐	โดยในปี	๒๕๕๖	จัดขึ้นเป็นครั้งที่	๑๓	ภายใต้หัวข้อสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม	

(Human	Rights	and	Environment)	และเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง	Asia-Europe	Foundation	(ASEF)	

สถาบัน	Raoul	Wallenberg	กระทรวงการต่างประเทศสวีเดน	ฝรั่งเศส	และฟิลิปปินส์	โดยมีกระทรวงการ

ต่างประเทศเดนมาร์ก	และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเดนมาร์กเป็นเจ้าภาพ	จัดขึ้นระหว่างวันที่	

๒๑	-	๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๖	ณ	กรุงโคเปนเฮเกน	 และมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า	๑๓๐	คน	จากหน่วยงาน	

ของรัฐบาล	ภาคประชาสังคม	นักวิชาการ	นักกฎหมาย	และผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เพื่อ

หารือร่วมกันเกี่ยวกับสิ่งท้าทายที่เกิดข้ึนจากความเสื่อมโทรมของสภาพแวดล้อมและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น	

ต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ประธาน	กสม.	ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้	ในฐานะประธาน	APF	

โดยการประชุมได้แบ่งหัวข้อหลักของการหารือออกเป็น	๔	หัวข้อ	คือ

๑)	 ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อม

๒)	 การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการพัฒนาที่ยั่งยืน	สิ่งแวดล้อม	และสิทธิมนุษยชน

๓)	 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	สิทธิในการมีส่วนร่วม	และการเข้าถึงความยุติธรรม

๔)	 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

จากการหารือทั้งในที่ประชุมเต็มคณะ	 (Plenary)	 และในช่วงแบ่งกลุ่ม	 ที่ประชุมได้มี

ข้อเสนอแนะ	(recommendations)	ต่อประเทศสมาชิกเอเชีย-ยุโรป	(ASEM)	ที่สำาคัญ	ดังนี้

(๑)	 รัฐควรต้องใช้แนวทางด้านสิทธิมนุษยชนในการกำาหนดนโยบายการคุ้มครอง	

สิ่งแวดล้อมในระดับชาติ

(๒)	 ในการกำาหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ	รัฐต้องชั่งน้ำาหนักระหว่างการพัฒนา

และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและการรักษาสภาพแวดล้อม	รวมทั้งการประเมิน

ผลกระทบทางด้านสังคม	สิทธิมนุษยชน	และสิ่งแวดล้อม

(๓)	 รัฐต้องตระหนักถึงความสำาคัญของมิติทางด้านสิทธิมนุษยชนในกรอบการเจรจา

ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม

(๔)	 รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	 การมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ	 และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา	

สิ่งแวดล้อม	ภายใต้บริบททางด้านสิทธิมนุษยชน
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(๕)	 บุคลากรทางด้านตุลาการ	นักกฎหมาย	อัยการ	และข้าราชการควรได้รับการ

อบรมให้มีและรับความรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน	และการคุ้มครองรักษา

สภาพแวดล้อม

(๖)	 รัฐต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์

โครงการพัฒนาต่างๆ	ก่อนที่จะมีการตัดสินใจดำาเนินการในระดับบริหาร

(๗)	 ชนพื้นเมืองดั้งเดิมต้องได้รับข้อมูลท่ีเพียงพอและเห็นชอบกับโครงการต่างๆ	

ที่มีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของพวกตน	และสามารถติดตามการดำาเนิน	

โครงการได้

(๘)	 ควรมีการประชุมหารือทั้งในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ	เพื่อพิจารณา

และแสวงหาทางออกในการแก้ไขปัญหาของผู้พลัดถิ่นที่ เกิดขึ้นจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้	 ประธาน	กสม.	 ยังได้รับเชิญจากฝ่ายเลขานุการของการจัดประชุมให้ร่วมในกระบวนการ

หารือพิเศษกับศาสตราจารย์	John	Knox	ผู้เชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติ	ด้านสิ่งแวดล้อมกับ	

สิทธิมนุษยชน	เพื่อหาข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ	ในการจัดทำารายงานเพื่อเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน

แห่งสหประชาชาติ	ในเดือนมีนาคม	๒๕๕๗		

๓.๘.๓ ความร่วมมือกับภาคประชาสังคม

ในปี	๒๕๕๖	 กสม.	ได้เข้าร่วมการประชุม/สัมมนาที่จัดโดยองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อแลกเปล่ียน

ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ	ดังนี้

i	 การเข้าร่วมประชุม	The	2013	Padjadjaran	International	Legal	

Conference	Series	:			2nd	Padjadjaran	International	Conference	on	

Human	Rights	และ	1st	Padjadjaran	International	Confernce	on	

International	Law	and	Comparative	Law	ระหว่างวันที่	๒๒–๒๔	ตุลาคม	

๒๕๕๖	ณ	มหาวิทยาลัย	Padjadjaran	เมืองบันดุง	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

การประชุมครั้งนี้	มีเนื้อหาหลักเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในอาเซียน	

การรวมตัวเป็นภูมิภาค	กฎหมายเปรียบเทียบ	และกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน	และความก้าวหน้าล่าสุด	

ของกลไกดังกล่าว	การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ภาควิชาการและภาคเอกชน	
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i	 การประชุม	2nd	Jakarta	Human	Rights	Dialogue	Prevention	of	

Torture	in	the	ASEAN	Region	ระหว่างวันที่	๒-๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	

ณ	กรุงจาการ์ตา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	อินโดนี เซีย	

(Indonesian	 AICHR)	 ร่วมกับ	 Working	 group	 on	 Human	 Rights	 จัดการประชุมครั้งนี้	 เพื่อหารือ	

แนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการต่อต้านการทรมาน	และเพื่อพัฒนาแผนปฏิบัติการตามข้อ	๑๔	ของปฏิญญา

อาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Human	Rights	Declaration	:	AHRD)	โดยท่ีประชุมได้มี	

การเรียนรู้จากประสบการณ์ของกลไกภูมิภาคต่างๆ	ทั่วโลก	เพื่อนำามาประยุกต์เข้ากับรูปแบบการดำาเนินงาน	

ในภูมิภาค	การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภูมิภาคในการป้องกันการกระทำาทรมาน	มีการสรุป	

บทเรียนที่ได้รับผลกระทบ	ช่องว่างของการดำาเนินการต่อไปและบทบาทของภาคส่วนต่างๆ	นอกจากนี้	

ยังมีการหารือเกี่ยวกับความร่วมมือภูมิภาคในการป้องกันการกระทำาทรมาน	และความเป็นไปได้สำาหรับ

ความร่วมมือภายในและระหว่างกันของภูมิภาคอีกด้วย	

i	 การประชุม	Enhancing	Realization	of	Women’s	Human	Rights	and	

Access	to	Justice	Regional	Dialogue	with	Southeast	Asian	National	

Human	Rights	Institutions	(NHRIs)	and	Association	of	Southeast	

Asian	Nations	(ASEAN)	Human	Rights	Mechanisms	ระหว่างวันที่	๔-๖	

พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ณ	กรุงจาการ์ตา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

การประชุมครั้งนี้	จัดโดย	International	Women’s	Rights	Action	Watch	(IWRAW)	

Asia	Pacific	ร่วมกับ	Komnas	Perempuan	อินโดนีเซีย	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง	

และร่วมมือทำางานกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในเรื่องผู้หญิง	

สร้างเครือข่ายกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน	และเพิ่มความเข้าใจ	

เกี่ยวกับอุปสรรคและข้อท้าทาย	 รวมถึงแนวทางที่จะก้าวข้ามอุปสรรคเหล่านั้น	 ในระหว่างการประชุม

มีการหารือเกี่ยวกับอาณัติของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง	การใช้กรอบ

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	(Convention	on	the	Elimination	of	all	

Forms	 of	 Discrimination	 Against	Women	:	CEDAW)	 กับข้อท้าทายประเด็นสิทธิมนุษยชนของผู้หญิง	

การทำางานกับกลไกสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(SEANF)	กับการพัฒนา	

สิทธิของผู้หญิง	 การทำางานร่วมกันกับกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและขั้นตอนการเพิ่มความเข้มแข็ง

ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน	รวมถึงได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดม

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการทำางานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับกลไกในประเทศ	

i	 การประชุม	Workshop	on	the	Human	Rights	Implications	of	the	

ASEAN	Community	Blueprints	ระหว่างวันที่	๑๒-๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	

ณ	กรุงจาการ์ตา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	
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Working	Group	for	an	ASEAN	Human	Rights	Mechanism	(Working	Group)	

ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย	ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้	โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับ	

พิมพ์เขียว	(Blueprint)	ซึ่งเป็นแนวทางการดำาเนินการตามกรอบความร่วมมือที่สำาคัญ	๓	ด้านของอาเซียน	

ที่จะนำาไปสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนเดียวกันท่ีมีเสถียรภาพ	ได้แก่	เสาหลักด้านการเมืองและ

ความมั่นคง	เสาหลักด้านเศรษฐกิจ	และเสาหลักด้านสังคมและวัฒนธรรม	 ปัจจุบันภาคส่วนต่างๆ	ได้

มีการนำาประเด็นสิทธิมนุษยชนท้ังสามประเด็นไปใช้มากน้อยเพียงใด	และจะสามารถหยิบยกประเด็น	

ดังกล่าวมาพัฒนาได้อย่างไร	ตลอดจนรูปแบบการทำางานของภาคส่วนต่างๆ	รวมถึงแนวทางที่จะทำาให้

ประเด็นสิทธิมนุษยชนในอาเซียนมีความเข้มแข็งมากขึ้น	

i	 การประชุม	Workshop	on	Women,	Peace	and	Security	in	ASEAN		

ระหว่างวันที่	๙-๑๐	ธันวาคม	๒๕๕๖	ณ	กรุงมะนิลา	สาธารณรัฐฟิลิปปินส	์

Working	Group	for	an	ASEAN	Human	Rights	Mechanism	(Working	Group)	

ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	Workshop	on	Women,	Peace	and	Security	in	ASEAN	เพื่อสร้างความ

ตระหนักของผู้เข้าร่วมประชุมในประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้หญิง	สันติภาพ	และความมั่นคง	ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง	

ของการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในอาเซียน		

i	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“Millennium	Development	Goals	Post	

2015	and	Human	Rights”	ระหว่างวันที่	๑๑–	๑๒	ธันวาคม	๒๕๕๖	

ณ	กรุงจาการ์ตา	สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ซึ่งร่วมกันจัดข้ึนระหว่างผู้แทนคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วย	

สิทธิมนุษยชน	กระทรวงต่างประเทศอินโดนีเซีย	และ	Regional	EU-ASEAN	Dialogue	Instrument	:	

READI	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็น	และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากภาคส่วนต่างๆ	

ทั้งหน่วยงานภาครัฐ	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	องค์การระหว่าง

ประเทศ	และผู้แทนภาคประชาสังคม	ในการจัดทำาข้อเสนอเรื่องการนำามิติทางด้านสิทธิมนุษยชนมาใช้ใน	

การดำาเนินงานเพ่ือบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ	(Millennium	Development	Goals	:	MDGs)	

และกระบวนการพัฒนาภายหลังปี	๒๕๕๘	(Post	-	2015	Development	Agenda)	โดยที่ประชุมมี	

ความเห็นว่า	การพัฒนาที่จะประสบผลสำาเร็จได้นั้นต้องให้ความสำาคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะ

การขจัดความยากจน	การไม่เลือกปฏิบัติ	และการขจัดความไม่เท่าเทียมกัน	 การเข้าถึงความยุติธรรม	

ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกันระหว่างประเทศสมาชิกของอาเซียน	 นอกจากนี้	ผู้แทน	

สำานักงาน	กสม.	ที่ได้เข้าร่วมประชุมยังได้ทำาหน้าที่ประธานการประชุมภายใต้ระเบียบวาระว่าด้วย	

การเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาภายหลังปี	ค.ศ.	๒๐๑๕	กับสิทธิมนุษยชนในอาเซียน	ซึ่งเป็นการหารือ	

เกี่ยวกับกลไกทางด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ	ของอาเซียนในการรองรับกับระเบียบวาระด้านการพัฒนา	

ภายหลังปี	พ.ศ.	๒๕๕๘	อาทิ	คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (Asean	
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Intergovernmental	Commission	on	Human	Rights	:	AICHR)	ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	

(ASEAN	Declaration	on	Human	Rights	:	DHR)	วิสัยทัศน์อาเซียนสำาหรับปี	พ.ศ.๒๕๕๘	(ASEAN	

Vision	Post	2015)	ซึ่งกลไกเหล่านี้จะมีส่วนช่วยผลักดันให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างการพัฒนาท่ียั่งยืน	

กับสิทธิมนุษยชน		

i	 การประชุม	The	Sixth	Beijing	Forum	on	Human	Rights	เรื่อง	การสร้าง

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาสิทธิมนุษยชนที่ยั่งยืน	(Constructing	an	Environ-

ment	for	Sustainable	Human	Rights	Development)		ระหว่างวันที่	๑๒	

ถึง	๑๓	กันยายน	๒๕๕๖	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

การประชุมดังกล่าวจัดโดย	China	Society	for	Human	Rights	Studies	และ	

China	Foundation	for	Human	Rights	Development	ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสถาบัน

สิทธิมนุษยชน	นักกฎหมาย	นักวิชาการจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	ท่ัวโลก	มากกว่า	๑๓๐	คน	 ตลอดจน

สื่อมวลชนของจีน	ได้มีเสนอกรณีศึกษางานวิจัยในหัวข้อหลัก	ได้แก่		(๑)	Rule	of	Law	and	Human	Rights		

(๒)	Social	Construction	and	Human	Rights		และ	(๓)	Region	Security	and	Human	Rights	ผู้แทน

ของสำานักงาน	กสม.	๒	คน	ได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ	และการประชุมกลุ่มย่อย	โดยได้นำาเสนอรายงาน

ในหัวข้อเรื่อง	“Good	Governance	and	Due	Diligence	for	Promotion	and	Protection	of	Human		

Rights	with	Challenge	of		Cross-Boundary	Cases”	ซึ่งที่ประชุมเห็นด้วยว่า	ภาคส่วนธุรกิจมีบทบาท

อย่างยิ่งในการพัฒนาที่ยั่งยืนและในฐานะท่ีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีหน้าท่ีปกป้อง	 และคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน	ควรส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้กับภาคธุรกิจภายใต้กรอบของ	

Coorporate	Social	Responsibility	:	CSR	ซึ่งเน้นย้ำาว่าการดำาเนินธุรกิจอันจะไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้นั้น

ต้องอยู่ภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดีโดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

๓.๘.๔ การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ 

 ด้านสิทธิมนุษยชน

ในปี	๒๕๕๖	สำานักงาน	กสม.	โดยสำานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	ได้ดำาเนินงานเกี่ยวกับการ	

ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพันธกรณีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเป็นภาคี	

โดยการให้ข้อมูล	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานและภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง	ท้ังในเรื่องของการ

ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของสนธิสัญญาบางฉบับ	และการดำาเนินการเพื่อให้

บุคคลได้รับสิทธิที่ได้รับการรับรองในสนธิสัญญาในทางปฏิบัติ	 การเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบางฉบับเพิ่มเติม	

นอกจากนี้	ยังได้ให้ความร่วมมือกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง	โดยมี

รายละเอียด	ดังนี้
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๑) การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง 

กับอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติหรือ 

การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี

สำานักงาน	กสม.	ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการคณะท่ีสอง	ใน	

คณะกรรมาธิการการกฎหมาย	การยุติธรรม	และสิทธิมนุษยชน	สภาผู้แทนราษฎร	เพื่อศึกษาและตรวจสอบ	

ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในประเด็นการแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญา	

ต่อต้านการทรมานฯ	ซึ่งมีทั้งร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	

ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	และร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกันการทรมาน	พ.ศ.	 ....	ที่เสนอโดยมูลนิธิผสานวัฒนธรรม	 เมื่อวันที่	๑๓	และ	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	

ณ	ห้องประชุมอาคารรัฐสภา	๓	

ผู้แทนสำานักงาน	กสม.	ได้ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นแก่คณะอนุกรรมาธิการฯ	ว่าอนุสัญญาฯ	

ไม่ได้กำาหนดว่ารัฐภาคีจะต้องใช้แนวทางใดหรือดำาเนินการอย่างไรในการปรับปรุงกฎหมายภายในให้

สอดคล้องกับบทบัญญัติในอนุสัญญาฯ	รัฐภาคีจึงมีดุลยพินิจที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม	แต่หลักการ

สำาคัญอยู่ที่	รัฐภาคีจะต้องทำาให้แน่ใจว่าการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนั้นจะทำาให้บุคคลจะได้รับการคุ้มครอง

สิทธิตามอนุสัญญาฯ	ในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง	 ซึ่งถือเป็นพันธกรณีที่สำาคัญของรัฐภาคีอนุสัญญาฯ	 หลังจาก

ได้รับฟังข้อมูลจากฝ่ายต่างๆ	แล้ว	ท่ีประชุมได้มีมติให้ตั้งคณะทำางานเพื่อศึกษาข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการ	ทั้งของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	และมูลนิธิ

ผสานวัฒนธรรม		โดยให้ดำาเนินการเรื่องนี้ให้แล้วเสร็จภายใน	๔๕	วัน

จากการศึกษาเรื่องดังกล่าว	คณะทำางานฯ	ได้ข้อสรุปว่า	การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้	

สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	ควรใช้แนวทางของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	แต่ได้ปรับปรุงร่างแก้ไขกฎหมาย

ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพิ่มเติมในบางประเด็น	 หลังจากนั้น	คณะอนุกรรมาธิการฯ	ได้จัดการ	

รับฟังความเห็นต่อข้อแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	เมื่อเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๖	ซึ่งผู้แทน

สำานักงาน	กสม.	ได้เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ	เพื่อให้ข้อแก้ไขกฎหมายสอดคล้องกับอนุสัญญา	

ต่อต้านการทรมานฯ	มากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน	เจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	ได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นในการจัดทำา	

ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาต่อต้าน	

การทรมานฯ	ของ	กสม.	โดยเสนอแนะว่ารัฐบาลควรกำาหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรุงแก้ไข

กฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ	และควรมีการจัดกระบวนการสอบสวนคดีการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ

เพื่อประกันว่าการดำาเนินคดีจะมีความเป็นกลาง	 นอกจากนี้	 รัฐควรอบรมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการบังคับ

ใช้กฎหมาย	ทั้งในฝ่ายบริหารและตุลาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ	ด้วย
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๒) การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา 

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

(๑)	 อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย

เจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อส่งเสริมการเข้าเป็นภาคี	

อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย	(International	Convention	

for	the	Protection	of	All	Persons	from	Enforced	Disappearance	-	CED)	 เมื่อวันท่ี	๑๘	

มิถุนายน	๒๕๕๖	ณ	อาคารศศนิเวศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 การประชุมดังกล่าวจัดโดย	Asian	

Federation	Against	 Involuntary	Disappearances	(AFAD)	 ซ่ึงเป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่	

จัดตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้รัฐบาลประเทศต่างๆ	คุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย	ตลอดจนสนับสนุน	

ให้ประเทศต่างๆ	เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา	CED	 สำานักงานของ	AFAD	ตั้งอยู่ท่ีสาธารณรัฐฟิลิปปินส์	มีองค์กร	

ภาคประชาสังคมของประเทศต่างๆ	เป็นเครือข่าย	ได้แก่	บังกลาเทศ	ติมอร์	เลสเต้	อินโดนีเซีย	อินเดีย	

เนปาล	ศรีลังกา	ไทย	ปากีสถาน	และเกาหลีใต้	 การประชุมครั้งนี้	มีผู้เข้าร่วมการประชุมจากประเทศ	

ในภูมิภาค	ได้แก่	ฟิลิปปินส์	อินโดนีเซีย	เนปาล	และไทย

ในส่วนของประเทศไทย	อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	

ระบุว่า	ไทยจะให้สัตยาบันอนุสัญญา	CED	ในปี	๒๕๕๗	รวมถึงจะปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติค่าตอบแทน

ผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๔	ต่อไป	ส่วนเจ้าหน้าที่สำานักงาน	

กสม.	ได้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุมว่า	กสม.	สนับสนุนให้รัฐบาลเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา	CED	โดยเสนอให้รัฐบาล	

พิจารณาลงนามก่อนเพื่อแสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศ	 ขณะนี้	เมื่อรัฐบาลได้ลงนามในอนุสัญญา	

ดังกล่าว	เมื่อวันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๕	แล้ว	 รัฐบาลควรเร่งแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ	

บทบัญญัติแห่งอนุสัญญาฯ	เพ่ือจักได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ	โดยเร็ว	 ซ่ึง	กสม.	กำาลังศึกษาเรื่องนี้และจะ	

ได้มีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลต่อไป	

ในขณะเดียวกัน	สำานักงาน	กสม.	โดยสำานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศได้ให้	

ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพื่อสนับสนุนการจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง

กฎหมายเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	ของ	กสม.	ซึ่งมีข้อสรุปว่า	กสม.	สนับสนุนแนวทางของ

รัฐบาลที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะ	ได้แก่	ร่างพระราชบัญญัติป้องกันการบังคับให้บุคคล

ถูกบังคับให้สูญหาย	พ.ศ.	....	เพื่อรองรับการดำาเนินการตามอนุสัญญาฯ	 นอกจากนี้	รัฐบาลควรกำาหนด	

กรอบเวลาที่ชัดเจนในการปรับปรุงกฎหมายดังกล่าว	รวมท้ังควรมีการจัดกระบวนการสอบสวนคดีบุคคล	

ถูกบังคับให้สูญหายและการดำาเนินคดีที่มีความเป็นกลาง	และให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุสัญญาฯ	

แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง	ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและเจ้าหน้าที่ในฝ่ายตุลาการ	เช่นเดียวกันกับ	

ในกรณีของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	ด้วย

(๒)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

สำานักงาน	กสม.	ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเข้าเป็นภาคี
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พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	ที่จัดโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวง

ยุติธรรมร่วมกับคณะกรรมาธิการนักนิติศาสตร์สากล	(International	Commission	of	Jurists	:	ICJ)	

เมื่อวันที่	 ๒	 ธันวาคม	 ๒๕๕๕	 ที่โรงแรมเดอะสุโกศล	 และได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ	 “แนวทางการขับเคลื่อน	

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฯ	ของไทย”	โดยได้กล่าวถึงบทบาทของ	กสม.	หากได้รับมอบหมายจาก

รัฐบาลให้เป็นกลไกระดับชาติในการป้องกันการทรมานตามพิธีสารฯ	หรือท่ีเรียกว่า	National	Preventive	

Mechanism	(NPM)	ความพร้อมและศักยภาพของ	กสม.	ในการทำาหน้าท่ีตรวจเยี่ยมสถานท่ีคุมขังบุคคล	

ความต้องการการสนับสนุนจากรัฐบาลในการทำาหน้าที่ดังกล่าว	 รวมถึงการร่วมมือกับคณะอนุกรรมการ

ป้องกันการทรมานของสหประชาชาติ	(Sub	-	Committee	on	Prevention	of	Torture)	ในการดูแล	

หน่วยงานของรัฐให้มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามพิธีสารฯ	

(๓)	 พิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง	เรื่อง	การยกเลิกโทษประหารชีวิต

ในปี	๒๕๕๖	กสม.	ได้มีการพิจารณาประเด็นเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิต	

ในประเทศไทย	และได้เห็นชอบให้มีการจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในเรื่องนี้ต่อรัฐบาล	 เพื่อให้	

กสม.	ได้รับข้อมูลและข้อคิดเห็นในเรื่องนี้อย่างรอบด้าน	กสม.	ได้มอบหมายให้สำานักงาน	กสม.	ส่ง	

ผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนาผู้เชี่ยวชาญเรื่องโทษประหารชีวิตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ท่ีจัดโดยสำานักงาน	

ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	(Office	of	the	High	Commissioner	for	Human	Rights	

:	OHCHR)	ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	ระหว่างวันที่	๒๒-๒๓	ตุลาคม	๒๕๕๖	

ณ	โรงแรมเชอราตัน	 การสัมมนาดังกล่าวมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

และผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเข้าร่วมและแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทาง	

ในการปฏิรูปโทษประหารชีวิตเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในภูมิภาคในการยกเลิกหรือ	

จำากัดการใช้โทษดังกล่าว	การเข้าร่วมการสัมมนาทำาให้	กสม.	ได้รับทราบแนวโน้มของประเทศต่างๆ		

เกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต	การชะลอหรือการจำากัดใช้โทษประหารชีวิตสำาหรับประเทศท่ียังคง

โทษดังกล่าว	 การตีความความหมายของ	“คดีอุกฉกรรจ์ท่ีสุด”	(most	serious	crimes)	ตามท่ีปรากฏ	

ในข้อ	๖.๒	 ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 รวมถึงการให้หลักประกัน

ขั้นต่ำาเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้กระทำาความผิดที่ต้องโทษประหารชีวิต	เช่น	สิทธิในการขออภัยโทษ	และ	

สิทธิในการได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรม	ตามข้อ	๖.๕	และข้อ	๑๔	ของกติการะหว่างประเทศ	

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ซ่ึง	กสม.	จะได้พิจารณานำามาใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำา	

ข้อเสนอแนะนโยบายในเรื่องนี้ต่อรัฐบาลต่อไป

ในขณะเดียวกัน	สำานักงาน	กสม.	ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการ	

สิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค	วุฒิสภา	เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ

องค์การ	Amnesty	 International	 (ประเทศไทย)	 เกี่ยวกับประสบการณ์ในกระบวนการยุติธรรมและการ

ใช้โทษประหารชีวิต	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	ณ	 ห้องประชุมอาคารรัฐสภา	๓	 ในการประชุมดังกล่าว	
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ผู้แทนสำานักงาน	กสม.	ได้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องนี้ของคณะกรรมาธิการฯ	ว่า	ประเทศไทย

ได้มีการดำาเนินการเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต	โดยได้ปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายอาญาและ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อยกเลิกการประหารชีวิตเด็กท่ีมีอายุต่ำากว่า	๑๘	ปี	และสำาหรับ

หญิงตั้งครรภ์ได้ลดโทษจากการประหารชีวิตมาเป็นการจำาคุกตลอดชีวิต	ซึ่งเป็นความก้าวหน้าที่สอดคล้อง

กับพันธกรณีของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๖	

วรรคห้า	ในทางปฏิบัติประเทศไทยมิได้มีการบังคับใช้โทษประหารชีวิตมาตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	ยกเว้นในปี	๒๕๕๒	

ที่ประเทศไทยได้ประหารชีวิตนักโทษคดียาเสพติดจำานวน	๒	ราย

กสม.	ได้มีการหารือในเรื่องโทษประหารชีวิต	และเห็นว่าประเทศไทยควร	

ดำาเนินการเพื่อยกเลิกโทษประหารชีวิตต่อไปในอนาคต	 นอกจากนี้	รัฐบาลไทยควรพิจารณามาตรการ	

ทางเลือกอื่นเพื่อมาทดแทนโทษประหารชีวิตท่ีจะใช้ในการลงโทษผู้กระทำาความผิดอาญาร้ายแรง	 ในชั้นนี้	

กสม.	อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการต่างๆ	ทั้งในด้านกฎหมาย	ด้านบริหาร	ด้านสังคม	และด้านการศึกษา	ที่

ควรนำามาใช้เพื่อเตรียมการยกเลิกโทษประหารชีวิต	 โดยมาตรการดังกล่าว	กสม.	จะจัดทำาเป็นข้อเสนอแนะ	

เสนอต่อรัฐบาลต่อไป	 จากการประชุมดังกล่าว	คณะกรรมาธิการฯ	ของวุฒิสภา	ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ	

มีแนวโน้มให้ความสนใจและได้แสดงทัศนคติเชิงบวกที่จะศึกษาเรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิตในชั้น	

รายละเอียดต่อไป

๓) การเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาเพื่อส่งเสริมการดำาเนินการ 

ตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

ที่ไทยเป็นภาคี

(๑)	 การเข้าร่วมการสัมมนา	เรื่อง	การส่งเสริมความยุติธรรมเพื่อสิทธิทาง
เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมของสตรี

ระหว่างวันที่	๑๘	-	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ณ	เมืองปูตราจายา	ประเทศมาเลเซีย	

โดยมี	นางวิสา	เบ็ญจะมโน	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน

การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์กร	 International	 Women’s	 Rights	 Action	

Watch	(IWRAW)	ซึ่งทำางานเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	

(International	 Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	 Forms	 of	 Discrimination	 against	

Women	:	CEDAW)	มาเป็นระยะเวลากว่า	๒๐	ปี	และมีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งเน้นเรื่องสิทธิของสตรีตามที่

ระบุไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(International	Covenant	

on	Economic,	Social	and	Cultural	Rights	–	ICESCR)	ซึ่งยังเป็นข้อท้าทายสำาหรับสตรีในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้	ปัจจุบัน	 IWRAW	สนับสนุนให้ประเทศต่างๆ	ดำาเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

อย่างจริงจัง	 (Sustainable	 development	 goals)	 และหวังว่ารัฐบาลของประเทศต่างๆ	ในภูมิภาคนี้จะ	

ให้สัตยาบันพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา	CEDAW	และ	ICESCR	เรื่องกระบวนการร้องเรียนเกี่ยวกับ	

การละเมิดสิทธิตามอนุสัญญาฯ	และกติกาฯ	ต่อไป
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ในการสัมมนาได้มีการนำาเสนอว่าอนุสัญญา	CEDAW	มีหลักการสำาคัญที่เน้น	

เรื่องความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ	 รัฐภาคีอนุสัญญา	CEDAW	มีหน้าท่ีต้องทำาให้หลักการไม่	

เลือกปฏิบัติ	ในอนุสัญญาฯ	สามารถนำาไปปรับใช้ได้และนำาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ	มีหลัก

ประกันทางกฎหมาย	เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทั้งความเสมอภาคทางกฎหมายและการได้รับประโยชน์	

จากกฎหมายดังกล่าวอย่างเท่าเทียม	ส่งเสริมให้สตรีสามารถเข้าถึงสิทธิต่างๆ	ได้	 ตลอดจนมีการจัดตั้ง	

กลไกรับเรื่องร้องเรียน	 และเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิ	รัฐต้องมีมาตรการเพื่อชดเชยเยียวยาแก่บุคคลที่	

ถูกละเมิดสิทธิด้วย	 ส่วนสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมของสตรีนั้น	 แม้ว่าอนุสัญญา	CEDAW	

จะไม่ได้กล่าวถึงโดยตรง	 แต่อนุสัญญา	CEDAW	ยังมีความเช่ือมโยงกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน	

ฉบับอื่นๆ	รวมถึงกติกา	ICESCR	ซ่ึงได้รับรองสิทธิต่างๆ	เช่น	สิทธิในการทำางานและมีเงื่อนไขการทำางาน	

ที่เหมาะสม	เป็นธรรม	 สิทธิที่จะก่อตั้งสหภาพแรงงาน	 และสิทธิที่จะหยุดงาน	 สิทธิที่จะได้รับสวัสดิการและ

การประกันสังคม	 การคุ้มครองและช่วยเหลือครอบครัว	 สิทธิที่จะมีมาตรฐานชีวิตที่ดีพอเพียง	 สิทธิที่จะม	ี

สุขภาวะด้านกายและใจที่ดีที่สุดท่ีเป็นไปได้	สิทธิในการศึกษา	สิทธิในวัฒนธรรมและการได้รับประโยชน์	

จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์			

	 ผู้จัดการสัมมนาได้รณรงค์ให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้า

เป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา	CEDAW	และกติกา	ICESCR	ซึ่งเป็นพิธีสารที่กำาหนดให้บุคคลที่	

ถูกละเมิดสิทธิที่ได้รับการรับรองในสนธิสัญญาท้ังสองฉบับสามารถส่งเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิไปยัง

คณะกรรมการประจำาสนธิสัญญาได้	 หากไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรัฐ	ในส่วนของไทยได้เข้าเป็นภาคี

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญา	CEDAW	 แล้วเมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๖	แต่ยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีพิธีสาร	

เลือกรับของกติกา	ICESCR	 ซึ่ง	กสม.	ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการชุดที่เกี่ยวข้องศึกษาและจัดทำา	

ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้ต่อรัฐบาลต่อไป	

(๒)	 การฝกึอบรม	เรือ่ง	“บทบาทของสถาบนัสทิธมินษุยชนแหง่ชาต	ิในการสง่เสรมิ	

และคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น”

ระหว่างวันที่	๑๓	-	๑๗	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ณ	กรุงมะนิลา	สาธารณรัฐฟิลิปปินส์	

สำานักงาน	กสม.	ได้ส่งเจ้าหน้าที่	๑	คน	เข้ารับการฝึกอบรม	เรื่อง	บทบาทของ

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น	ซึ่งจัดโดย	Asia	Pacific	

Forum	of	National	Human	Rights	Institutions	(APF)	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎหมาย

ระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิของแรงงานย้ายถิ่นและสมาชิกในครอบครัว	รวมทั้งบทบาทของสถาบัน	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการสนับสนุนเพื่อกระตุ้นให้รัฐบาลตระหนักถึงความสำาคัญในเรื่องนี้	 โดยการ

ดำาเนินการศึกษา	ฝึกอบรม	และวิจัย	บทบาทในการติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานทั้งของบริษัทนายหน้า

เอกชน	และรัฐบาล	 ตลอดจนพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ

ประเทศต่างๆ	 รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค	เช่น	คณะกรรมการประจำาสนธิสัญญา	

ฉบับต่างๆ	กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(International	

Labour	Organization	:	ILO)	เพื่อร่วมกันคุ้มครองสิทธิของแรงงานย้ายถิ่น
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ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๖	วรรคท้าย	

บัญญัติให้	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เป็นหน่วยงานท่ีเป็นอิสระในการ	

บริหารงานบุคคล	การงบประมาณ	และการดำาเนินการอื่น	 ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	 ซึ่งการ	

ปรับปรุงบทบัญญัติในส่วนที่ว่ าด้วย	กสม.	ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	

ปรากฏตามร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	....	 และตาม	

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๗	 บัญญัติให้	

สำานักงาน	กสม.	เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามกฎหมาย	ว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติ	

ราชการฝ่ายรัฐสภา	 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

และมาตรา	๑๘	บัญญัติให้สำานักงาน	กสม.	มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของ	

คณะกรรมการ	และให้มีอำานาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

๑.	 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

๒.	 รับคำาร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการและ	

ดำาเนินการสืบสวน	หรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นคำาร้อง	ตามที่คณะกรรมการ	

มอบหมาย	

๓.	 ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

๔.	 ประสานงานกับหน่วยราชการ	องค์การเอกชน	หรือองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน

๕.	 ในการดำาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๖.	 ปฏิบัติการอื่นใด	ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

โดยมี	 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ	

สำานักงาน	กสม.	 ขึ้นตรงต่อประธาน	กสม.	และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	พนักงานราชการ	และ	

ลูกจ้าง	(พนักงานจ้างเหมา)	ของสำานักงาน	กสม.	โดยได้มอบหมายและมอบอำานาจตามภารกิจให้

รองเลขาธิการฯ	สั่งและปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ	กสม.	
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แผนผังโครงสร้�งสำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ

๓.๙.๑ โครงสร้างการบริหารของ 

 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เรื่อง	การแบ่งส่วนราชการภายใน	และกำาหนด

อำานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๕๖	

สำานักงาน	กสม.	มีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น	๖	สำานัก	๒	กลุ่มงาน	และ	๑	หน่วย	 ดังปรากฏ	

ตามแผนผังโครงสร้าง	ต่อไปนี้

แผนผังโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  

รองเลขาธกิาร กสม. 

หนวยตรวจสอบภายใน  

กลุมงานอํานวยการกิจการ กสม. 

ผูตรวจการสิทธิมนุษยชน 

ท่ีปรึกษาประจําสํานักงาน กสม. 

สํานักกฎหมายและคดี 

สํานักสงเสรมิและประสานงานเครือขาย  

สํานักบริหารกลาง 

สํานักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ  

สํานักวิจัยและวิชาการ  

กลุมงานติดตามและสารบบสํานวน 

สํานักคุมครองสิทธิมนุษยชน  
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๓.๙.๒  อัตรากำาลัง/บุคลากร

	 กลไกในการดำาเนินงานเน้นการทำางานร่วมกับเครือข่ายทุกระดับ	ท้ังภาครัฐ	และภาคประชาสังคม	

เป็นการดำาเนินงานในรูปแบบของคณะอนุกรรมการท่ี	กสม.แต่งตั้งข้ึน	โดยอาศัยอำานาจตามความใน	มาตรา	

๑๕	(๙)	ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๔๒	 คณะอนุกรรมการที่ตั้งขึ้น

ประกอบด้วย	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	หรือภาคประชาสังคม	

ร่วมกับบุคลากรในสำานักงาน	กสม.	 โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

การเสนอแนะกฎหมายและนโยบาย	

	 ในปี	๒๕๕๖	บุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุน	กสม.	และสำานักงาน	กสม.	มีจำานวนทั้งสิ้น	๒๑๒	คน	

และจำาแนกได้	๔	ประเภท		ดังนี้

๓.๙.๓  การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

	 กสม.	และสำานักงาน	กสม.	ให้ความสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำานักงาน	โดย	

ส่งเสริมและพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร	ท้ังในส่วนความรู้เฉพาะด้านคดี	และ

ความรู้ด้านสนับสนุนงานทั่วไป	ด้วยการจัดโครงการเพื่อฝึกอบรมให้ความรู้	โดยสำานักงาน	กสม.	และจัด	

ส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการฝึกอบรมภายนอกกับหน่วยงานและสถาบันต่างๆ

  ประเภท  จำานวน (คน)

ข้�ร�ชก�ร	 	 ๑๐๕	

พนักง�นร�ชก�ร	 	 ๖๗

พนักง�นจ้�งเหม�บริก�ร	 	 ๓๒

ผู้ช่วยปฏิบัติง�น	กสม.	 	 ๘

รวม    ๒๑๒
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๒) การส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมภายนอก 

  กับหน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ

 ลำาดับ  โครงการ/หลักสูตร/เรื่อง  จำานวน (คน)

	 ๑	 ก�รฝึกอบรมหลักสูตรภ�ษ�อังกฤษสำ�หรับผู้ปฏิบัติง�นสิทธิมนุษยชน					 ๒๐

	 ๒	 ก�รสัมมน�เชิงปฏิบัติก�ร	เรื่อง	สิทธิชุมชน	:	 บทเรียนจ�กประเทศไทย	 ๑๒ 

	 	 ในทัศนะของสถ�บันสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติในภูมิภ�คเอเชียตะวันออก

	 	 เฉียงใต้			

	 ๓	 ก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�รด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศ	๕	หลักสูตร	รวม	๑๓	รุ่น	 ๒๗๐

     รวม  ๓๐๒

๑) การฝึกอบรมโดยสำานักงาน กสม.

	 ๑	 หลักสูตรนักบริห�ร	 	 	 ๕	 ๕

	 ๒	 หลักสูตรด้�นสิทธิมนุษยชน	 	 ๖	 ๑๑

	 ๓	 หลักสูตรด้�นกฎหม�ย	 	 ๕	 ๕

	 ๔	 หลักสูตรตรวจสอบภ�ยใน	บัญชี	ก�รคลัง	 ๔	 ๕

	 ๕	 หลักสูตรวิช�ก�รและวิจัย	 	 ๑	 ๑

	 ๖	 หลักสูตรด้�นบริห�รและจัดก�ร	 ๓	 ๗

	 ๗	 หลักสูตรทั่วไป	 	 	 ๕๐	 ๕๘

  ลำาดับ ประเภทหลักสูตร จำานวน
(คน)

จำานวน
(หลักสูตร)
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๓.๙.๔  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในปี	๒๕๕๖	สำานักงาน	กสม.	ได้ดำาเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	และ

โครงการอื่นๆ	เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	และการสื่อสาร	ในการให้บริการสนับสนุน

การปฏิบัติงานของสำานักงาน	กสม.	ดังนี้

๑)	 การดำาเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ	เพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้าน

สิทธิมนุษยชน	 สำานักงาน	กสม.	เพื่อเป็นฐานข้อมูลและให้บริการข้อมูลทั้งหมดของสำานักงาน	

กสม.	โดยจ้างหน่วยงานภายนอกดำาเนินการ	สิ้นสุดสัญญา	วันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗

๒)	 การดำาเนินการโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	เพื่อใช้ใน	

การจัดเก็บและบริหารจัดการระบบข้อมูลเรื่องภาคีเครือข่ายของ	สำานักงาน	กสม.	ท้ังหมด	

สำานักงาน	กสม.	จ้างเอกชนดำาเนินการ	สิ้นสุดสัญญาวันที่	๑๒	มกราคม	๒๕๕๗

๓)	 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้	 และสำาหรับ	

เจ้าหน้าที่ใหม่	จำานวน	๒	ครั้ง	

-	 ครั้งที่	๑	 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำานวน	๖	รายการ	ประกอบด้วย	เครื่องคอมพิวเตอร์	

PC	๓๑	เครื่อง	 เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา	๕	เครื่อง	 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขาวดำา	

๔	เครื่อง	 เครื่องพิมพ์แบบพกพา	๑	เครื่อง	 เครื่องสแกนเนอร์	๑	เครื่อง	และเครื่องพิมพ์	

อิงค์เจ็ทสีประสิทธิภาพสูง	๑	เครื่อง

-	 ครั้งที่	๒	 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จำานวน	๖	รายการ	ประกอบด้วย	เครื่องคอมพิวเตอร์	

PC	๖๕	เคร่ือง	 เครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำาหรับงานตัดต่อสื่อมัลติมีเดีย	

จำานวน	๑	เครื่อง	 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค	๓๕	เครื่อง	 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ขาวดำา	

๔	เครื่อง	 เครื่องพิมพ์แบบพกพา	๔	เครื่อง	 เครื่องสแกนเนอร์ความเร็วสูง	๒๐	เครื่อง	

และเครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา	๑	เครื่อง

๔)	 การติดตั้งเครือข่ายไร้สาย	WiFi	 สิ้นสุดสัญญาวันที่	๑๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๖

๕)	 การจ้างเอกชนดำาเนินการปรับปรุงและทดสอบระบบความปลอดภัยเครือข่ายของสำานักงาน	

กสม.	เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดทำานโยบายรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและ

การสื่อสารของสำานักงาน	กสม.	ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว	เมื่อเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๖

๖)	 จัดหาอุปกรณ์แท็บเล็ตสำาหรับ	กสม.	เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเทคโนโลยี	

สารสนเทศและการสื่อสารที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน สำานักงาน กสม.

ห้องสมุดของสำานักงาน	กสม.	เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน	ให้บริการสารสนเทศ	

ด้านสิทธิมนุษยชน	 ปัจจุบันมีทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ	 รวมท้ังสิ้น	๑๐,๐๐๒	รายการ	ได้แก่	

หนังสือทั่วไป	 หนังสืออ้างอิง	 รายงานประจำาปี	 รายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์	 วารสารและนิตยสาร	 สารคดี

และภาพยนตร์	 และสิ่งพิมพ์ของสำานักงาน	กสม.	ให้สามารถสืบค้นและดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้	

ผ่านทางเว็บไซต์	http://library.nhrc.or.th	เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	และประชาชน	

ทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลก�รดำ�เนินง�นด้�นก�รให้บริก�ร	ป	ี๒๕๕๖	 สรุปได้	ดังนี้

๑)	 ดำาเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	ประเภทหนังสือด้านสิทธิมนุษยชนภาษาไทย	

และภาษาต่างประเทศ	จำานวน	๒๓๗	รายการ	 ประเภทวารสารและนิตยสาร	จำานวน	

๒๗	รายการ	และประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อมัลติมีเดีย	จำานวน	๓๖	รายการ	

จัดหาสำาเนาวิทยานิพนธ์	และรายงานการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	

จำานวน	๕๗	รายการ	และดำาเนินการวิเคราะห์ทรัพยากร	จัดหมวดหมู่	หัวเรื่องเพื่อ	

บันทึกลงฐานข้อมูลระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 และจัดเตรียมสื่อทรัพยากรเพื่อให้บริการ	

จำานวน	๖๐๖	รายการ	พร้อมแนะนำาสารสนเทศใหม่และสาระสังเขปผ่านทางหน้าเว็บไซต	์

ห้องสมุด

๒)	 มีผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด	รวม	๑,๗๗๒	คน	มีสถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด	

รวม	๑,๗๔๖	รายการ	ให้บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้าแก่เจ้าหน้าที่สำานักงาน	

กสม.	และประชาชนท่ัวไปท่ีมาใช้บริการห้องสมุด	และผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด	รวม	๖๕๓	

ครั้ง	และมีสถิติบริการสืบค้นสารสนเทศผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด	(http://library.nhrc.

or.th)	 มีผู้ เข้าชมเป็นจำานวนทั้งสิ้น	๑,๗๙๐,๐๒๗	ครั้ง	 เฉลี่ยมีผู้ เข้าชมเดือนละ	

ประมาณ	๑๔๙,๑๖๘	ครั้ง	เดือนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด	คือ	เดือนธันวาคม	๒๕๕๖

๓)	 การเย่ียมชมและศึกษาดูงานห้องสมุด	จำานวน	๓	คณะ	จากคณะผู้แทนสำานักนายกรัฐมนตรี	

ประเทศมาเลเซีย	 คณะผู้แทนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	และ

คณะกรรมการประสานงานสิทธิมนุษยชนคริสตจักรภาคชนเผ่า	 สภาคริสตจักรใน

ประเทศไทย	รวม	๔๑	คน

๔)	 ห้องสมุดได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมห้องสมุดเฉพาะ	สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย							

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

๕)	 ห้องสมุดได้ดำาเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศ	และ

จัดเตรียมสื่อทรัพยากร	เพื่อให้บริการโดยจ้างหน่วยงานภายนอกดำาเนินการบันทึกข้อมูล

รายการบรรณานุกรมและการวิเคราะห์เนื้อหาทรัพยากรตามมาตรฐานบรรณารักษ์
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และการจัดเตรียมสื่อทรัพยากรเสร็จเรียบร้อยแล้ว	เพื่อให้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้น

สารสนเทศผ่านเว็บไซต์ได้

๖)	 ห้องสมุดได้ดำาเนินการจัดซื้อและติดตั้งระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	สำาหรับการปฏิบัติงาน	

และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว	สามารถเปิดใช้งานระบบ	

ห้องสมุดอัตโนมัติให้แก่ผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอกสำานักงาน	กสม.	ได้

การให้บริการเว็บไซต์ สำานักงาน กสม.	

ในปี	๒๕๕๖	มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ	สำานักงาน	กสม.	(www.nhrc.or.th)	เป็นจำานวนทั้งสิ้น	

๑๕๘,๔๖๓	ไอพี	(Unique	IP)	หรือ	๘๕๖,๑๗๙	ครั้ง	(Session)	เฉลี่ยมีผู้เข้าชมเดือนละประมาณ	๑๓,๒๐๕	

ไอพี	หรือ	๗๑,๓๔๘	ครั้ง	เดือนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด	คือ	เดือนสิงหาคม	๒๕๕๖
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๓.๙.๕  งบประมาณรายจ่ายประจำาปี

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 บัญญัติให้สำานักงาน	กสม.	

เสนองบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณไปยังประธานรัฐสภา	เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

จัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของ	กสม.	ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	

ได้รับจัดสรรงบประมาณ	จำานวน	๑๙๘,๕๒๙,๙๐๐	บาท	 คิดเป็นร้อยละ	๔๙.๓๑	ของวงเงินที่ 	

เสนอขอไป	จำานวน	๓๙๑,๖๔๙,๖๐๐	บาท	 โดยเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕	 ที่ได้รับ	

๒๔,๙๔๓,๕๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๑๒.๔	 โดยจำาแนกงบประมาณตามลักษณะการใช้จ่าย	ดังนี้

	 ๑)	ค่�ใช้จ่�ยดำ�เนินง�น					 		๘๔,๙๑๒,๕๐๐	 บ�ท

	 ๒)	ค่�ใช้จ่�ยบุคล�กร					 ๑๐๙,๙๒๙,๙๐๐	 บ�ท

	 ๓)	ค่�ใช้จ่�ยครุภัณฑ์									 				๓,๖๘๗,๕๐๐	 บ�ท					

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงิน

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
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250 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖
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257 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๒๕๖	 และมาตรา	๒๕๗	 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	 ประกอบด้วยประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน	 ซ่ึง	

พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	จากผู้ซึ่งมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ	

ของประชาชนเป็นที่ประจักษ์	 มีวาระการดำารงตำาแหน่งหกปี	และดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว

๑.	 ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือ	

อันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 และเสนอ

มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทำาหรือละเลยการกระทำาดังกล่าว	เพื่อ	

ดำาเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่เสนอ	 ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

๒.	 เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า	 บทบัญญัติแห่ง

กฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	ตามพระราช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ

๓.	 เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	 ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า	กฎ	คำาสั่ง	 หรือ

การกระทำาอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

หรือกฎหมาย	 ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

๔.	 ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	เม่ือได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อ

แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม	 ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

๕.	 เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพื่อ	

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๖.	 ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

๗.	 ส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย	และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

๘.	 ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ	องค์การเอกชน	และองค์การอื่นในด้าน

สิทธิมนุษยชน

๙.	 จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ	 และเสนอต่อรัฐสภา

๑๐.	 ประเมินผลและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อรัฐสภา

๑๑.	 เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาเก่ียวกับ	

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑๒.	 อำานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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	 	 อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม
	 คือ	 การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม

	 	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำาคัญ

	 	 ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ
	 คือ	 การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

	 	 ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพ

	 	 ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค	และภราดรภาพ

สีน้ำาเงิน
	 คือ	 สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม

	 คือ	 ความมุ่งมั่น	อดทนในการทำางานเพื่อประชาชน

	 คือ	 ความสามัคคี	และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม

	 	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
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i  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

  แห่งชาติ

i  กรรมการฯ คนใดคนหนึ่ง

i  องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

  ที่คณะกรรมการฯ กำาหนด

i  ทางจดหมาย

i  ทางโทรศัพท์

i  ด้วยตนเอง ณ สำานักงาน 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

i  ทางโทรสาร

i  ส่งข้อความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

  หรือสื่ออื่นๆ

i  ชื่อ ที่อยู่ของผู้ร้องเรียน หรือ

  ผู้ทำาการแทน ที่สามารถติดต่อกลับได้

i  ชื่อ ที่อยู่ บุคคลหรือหน่วยงาน

  ที่เป็นผู้ละเมิด

i  รายละเอียดการกระทำา หรือ

  เหตุการณ์ที่มีการละเมิด

ผู้ร้อง  ได้แก่

i  ผู้ถูกละเมิด หรือผู้แทน

i  ผู้พบเห็นการละเมิด

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 6-7

ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์  0 2141 3800

    0 2141 3900

โทรสาร  0 2141 9575

สายด่วน  1377

E-mail :  help@nhrc.or.th

Homepage :  www.nhrc.or.th

ร้องเรียนมายัง

ร้องเรียนโดย

ร้องเรียนโดยระบุ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พิจารณาเบื้องต้น

สำานักงานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

รับเรื่องร้องเรียน/รวบรวม

ข้อมูลจากผู้ร้องเรียน

องค์การเครือข่ายด้านสิทธิ

มนุษยชนที่คณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

กำาหนดส่งเรื่องร้องเรียน	

ให้พิจารณา

กรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

หยิบยกกรณีละเมิดสิทธิ

มนุษยชนขึ้นพิจารณา
ส่งเรื่องให้องค์กรที่มีอำานาจหน้าที่พิจารณา

หากไม่ดำาเนินการหรือไม่รับเรื่อง

คณะกรรมการฯ	อาจรับเรื่องกลับมาพิจารณา

หากเรื่องนั้นอยู่ในอำานาจหน้าที่

ไม่มีมูลหรือไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่

คณะกรรมการฯ	แจ้งผู้ร้องและ	

อาจแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้แก้ไข

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

พิจารณารายงานการตรวจสอบ

หรือให้ความเห็นชอบบันทึกข้อตกลง ไกล่เกลี่ย

ของคณะอนุกรรมการ

มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รับรองหรือคุ้มครอง 

ตามรัฐธรรมนูญ หรือตามกฎหมายไทย 

หรือตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการฯ	จัดทำารายงานตรวจสอบ

และเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานหรือบุคคลที่มี

หน้าที่นำาไปปฏิบัติภายในระยะเวลาที่กำาหนด

รวมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบผล

รวบรวมบทเรียน 

การดำาเนินงานตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเพื่อ

๑.	 จัดทำารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ประจำาปี

๒.	 เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	

ต่อรัฐบาล	รัฐสภา	เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๓.	 ศึกษาวิเคราะห์สร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	

เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ต่อสาธารณชน

มีมูลและอยู่ในอำานาจหน้าที่

คณะกรรมการฯ	พิจารณามอบหมาย	

คณะอนุกรรมการพิจารณาดำาเนินการตรวจสอบ

หากไม่มีการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำาหนด

รายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ

หากนายกรัฐมนตรีไม่ดำาเนินการ

รายงานต่อรัฐสภา

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายชี้แจง	

และเสนอพยานหลักฐานประกอบการตรวจสอบ

ดำาเนินการไกล่เกลี่ย	ในกรณีที่เห็นว่าไกล่เกลี่ยได้

และทำาบันทึกข้อตกลงระหว่างคู่กรณี

ถ้าไม่เป็นไปตามข้อตกลง

นำากลับมาตรวจสอบใหม่

269 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๖
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พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน



หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับ

สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน

อนุสัญญาว่าด้วย

การขจัดการเลือกประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

อนุสัญญาว่าด้วย

การขจัดการเลือกประติบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ

หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม

หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

ศัพท์สิทธิมนุษยชน

แนวทางการตรวจชันสูตรศพ

ตามกระบวนการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์

ตามหลักศาสนาอิสลาม

บูรณาการสิทธิมนุษยชน

สู่วาระการปราบปรามการทุจริต	:

ความท้าทาย	ความเป็นไปได้และโอกาส

กติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม



รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปี	๒๕๔๕-๒๕๔๗

ปี	๒๕๔๘

ปี	๒๕๔๙	:	

๑	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๒	สิทธิชุมชน ๓	สิทธิทางสังคม	และอื่นๆ

เล่ม	๔

สิทธิทางสังคม	สิทธิแรงงาน	และอื่นๆ

ปี	๒๕๕๐

เล่ม	๑

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
เล่ม	๒

สิทธิชุมชนฐานทรัพยากร	:

สิทธิในการจัดการทรัพยากร

น้ำา	ชายฝั่ง	และแร่

เล่ม	๓	สิทธิชุมชนฐานทรัพยากร	:

สิทธิในการจัดการที่ดิน	ป่า	พลังงาน

และอุตสาหกรรม

ปี	๒๕๕๑

เล่ม	๑

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
เล่ม	๒

สิทธิชุมชนฐานทรัพยากร	:

สิทธิในการจัดการทรัพยากรน้ำา

ชายฝั่ง	และแร่
เล่ม	๓

สิทธิชุมชนฐานทรัพยากร	:สิทธิในการจัดการที่ดิน

ป่า	พลังงาน	และอุตสาหกรรม

เล่ม	๔

สิทธิทางสังคม		และอื่นๆ

เล่ม	๕

สิทธิแรงงาน	สิทธิแรงงานข้ามชาติ



รายงานประเมินสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	ปี	๒๕๔๗-๒๕๕๐

รายงานประเมินสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	ปี	๒๕๔๔-๒๕๔๖

เสียงสะท้อนจากเวทีสาธารณะต่อ

รายงานประเมินสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ปี	๒๕๔๔-๒๕๔๖

รายงานประเมินสถานการณ์ด้าน

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ปี	๒๕๕๑-๒๕๕๒

คู่มือสิทธิมนุษยชน	ฉบับขยายความ

สำาหรับเจ้าหน้าที่ตำารวจ

การติดตามการปฏิบัติตามกติกา

อนุสัญญาระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน

รางวัลเกียรติยศ	“ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”

บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	

ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ประจำาปี	๒๕๕๕



รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๔

รายงานการประเมินสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๕

ประจำาปี	๒๕๔๖

ประจำาปี	๒๕๔๗

ประจำาปี	๒๕๔๘

ประจำาปี	๒๕๔๙

ประจำาปี	๒๕๕๐
ประจำาปี	๒๕๕๑

ประจำาปี	๒๕๕๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ






