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รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	และ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๗

ข้อมูลทางบรรณานุกรม



ภารกิจการจัดทำารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	

ประจำาปีของประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในภารกิจสำาคัญของคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ 	(กสม. ) 	 ซึ่ งบัญญัติ ไว้ ในรั ฐธรรมนูญแห่ ง	

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	(๘) 	และ	

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

มาตรา	๑๕	(๖)	โดยกำาหนดให้ 	กสม.	จัดทำารายงานประจำาปี เพื่อ	

ประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภา

และคณะรัฐมนตรี	 พร้อมท้ังให้เปิดเผยต่อสาธารณชน	 การจัดทำา	

รายงานประเมินสถานการณ์ถือเป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนได้รับ

ทราบถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ	ว่าในแต่ละปีมีเหตุการณ์	

ที่สำาคัญใดบ้างท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนที่ มีการรับรองไว้

ในรัฐธรรมนูญ	 กฎหมายภายในอื่น	ๆ 	พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน	

ที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 มาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	และคำามั่น

สัญญาต่าง	ๆ 	ที่รัฐบาลไทยได้ให้ไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศทั้งใน	

ด้านที่เป็นความก้าวหน้าและความถดถอย

ในการจัดทำารายงานฉบับนี้	 กสม.	ได้รวบรวมข้อมูล	ข้อเท็จจริง	

และคัดเลือกประเด็นจากสถานการณ์สำาคัญซึ่งเป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง	

ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ	และเอกชน	สื่อมวลชน	สาธารณชน	ตลอดจน	

ประชาคมระหว่างประเทศ	และ/หรือเห็นว่า	มีผลอย่างสำาคัญต่อ	

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ	 รวมถึงเรื่องที่	กสม.	

ได้ดำาเนินงานท่ีเก่ียวข้องในประเด็นต่าง	ๆ 	เหล่านั้น	 ท้ังจากการจัดทำา

รายงานการตรวจสอบ	หรือการจัดทำาข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาไปยัง	

รัฐบาล	หน่วยงาน	หรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง	 แล้วนำามาวิเคราะห์	สังเคราะห์	

ประเมินสถานการณ์ในด้านต่าง	ๆ 	 โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานหลักในการ

ประเมิน	 ประเด็นท่ีนำาเสนอในรายงานฉบับนี้ครอบคลุมมิติสิทธิมนุษยชน

ทั้งในเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย	โดยจำาแนกตามสนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี	ยุทธศาสตร์	และกรอบ

การดำาเนินงานของ	กสม.	ระหว่างปี	๒๕๕๓-๒๕๕๘	 และประเด็นหลัก	ๆ 	

ที่ประชาชนให้ความสำาคัญ	โดยมิติเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้	



จะทับซ้อน	เชื่อมโยง	และเกี่ยวพันกันในลักษณะต่าง	ๆ 	 การนำาเสนอในกรณีที่มีประเด็นเชื่อมโยงระหว่าง	

มิติและกลุ่มเป้าหมาย	 ในรายงานจะเลือกนำาเสนอข้อมูลรายละเอียดไว้ในมิติหนึ่งมิติใดเป็นการเฉพาะ	

ในขณะที่จะแสดงการอ้างอิงที่เชื่อมโยงไว้ในเชิงอรรถท้ายหน้าในแต่ละส่วน

ทั้งนี้	ด้วยความพยายามในการจัดทำารายงานท่ีเสนอข้อมูลท่ีเป็นกลาง	ปราศจากอคติ	หรือมีข้อกังขา	

เกี่ยวกับที่มาของข้อมูลให้มากที่สุด	 กสม.	จึงพยายามใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยตรง	

ทั้งจากการติดตามตรวจสอบกรณีร้องเรียน	หรือการปฏิบัติงานอื่น	ๆ 	ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเป็นส่วนสำาคัญ	

ในขณะท่ีจะตรวจสอบการความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลอ่ืน	ๆ 	

ประกอบในบางส่วน

กสม.	หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 การปฏิบัติหน้าท่ีในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในครั้งนี้

จะช่วยให้เกิดการทบทวน	พิจารณา	และสร้างเสริมพลังการเปลี่ยนแปลง	ตลอดจนการยกระดับสภาวะ	

สิทธิมนุษยชนในสังคมไทยให้ดียิ่งขึ้น	 โดยนอกจากจะเป็นข้อเสนอต่อรัฐบาลในการส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชนในภาพรวมอย่างรอบด้านแล้ว	 รายงานฉบับนี้ยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการคิดและวิพากษ์

วิจารณ์เชิงสร้างสรรค์	 ทำาให้สังคมมีความตระหนักและตื่นตัวต่อสิทธิมนุษยชน	เกิดการติดตาม	ควบคุม	

และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการปฏิรูปประเทศของภาคประชาชนท่ีมีความรู้	และความสามารถ	

ในการคิดวิเคราะห์ได้เท่าทันกับเหตุการณ์ทางสังคม	วัฒนธรรม	เศรษฐกิจ	และการเมือง	 ซ่ึงจะเป็น	

การพัฒนาสังคมที่ประชาชนใช้วัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในชีวิตประจำาวัน	เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติต่อไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มิถุนายน	๒๕๕๘
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บทสรุป	การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	ปี	๒๕๕๗	 ๑๓
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ภาคที่	๑

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ปี ๒๕๕๗ ๑๗
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๓.๑	 การตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา	 	
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และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	 	 ๑๙๑

๓.๒.๑	 การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	 	

และการดำาเนินการในชั้นศาล	 ๑๙๕

๓.๒.๒	 การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	 	

และการดำาเนินการในชั้นศาล	 ๑๙๖

๓.๒.๓	 การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย		 ๑๙๖

๓.๓	 การเสนอแนะนโยบาย	และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	 ๑๙๗

๓.๓.๑	 ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	 ๑๙๗

๓.๓.๒	 ผลการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	 	

และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	 ๒๐๕

๓.๓.๓	 ตัวอย่างข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	 ๒๐๖

ภาคที่	๒

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗  ๑๕๑

บทที่	๓	 ผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๗	 ๑๕๓



๓.๔	 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา	 ๒๑๙

๓.๔.๑	 การเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจ	และสร้างความตระหนัก	 	

ในการเคารพสิทธิมนุษยชน	 ๒๑๙

๓.๔.๒	 งานสิทธิมนุษยชนศึกษา	 ๒๒๒

๓.๔.๓	 งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	 ๒๒๓

๓.๕	 การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน		 	 ๒๒๙

๓.๕.๑	 การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	 	 ๒๒๙

๓.๕.๒	 การขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม	 ๒๔๗

๓.๖	 การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่าย	 	

ด้านสิทธิมนุษยชน	 ๒๔๙

๓.๖.๑	 การประสานความร่วมมือระดับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน	 	

กับสถาบันการศึกษา	 ๒๔๙

๓.๖.๒	 การเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งร่วมกับองค์กรเครือข่าย	 	

ด้านสิทธิมนุษยชน	และการรวมกลุ่มของเครือข่าย	 	

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งกลไกเครือข่าย	 	

ในการติดตาม	เฝ้าระวัง	และตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ๒๕๓

๓.๖.๓	 การจัดทำาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลเครือข่ายองค์กรด้านสิทธิมนุษยชน	 ๒๕๔	

๓.๗	 การดำาเนินงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต	้ ๒๕๕

๓.๗.๑	 ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ๒๕๕

๓.๗.๒	 ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 ๒๕๘

๓.๗.๓	 ด้านการประสานความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	 ๒๕๙

๓.๘	 การดำาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 	 ๒๖๑

๓.๘.๑	 ความร่วมมือในระดับสากลภายใต้กรอบคณะกรรมการประสานงาน	 	

ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครอง	 	

สิทธิมนุษยชน	(ICC)	 ๒๖๒

๓.๘.๒	 ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย	–	แปซิฟิกภายใต้กรอบ	 	

ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 	

ในภูมิภาคเอเชีย	–	แปซิฟิก	(APF)	 ๒๖๗



๓.๘.๓	 ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 	

ในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ๒๗๐

๓.๘.๔	 ความร่วมมือกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน	 	

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(AICHR)	 ๒๗๑

๓.๘.๕	 ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 	

และภาคประชาสังคมในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ๒๗๓

๓.๘.๖	 ความร่วมมืออื่น	ๆ 	 ๒๗๕

๓.๘.๗	 การหารือระหว่างประธาน	กสม.	กับผู้แทนต่างประเทศ	 	 	

ภายหลังเหตุการณ์การเข้าควบคุมอำานาจโดยคณะความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	 ๒๗๗

๓.๘.๘	 การติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 ๒๗๗

๓.๘.๙	 ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	 ๒๘๑

๓.๘.๑๐	 การส่งเจ้าหน้าที่	สำานักงาน	กสม.	เข้าอบรมในหลักสูตรที่ดำาเนินการ	 	

โดย	APF	 และหลักสูตรอื่น	ๆ 	ในรอบปี	๒๕๕๗	 ๒๘๒

๓.๙	 การบริหารจัดการ	 ๒๘๔

๓.๙.๑	 โครงสร้างการบริหารของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ ๒๘๕

๓.๙.๒	 อัตรากำาลัง/บุคลากร	 ๒๘๖

๓.๙.๓	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 ๒๘๖

๓.๙.๔	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 ๒๘๗

๓.๙.๕	 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำาปี	๒๕๕๗	 ๒๙๑

๓.๑๐	รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน		 ๒๙๑

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ๓๑๓

คำาสั่งแต่งตั้งคณะทำางานจัดทำารายงานประจำาปีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ ๓๑๕

ที่มาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 ๓๑๗

คำาอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ ๓๑๘

แหล่งที่มาของภาพประกอบ	 ๓๑๙	

 



ตารางที่	๑	 จำานวนเรื่องร้องเรียนที่	กสม.	ได้ดำาเนินการประสานการคุ้มครอง	 	

สิทธิมนุษยชน	ปี	๒๕๕๗	 ๑๖๓

ตารางที่	๒	 การรับเรื่องร้องเรียน	ปี	๒๕๕๗	 ๑๖๔

ตารางที่	๓	 ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	 ๑๖๕

ตารางที่	๔	 ผลการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจาก	 	

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ๑๗๐

ตารางที่	๕	 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ	กสม.		 	

ที่รายงานต่อนายกรัฐมนตรี	เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 	

ดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ๑๘๙

ตารางที่	๖	 สรุปข้อมูลผลการพิจารณาคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่อง	 	

พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ		 ๑๙๓

ตารางที่	๗	 สรุปข้อมูลผลการพิจารณาคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่อง	 	

พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	 ๑๙๔

ตารางที่	๘	 สรุปข้อมูลผลการพิจารณาคำาร้องที่ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	 ๑๙๔

ตารางที่	๙	 ข้อเสนอแนะนโยบาย	 ๑๙๗

ตารางที่	๑๐	ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	 ๒๐๓



แผนภูมิที่	๑  จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัต	ิ 	
ที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ	 	

การละเมิดสิทธิมนุษยชน	ปี	๒๕๕๖-๒๕๕๗	จำาแนกเป็นรายเดือน ๑๕๖

แผนภูมิที่	๒	 จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติ	 	
ที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ	 	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จำาแนกตามประเภทสิทธิที่ถูกละเมิด	 ๑๕๗

แผนภูมิที่	๓		 จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติ	 	
ที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ	 	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จำาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ					 ๑๕๘

แผนภูมิที่	๔	 จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติ	 	
ที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ	 	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จำาแนกตามลักษณะการร้องเรียน	 ๑๕๙

แผนภูมิที่	๕	 จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติ	 	
ที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ	 	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จำาแนกตามช่องทางการร้องเรียน				 ๑๖๐

แผนภูมิที่	๖	 จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติ	 	
ที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ	 	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จำาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธ	ิ ๑๖๑

แผนภูมิที่	๗	 จำานวนและร้อยละของผลการดำาเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบ	 	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จากรายงานผลการตรวจสอบ	ก่อนปี	๒๕๕๗	 	
จำาแนกเป็นรายปี			 ๑๖๖

แผนภูมิที่	๘	 จำานวนและร้อยละของผลการดำาเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบ	 	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	จากรายงานผลการตรวจสอบ	ก่อนปี	๒๕๕๗	 	
จำาแนกตามประเภทสิทธิ								 ๑๖๗

แผนภูมิที่	๙	 จำานวนและร้อยละของผลการดำาเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบ	 	
การละเมิดสิทธิมนุษยชน		 ๑๖๘

แผนภูมิที่	๑๐	 จำานวนและร้อยละของผลการติดตามการดำาเนินงานตาม	 	
รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนประจำาปี	๒๕๕๗	 	
จำาแนกตามประเภทสิทธ	ิ ๑๖๙

แผนภูมิที่	๑๑	 จำานวนบุคลากรของสำานัก	กสม.	จำาแนกตามประเภทบุคลากร	 ๒๘๖



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.



๓.๒.

๕.

๑.

๔.

๑.	 นายชาติชาย	 สุทธิกลม	 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 	 	 (เกษียณอายุราชการ	 ๓๐	กันยายน	๒๕๕๗)

๒.	 นายวีรวิทย์	 วีรวรวิทย์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 	 	 (เกษียณอายุราชการ	 ๓๐	กันยายน	๒๕๕๗)

๓.	 นายขรรค์ชัย	 คงเสน่ห์	 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 	 	 (เกษียณอายุราชการ	 ๓๐	กันยายน	๒๕๕๗)
๔.	 นางภิรมย์	 ศรีประเสริฐ	 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 	 	 (รักษาราชการแทน	เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 	 	 ตั้งแต่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๗)	และดำารงตำาแหน่ง 
	 	 	 เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
	 	 	 ตั้งแต่	๒๗	มกราคม	๒๕๕๘	จนถึงปัจจุบัน
๕.	 นางสาววารุณี	 เจนาคม	 รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
	 	 	 (ดำารงตำาแหน่ง	๑	ตุลาคม	๒๕๕๗)



ภารกิจการจัดทำารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำาปีของประเทศไทย	

เป็นหนึ่งในภารกิจสำาคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	ซึ่งบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๘)	 และพระราชบัญญัติ	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	(๖)	 โดยกำาหนดให้	กสม.	จัดทำา	

รายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและ	

คณะรัฐมนตรี	พร้อมทั้งให้เปิดเผยต่อสาธารณชน

ในการจัดทำารายงานประจำาปี	๒๕๕๗	ฉบับนี้	 กสม.	ได้รวบรวมข้อมูล	ข้อเท็จจริง	และคัดเลือก	

ประเด็นจากสถานการณ์สำาคัญซึ่งเป็นท่ีสนใจอย่างกว้างขวาง	ทั้งจากหน่วยงานของรัฐ	และเอกชน	

สื่อมวลชน	สาธารณชน	ตลอดจนประชาคมระหว่างประเทศ	และ/หรือเห็นว่ามีผลอย่างสำาคัญต่อ	

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ	 รวมถึงเรื่องที่	กสม.	ได้ดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องใน	

ประเด็นต่าง	ๆ 	เหล่าน้ัน	ทั้งจากการจัดทำารายงาน	การตรวจสอบ	หรือการจัดทำาข้อเสนอแนะเพ่ือแก้ไข

ปัญหาไปยังรัฐบาล	หน่วยงานหรือผู้ที่เก่ียวข้องแล้ว	นำามาวิเคราะห์	สังเคราะห์	ประเมินสถานการณ์	

ในด้านต่าง	ๆ 	โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานหลักในการประเมิน	 ท้ังนี้	ด้วยความตั้งมั่นในบริบทของการจัดทำา	

รายงานที่เสนอข้อมูลที่เป็นกลาง	ปราศจากอคติ	หรือมีข้อกังขาเก่ียวกับท่ีมาของข้อมูลให้มากท่ีสุด	

กสม.	ได้ใช้ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากการปฏิบัติงานโดยตรง	ทั้งจากการติดตามตรวจสอบกรณีร้องเรียน	หรือ	

การปฏิบัติงานอื่น	ๆ 	ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นสำาคัญ	 นอกจากนี้	ยังได้รวบรวมข่าวสารและรายงานสถานการณ์

จากแหล่งต่าง	ๆ 	โดยสอบทานความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง	เพื่อประกอบ	

การจัดทำารายงาน

รายงานฉบับนี้	ครอบคลุมมิติสิทธิมนุษยชนทั้งหมด	๙	ด้านหลัก	ๆ 	ได้แก่	สิทธิพลเมืองและ	

สิทธิทางการเมือง	สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	สิทธิชุมชน	

สิทธิด้านที่ดินและป่า	สิทธิ เ ด็ก	สตรี	และความเสมอภาคทางเพศ	สิทธิผู้ สูงอายุ	คนพิการ	และ	

การสาธารณสุข	สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และสถานะบุคคล	และสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน	

ภาคใต้	 ทั้งนี้	เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี	 ยุทธศาสตร์

และกรอบการดำาเนินงานของ	กสม.	ระหว่างปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๘	 และประเด็นหลัก	ๆ 	ที่ประชาชนให้	

ความสำาคัญ	โดยมิติเหล่านี้จะทับซ้อน	เชื่อมโยง	และเกี่ยวพันกันในลักษณะต่าง	ๆ

รายงานฉบับน้ี	สะท้อนสถานการณ์ความรุนแรง	และการเปลี่ยนผ่านในปรากฏการณ์การเมือง	

การปกครอง	และกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม	ซึ่งเชื่อมโยงถึงข้อเรียกร้องจากสถานการณ์การชุมนุม

อย่างยาวนาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การปฏิรูปประเทศซึ่งที่ผ่านมาได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาความ

เหล่ือมล้ำาที่เป็นสาเหตุสำาคัญของความไม่เท่าเทียมกันมาตั้งแต่ปี	๒๕๕๓	ซึ่งล้วนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้าง	

ที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อน	 และมีความสัมพันธ์กับสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลและชุมชน	 เช่น	สิทธิ	

ในการดำารงชีพตามมาตรฐานขั้นต่ำาท่ีเหมาะสม	 สิทธิในสุขภาพ	 สิทธิในการศึกษา	และสิทธิในการทำางาน	

เป็นต้น

บทสรุป
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ทั้งนี้	ที่ผ่านมารัฐได้มีนโยบายและมาตรการต่าง	ๆ 	ที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำา	 โดยออก

กฎหมาย	และมาตรการต่าง	ๆ 	อาทิ	การส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางเพศ	 การมีนโยบายหรือ

มาตรการช่วยเหลือแก่คนพิการ	 และผู้สูงอายุในลักษณะการสร้างการอยู่ร่วมกันภายในสังคม	(Social	

Inclusion)	และการจัดการศึกษาเพื่อการส่งเสริมพหุลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม	เป็นต้น	 แต่ก็ยัง	

ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

อุปสรรคสำาคัญที่พบ	ได้แก่	การกระจุกตัวหรือรวมศูนย์อำานาจการตัดสินใจไว้ที่หน่วยราชการ

ส่วนกลาง	 รวมถึงการดำาเนินนโยบายที่รวมศูนย์อำานาจครอบคลุมในมิติต่าง	ๆ 	ทั้งด้านการจัดการ	

ทางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	การศึกษา	และการเมืองการปกครอง	 ตลอดจนการที่ประชาชนและชุมชน	

ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร	และขาดการมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและตัดสินใจอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น	ยังมีปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซ่ึงมีความรุนแรง	

ยิ่งขึ้นจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงการขนาดใหญ่ของประเทศ	ซึ่งมักพบว่า	การดำาเนินโครงการ	

ของทั้งรัฐและเอกชนมิได้เคารพสิทธิของประชาชนและชุมชนที่ได้รับการประกันตามรัฐธรรมนูญ	

หลายโครงการมิได้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	

ตลอดจนกระบวนการประเมินผลดังกล่าว	ขาดความเป็นอิสระและไม่ครบถ้วนเพียงพอตามหลักวิชาการ	

นอกจากนี้	ยังพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการจากรัฐได้อย่างทั่วถึง	และ/

หรือมีคุณภาพที่เพียงพอ	เช่น	กลุ่มชาติพันธุ์	กลุ่มคนพิการ	กลุ่มคนชายขอบ	กลุ่มผู้สูงอายุ	กลุ่มเด็กและสตรี	

อีกทั้งกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจ	ยังไม่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้าไป	

มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง	ซึ่งจะทำาให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	ตลอดจนไม่สามารถ	

ตอบสนองต่อความต้องการ	หรือแก้ไขปัญหานั้น	ๆ 	ได้อย่างแท้จริง

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยในปี	๒๕๕๗	 ในภาวะท่ีประเทศไทยอยู่ภายใต้	

การปกครองของรัฐบาลที่แต่งตั้งโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	ตลอดจนการประกาศใช้

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	 และอยู่ในระหว่างการร่าง

รัฐธรรมนูญฉบับถาวร	 กสม.	เห็นความสำาคัญท่ีรัฐบาลจะต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

โดยยึดหลักการปกครองโดยระบบนิติรัฐและนิติธรรม	การใช้กฎหมายพิเศษ	ตลอดจนการจำากัดและลิดรอน

สิทธิเสรีภาพควรกระทำาเท่าที่จำาเป็นและได้สัดส่วนที่เหมาะสมกับความรุนแรงของสถานการณ์เท่านั้น	

นอกจากนี้	รัฐควรเปิดโอกาสรับฟังความเห็นของประชาชนและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนิน

นโยบายและมาตรการของรัฐอย่างแท้จริง

สำาหรับข้อท้าทายหรือปัญหาใหม่	ๆ 	ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย	เช่น	การท่ีสังคมไทยกำาลังจะก้าว

เข้าสู่การเป็น	“สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์”	ในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	 ปัญหาการเคล่ือนย้ายคนข้ามพรมแดน	

ทั้งที่เป็นแรงงาน	ผู้ลี้ภัย	ผู้แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ	 รวมถึงกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติของ

การค้ามนุษย์	 ตลอดจนการลงทุนของธุรกิจข้ามพรมแดน	 ล้วนก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มี	

แนวโน้มเพิ่มสูง	และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น	 จึงเป็นสิ่งที่รัฐบาลและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเตรียมการป้องกัน	

และแก้ไขปัญหาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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The	 duty	 for	 making	 of	 Annual	 Human	 Rights	 Evaluation	 Report	 of	 Thailand	
is	 one	 of	 the	 main	 mandates,	 stipulated	 under	 Constitution	 of	 the	 Kingdom	 of	 Thailand,	
B.E.	2550	(2007),	Section	257,	Paragraph	One	(8)	and	the	National	Human	Rights	Commission	Act,	
B.E.	2542	(1999),	Article	15	(6),	that:	the	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand	(NHRCT)	
shall	 make	 the	 Annual	 Human	 Rights	 Evaluation	 Report	 of	 Thailand,	 for	 presenting	 to	 the	
Parliament	and	the	Cabinet	with	public	accessibility.

For	 this	 2014	 Report,	 the	 NHRCT	 acquired	 and	 collected	 facts	 and	 information	
from	main	 human	 rights-relating	 incidents	 spotlighting	 to	 broad	 interests	 of	 government	 and	
non-government	sectors,	mass	media,	the	public	and	international	community	and/or	with	the	
reflection	to	human	rights	promotion	and	protection	in	Thailand,	including	those	being	handled	
by	 the	 NHRCT’s	 efforts	 for	 investigating,	 reporting	 and	 making	 recommendations	 to	
the	 Government	 and	 relevant	 entities.	 All	 gained	 were	 analyzed	 and	 synthesized	 with	
designed	criteria	and	baselines.	And	due	to	the	great	efforts	made	with	impartiality,	non-bias	or	not	
being	 in	 doubt	 with	 sources	 of	 information,	 the	 NHRCT	 mainly	 utilized	 its	 primary	 database	
collected	from	the	complaint	handling	processes	or	on	any	other	duties	undertaken	to	be	main	
components	of	data	analysis,	while	in	some	specific	parts,	they	were	also	double-checked	with	
accuracy	and	reliability	of	the	facts	enquired	from	other	sources.

This	Report	covers	nine	human	rights	dimensions,	grouped	on	bases	of	Thailand’s	ratified	
Human	Rights	Treaties,	the	2010	-	2015	Strategies	and	Frameworks	of	the	NHRCT	and	all	principal	
concerns	 of	 the	 public.	 These	 dimensions	 are	 certainly	 universal,	 inalienable,	 indivisible,	
interdependent	 and	 interrelated	 as:	 the	 Civil	 and	 Political	 Rights;	 the	 Economic,	 Social	 and	
Cultural	 Rights;	 the	 Rights	 in	 Judicial	 Process;	 the	Community	 Rights;	 the	 Rights	 to	 Lands	 and	
Forests;	 the	 Rights	 of	Women	 and	 Children	 with	 Gender	 Equity;	 the	 Rights	 of	 Older	 Persons,	
People	with	Disabilities	and	Public	Health;	the	Rights	of	Ethnic	Groups	and	Legal	Status;	and	the	
Human	Rights	in	Deep	South	provinces.

Most	of	concerns	raised	within	this	Report	are	linked	to	various	violations	found	within	
transitional	period	of	the	politics,	ruling	syatems	and	social	movements	and	certainly	relating	to	
proposals	 and	 demands	 being	 raised	 from	 prolonged	 demonstrations,	 especially	 for	 the	
Country	 Reform	with	most	 concerns	 on	 solving	 of	 principal	 disparities,	 non-equity	 and	 unjust	
since	 2010.	 These	 all	 are	 becoming	structural	 problems	 with	 inter-linkages	 and	 complexities	
while	also	relating	to	the	enjoyment	of	fundamental	human	rights	entitled	to	the	individuals	and	
communities,	 e.g.	 the	 right	 to	 appropriated	minimum	 standard	 of	 livelihood,	 right	 to	 health,	
right	to	education	and	right	to	work,	etc.

And	although	the	Government	has	created	numerous	interventions	for	solving	principal	
disparities,	 non-equity	 and	 unjust,	 especially	 to	 issue	 a	 number	 of	 laws	 and	 regulations	 with	
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policies	and	measures,	e.g.	on	the	promotion	of	gender	equity	and	equal	opportunity;	on	the	
affirmative	actions	for	older	people	and	persons	with	disabilities;	on	the	social	inclusion	and	on	
the	education	management	with	promotion	of	social	and	cultural	pluralism,	nonetheless	these	
still	could	not	solve	problems	with	sustainability.

Some	 challenges	 are	 being	 addressed	 as:	 the	 centralization	 of	 power	 and	 decisions	
made	with	only	or	within	the	state	apparatuses	or	central	authorities	as	well	as	the	implementa-
tion	of	policies	with	 centralization	of	powers	 covering	 various	dimensions	of	management,	 as:	
economy,	society,	culture,	education	and	politics	with	the	limits	of	accessibility	of	information	and	
news	and	of	people’s	participation	in	decision	and	policy	making	processes.

In	 2014,	 there	were	 several	 projects	 creating	 serious	 problems	 on	 natural	 resources	
and	environmental	management	with	the	development	of	industries	and	mega	projects.	These	
projects	were	 being	 run	 by	 both	 government	 and	 private	 sectors	 and	without	 the	 respect	 to	
individual	 and	 community	 rights	 guaranteed	 under	 the	 Constitution.	 Some	 projects	 were	 not	
running	the	health	and	environmental	impact	assessments	in	accordance	with	the	Constitution,	
while	for	those	with	assessments	committed	were	found	with	dependence	and	incompletion	in	
terms	of	methodologies	and	means.	In	addition,	there	were	various	groups	found	with	inaccessibility	
to	fundamental	human	rights	and	public	welfares	or	even	could	be	able	to	access	but	with	very	
limited	and	/or	inadequate	quality,	e.g.	the	ethnic	groups,	persons	with	disabilities,	marginalized	
people,	older	people,	children	and	women.	There	were	limits	of	rooms	of	such	vulnerable	groups		
on	side	of	“rights	holders”	for	participation	and	decision-making	mechanisms.	These	affected	to	
the	possibility	of	sustainable	management	responding	to	their	actual	needs	and	problems.

The	 human	 rights	 situation	 of	 Thailand	 in	 2014	 during	 the	 ruling	 of	 Government,	
appointed	 by	 the	National	 Council	 for	 Peace	 and	Order	 (NCPO),	 as	well	 as	 the	 promulgation	
of	 Constitution	 of	 the	 Kingdom	 of	 Thailand	 (Interim),	 B.E.	 2557	 (2014)	 and	 the	 Constitutional	
Drafting	Process,	the	NHRCT	would	like	to	intensify	the	Government	to	made	its	vigorous	efforts	
to	promote	and	protect	human	rights	with	undertaking	and	maintaining	of	the	Legal	State	and	
Rule	of	Law.	The	specific	laws	with	limit	and	deprivation	of	rights	and	liberty	shall	be	only	used	
with	appropriateness	and	proportionality,	corresponding	to	specific	situations	happened.	 In	the	
meantime,	the	rooms	for	people’s	participation	shall	be	built	with	hearings	of	public	opinions,	
particularly	those	individuals	and	communities	affected	by	the	State’s	policy	implementation.

And	 for	 the	newly-emerging	challenges	or	problems	 in	Thailand,	as:	 the	changing	of	
structure	of	Thai	society	with	“majority	of	older	population”	in	the	next	10	years;	the	movement	
of	 people	 across	 borders,	 covering	 migrant	 workers,	 refugees	 or	 people	 fleeing	 fighting	 and	
economic	migrants	with	committing	of	cross-border	crimes	and	human	trafficking;	and	the	increase	
of	trans-boundary	human	rights	infringements	committed	by	Thai	business	sectors	or	investments,	
they	all	make	violations	becoming	more	complication	and	of	course	would	be	what	 the	Thai	
Government	and	 relevant	actors	need	 to	 spend	 their	 concerns	and	efforts	 for	preventing	and	
solving	of	problems	corresponding	to	the	ongoing	and	further	changes.
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	มีหน้าที่จัดทำารายงานการประเมินสถานการณ์	

สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ	 ตามอำานาจหน้าท่ีซ่ึงบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	(๘)	ซึ่งกำาหนดให้	กสม.	จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์	

ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอต่อรัฐสภา	และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	(๖)	กำาหนดให้	กสม.	จัดทำารายงานประจำาปีเพื่อประเมินสถานการณ์	

ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	และเปิดเผยต่อสาธารณชน	

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเมืองการปกครองโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	 เมื่อวันที่ 	

๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 และตามประกาศ	คสช.	ฉบับที่	๕/๒๕๕๗	ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	สิ้นสุดลงชั่วคราว	เว้นหมวด	๒	พระมหากษัตริย์	และให้องค์กรอิสระและองค์กรอื่น	

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป	 และประกาศ	คสช.	

ฉบับท่ี	๑๑/๒๕๕๗	ให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	สิ้นสุดลง	ยกเว้น	หมวด	๒	

และให้องค์กรอิสระ	 และองค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ยังคง	

ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป	 ดังนั้น	การจัดทำารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำาปี	๒๕๕๗	

จึงยังเป็นอำานาจหน้าที่ของ	กสม.	 โดยนัยตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น	 วัตถุประสงค์สำาคัญของ	

การจัดทำ ารายงาน	คือ 	เพื่ อส่ ง เสริม ให้สาธารณชนได้ รับทราบถึงสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน	

ในประเทศว่า	 ในแต่ละปีมีเหตุการณ์ท่ีสำาคัญใดบ้างท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนท่ีได้รับ	

การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	 กฎหมายภายในอื่น	ๆ 	ตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทย	

เป็นภาคีมาตรฐานระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง	และคำามั่นสัญญาต่าง	ๆ 	ท่ีรัฐบาลไทยได้ให้ไว้ต่อประชาคม

ระหว่างประเทศ	ทั้งในด้านที่เป็นความก้าวหน้าและความถดถอย



ในการจัดทำารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนฉบับนี้	 กสม.	ได้รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริง	

และคัดเลือกประเด็นจากสถานการณ์สำาคัญที่เป็นที่สนใจอย่างกว้างขวาง	ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและ

เอกชน	สื่อมวลชน	สาธารณชน	ตลอดจนประชาคมระหว่างประเทศ	และ/หรือ	กสม.	เห็นว่ามีผลอย่าง

สำาคัญต่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ	 รวมถึงเรื่องท่ี	กสม.	ได้มีการดำาเนินงาน	

ที่ เกี่ยวข้องในประเด็นต่าง	ๆ 	เหล่านั้น	 ทั้งจากการจัดทำารายงาน	การตรวจสอบ	หรือการจัดทำา	

ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล	หน่วยงาน	หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	แล้วนำามาวิเคราะห์	สังเคราะห์	

ประเมินสถานการณ์ในด้านต่าง	ๆ 	โดยมีเกณฑ์หรือมาตรฐานหลักในการประเมิน	ดังนี้

๑.	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 โดยเฉพาะในหมวดที่	๓	สิทธิและ

เสรีภาพของชนชาวไทย	และหมวดที่	๕	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

ฉบับชั่วคราว	พุทธศักราช	๒๕๕๗	มาตรา	๔	ซึ่งบัญญัติว่า	ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และ	

ความเสมอภาค	 บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทย	

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่

ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

๒.	 สิทธิที่ได้รับการรับรองจากสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย	

เป็นภาคี	 รัฐจึงมีพันธกรณีที่จะต้องดำาเนินการให้สอดคล้อง	และ/หรือ	เป็นไปตามมาตรฐานที่รับเอาไว้	

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนหลัก	๗	ฉบับ	

จากทั้งหมด	๙	ฉบับ	ได้แก่

๑)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 (Convention	 on	 the	

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

บังคับกับประเทศไทยเมื่อวันที่	๘	กันยายน	๒๕๒๘

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

บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันที่	๒๖	เมษายน	๒๕๓๕

๓)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(Internationa	

Covenant	 on	 Civil	 and	 Political	 Rights:	 ICCPR)	 มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	

เมื่อวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๔๐

๔)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 (International	

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

ประเทศไทย	เมื่อวันที่	๕	ธันวาคม	๒๕๔๒

๕)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 (Convention	 on	

the	Elimination	of	All	Forms	of	Racial	Discrimination:	ICERD)	มีผลใช้บังคับกับ

ประเทศไทย	เมื่อวันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๔๖
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๖)	 อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย	

ไร้มนุษยธรรม	 หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี	 (Convention	 Against	 Torture	 and	 Other	

Cruel,	 Inhuman	 or	 Degrading	 Treatment	 or	 Punishment:	 CAT)	 มีผลใช้บังคับ	

กับประเทศไทย	เมื่อวันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๐

๗)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	 (Convention	 on	 the	 Rights	 of	 Persons	 with	

Disabilities:	CRPD)	มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	เมื่อวันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๑

นอกจากนี้	ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคล

จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	(International	Convention	for	the	Protection	of	All	Persons	

from	Enforced	Disappearance	:	 ICPED)	โดยได้ลงนาม	เม่ือวันที่	๙	มกราคม	๒๕๕๕	 และยังอยู่	

ในระหว่างกระบวนการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็นภาคี	 แม้ว่าในช่วงดังกล่าว	อนุสัญญาฯ	จะยังไม่มีผลใช้บังคับ

กับประเทศไทย	 แต่รัฐบาลต้องไม่กระทำาการใด	ๆ 	ท่ีเป็นการขัดต่อสาระและความมุ่งประสงค์	(Objects	

and	Purposes)	ของอนุสัญญาดังกล่าว

นอกจากสนธิสัญญาหลัก	๗	ฉบับข้างต้นแล้ว	 ประเทศไทยยังได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของ	

สนธิสัญญาข้างต้นในบางฉบับ	ซึ่งขยายผลการคุ้มครองสิทธิให้กว้างขวางข้ึนจากสนธิสัญญาหลัก	โดย

พิธีสารที่ไทยเข้าเป็นภาคีแล้ว	มี	๔	ฉบับ	ได้แก่

๑)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	

(Optional	 Protocol	 to	 the	 Convention	 on	 the	 Elimination	 of	 All	 Forms	

of	Discrimination	Against	Women	:	OP-CEDAW)	ซึ่งมีสาระสำาคัญเกี่ยวกับ	

การยอมรับอำานาจของคณะกรรมการประจำาอนุสัญญาฯ	ในการรับและพิจารณา	

ข้อร้องเรียนในกรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาฯ	 โดยผู้ร้องเรียนอาจ	

เป็นบุคคล	กลุ่มบุคคลในนามผู้ถูกละเมิดสิทธิก็ได้	 ทั้งนี้	ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน

พิธีสารฉบับนี้	เมื่อวันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๔๓

๒)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ว่าด้วยการขายเด็ก	โสเภณีเด็ก	และ	

สื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	 (Optional	 Protocol	 to	 the	 Convention	 on	 the	 Rights	

of	 the	Child	on	the	Sale	of	Children,	Child	Prostitution	and	Child	

Pornography	:	OP-CRC-SC)	ซึ่งประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารดังกล่าวด้วยการ	

ภาคยานุวัติ	 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:	OP-CRC-AC)	ประเทศไทยได้เข้าเป็น

ภาคีพิธีสารฉบับนี้ด้วยการภาคยานุวัติ	 เมื่อวันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๔๙
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๔)	 พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	ว่าด้วยกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน	

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

Communications	Procedure:	OP-CRC-IC)	ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันพิธีสารฉบับนี้	

เมื่อวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๕๕

นอกจากสนธิสัญญาหลักและพิธีสารดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 ยังมีอนุสัญญาด้านแรงงานที่จัดทำาข้ึน	

โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(International	Labor	Organization	:	 ILO)	ที่ประเทศไทยได้	

ให้สัตยาบันไว้	จำานวน	๑๔	ฉบับ	๑

๓.	 กฎหมาย	กฎ	ระเบียบภายในประเทศ	นโยบาย	แผนงาน	ซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งเสริม	

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ	ข้อ	๑	และ	๒

๔.	 ปฏิญญา	ข้อมติ	มาตรฐาน	แนวทาง	ข้อกำาหนดระหว่างประเทศ	ทั้งในระดับภูมิภาคและ

ระดับสากลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนคำามั่นต่าง	ๆ 	ซึ่งรัฐบาลไทย	

ได้ให้	และ/หรือ	รับรองไว้ต่อประชาคมระหว่างประเทศ	เช่น	ในกระบวนการเสนอรายงานสถานการณ์	

สิทธิมนุษยชนในประเทศต่อสหประชาชาติ	(Universal	Periodic	Review	:	UPR)	 ซึ่งแม้ว่าตราสาร	

หรือคำามั่นดังกล่าวมิได้สร้างพันธกรณีทางกฎหมายแก่รัฐโดยตรง	(Soft	Law)	 แต่ถือว่ารัฐมีพันธะทาง	

จริยธรรม	(Moral	Obligation)	ที่จะต้องดำาเนินการให้สอดคล้อง	หรืออย่างน้อยท่ีสุดไม่ขัดแย้งกับเรื่อง	

ที่ได้ให้การรับรองหรือให้คำามั่นไว้

๑	 ได้แก่	อนุสัญญาฉบับท่ี	๑๔	ฉบับท่ี	๑๙	ฉบับท่ี	๒๙	ฉบับที่	๘๐	ฉบับที่	๘๘	ฉบับที่	๑๐๐	ฉบับที่	๑๐๔	ฉบับที่	๑๐๕	ฉบับที่	๑๑๖	

ฉบับที่	๑๒๒	ฉบับที่	๑๒๓	ฉบับที่	๑๒๗	ฉบับที่	๑๓๘	และฉบับที่	๑๘๒	ดูรายละเอียดใน	www.mol.go.th/en/node/3422
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หน้าที่ในการเคารพ	(Obligation	to	Respect)

หมายถึง	การที่รัฐต้องไม่เข้าไปแทรกแซงการใช้สิทธิของประชาชน	

และไม่ทำาการใด	ๆ 	 (กระทำา	หรือละเว้นการกระทำา)	ที่เป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนเสียเอง

ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ เกิดข้ึนในปี	๒๕๕๗	นั้น	 รายงานจะเทียบเคียง

สถานการณ์และการดำาเนินงานของรัฐกับเกณฑ์หรือมาตรฐานข้างต้น	 และจะประเมินความก้าวหน้า	

หรือถดถอยในด้านนั้น	ๆ 	 โดย	กสม.	เห็นว่า	 รัฐมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเบ้ืองแรกในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นภายในเขตอำานาจรัฐ	 รวมถึงการกระทำาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย	

ที่มีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ	โดยรัฐมีความรับผิดชอบใน	๓	ระดับ	ดังนี้

หน้าที่ในการคุ้มครอง	(Obligation	to	Protect)

หมายถึง	รัฐมีหน้าที่ที่จะต้องคุ้มครองบุคคลหรือกลุ่มบุคคล	มิให้ถูก	

ละเมิดสิทธิจากบุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่นใด	 โดยรัฐต้องมีมาตรการ	

ดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิ	แต่หากเกิดการละเมิดรัฐต้องเข้ามา

ดูแลให้การคุ้มครอง

หน้าที่ในการทำาให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ	ในการจัดทำา/	

อำานวยการให้เกิดขึ้นจริง	(Obligation	to	Fulfill)

หมายถึง	การท่ีรัฐต้องดำา เนินการเชิงรุก	(Pos it ive	Steps)	

ในการรับรองหรือประกันสิทธิของประชาชน	เช่น	การสร้างกรอบ

ทางกฎหมายและนโยบาย	 รวมถึงการมีมาตรการต่าง	ๆ 	ที่จะช่วยให้	

ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิดังกล่าว	การช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึง	

และได้ใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีได้รับการรับรองในกฎหมายภายใน	

และตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
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อน่ึง	ในการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามแนวทางข้างต้น	 รายงานฉบับน้ียังได้คำานึงถึง	

หลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท่ีกำาหนดนัยสำาคัญอื่น	ๆ 	ในการส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชน	อาทิ	สิทธิบางประการที่เป็นสิทธิที่ไม่สามารถเพิกถอนหรือลิดรอนได้	(Non-Derogable	

Rights)	ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม	๒	เช่น	สิทธิท่ีจะมีชีวิตอยู่	สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน	 และใน	

กรณีที่เป็นสิทธิที่ รัฐอาจจำากัดหรือเพิกถอนได้ช่ัวคราว	(Derogable	Rights)	 ในบางสถานการณ์ท่ี	

กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศยินยอมให้รัฐกระทำาได้เพื่อวัตถุประสงค์บางประการ	ได้แก่	

การเคารพสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่น	ความมั่นคงของชาติ	ความสงบเรียบร้อย	การสาธารณสุข	

หรือเพื่อศีลธรรมของประชาชนแล้ว	๓	 รัฐก็จะต้องดำาเนินการตามแนวทางที่เป็นที่ยอมรับตามกฎหมาย

ระหว่างประเทศ	 เช่น	มีการบัญญัติไว้เป็นกฎหมายที่ชัดเจนเป็นไปเพื่อเหตุผลที่ชอบธรรม	 รัฐไม่

สามารถหาวิธีการอื่นมาทดแทนได้	 และการใช้อย่างจำากัดและเท่าที่จำาเป็นได้สัดส่วนที่เหมาะสม	

กับสถานการณ์	และเป็นมาตรการจำาเป็นในสังคมประชาธิปไตย	เป็นต้น	 หรือกรณีท่ีสิทธิบางประเภทท่ี	

รัฐจะสามารถทำาให้ก้าวหน้าหรือเป็นจริงได้	 อาจต้องดำาเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปภายใต้ทรัพยากร	

ที่มีอยู่	 (Progressive	Realization	of	Rights)	 แต่รัฐจำาเป็นต้องแสดงความมุ่งมั่นและมีแนวทาง	

การดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม	กล่าวคือ	มีการกำาหนดให้บรรลุเป้าหมายท่ีชัดเจน	 (Progressive	

Achievement)	เช่น	มีแผนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา	กำาลังบุคลากร	ผู้รับผิดชอบ	และการติดตาม	

ผลการปฏิบัติอย่างแท้จริง	 มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอ/เหมาะสม	(Maximum	Available	

Resources)	 และไม่มีการเลือกปฏิบัติ	(Non-Discrimination)

ดังนั้น	กสม.	จะได้นำาเกณฑ์และแนวทางดังกล่าวข้างต้นมาใช้ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	

ในรายงานฉบับนี้

๒	 ได้แก่	 สิทธิที่ปรากฏตามข้อ	๖	ข้อ	๗	ข้อ	๘	ข้อ	๑๑	ข้อ	๑๕	ข้อ	๑๖	และข้อ	๑๘	 ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง
๓	 ข้อ	๑๙	(๓)	ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
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ภาพรวมของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในปี	๒๕๕๗	 มีสถานการณ์สำาคัญเกี่ยวกับ	

การชุมนุมทางการเมืองสืบเนื่องจากการท่ีพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลท่ีมีนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	เป็น	

นายกรัฐมนตรี	 เสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุม

ทางการเมือง	การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน	พ.ศ.	....	(ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ)	

ในเดือนสิงหาคม	๒๕๕๖	 จนเป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมต่อต้านจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล	และใน	

วันที่	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	เมื่อเวลา	๐๔.๒๕	น.๔	 สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและเห็นชอบต่อ	

ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ	ในวาระที่สองและสาม	ซึ่งมีการแปรญัตติและมีสาระสำาคัญเสนอให้	

การนิรโทษกรรมครอบคลุมถึงแกนนำาการชุมนุมและผู้สั่งการ	ในช่วงตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	ถึง	๒๕๕๖	โดยให้	

รวมข้อกล่าวหาการฉ้อราษฎร์บังหลวงต่าง	ๆ 	 ตลอดจนการสลายการชุมนุมท่ีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและ	

๔	 การอภิปรายใช้เวลานานกว่า	๑๙	ชั่วโมง	ตั้งแต่วันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	ประธานสภาฯ	ได้ขอให้มีการลงมติในวาระที่สองและสาม

ติดต่อกัน	ซึ่งในการลงคะแนนในวาระที่สาม	สมาชิกสภาฯ	ได้มีมติเห็นชอบด้วยคะแนน	๓๑๐	ไม่เห็นชอบ	๐	และงดออกเสียง	๔	จึง

มีผลให้ร่างพระราชบัญญัติฯ	ผ่านความเห็นชอบของสภาฯ	เมื่อเวลา	๐๔.๒๕	น.



บาดเจ็บในช่วงเวลาดังกล่าวยิ่งทำาให้มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยเข้าร่วมการชุมนุมคัดค้านขยายวงกว้างมากขึ้น	

อาทิ	กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ	(กปท.)	 เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย	(คปท.)	

กลุ่มนักวิชาการ	 กลุ่มประชาคมนักธุรกิจสีลม	 เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย	 กองทัพธรรม	

สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	เป็นต้น	 ต่อมา	กลุ่มต่าง	ๆ 	ได้รวมกันเป็นเครือข่ายต่อต้านรัฐบาล	

ในนาม	“คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์	

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	(กปปส.)”	๕	 มีการเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมไปปิดล้อมสถานท่ีสำาคัญ	

ของหน่วยงานราชการ	รัฐวิสาหกิจ	และเอกชน	เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์	และมิให้หน่วยงานสามารถ	

ปฏิบัติงานได้ตามปกติ	 เพราะเห็นว่า	รัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ	 โดยเครือข่าย	

กปปส.	ได้นัดให้มีการชุมนุมใหญ่ในวันที่	๙	ธันวาคม	๒๕๕๖	 แต่ในเช้าวันเดียวกัน	รัฐบาลได้ประกาศ	

พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและกำาหนดให้มีการเลือกตั้งเป็นการท่ัวไป	ในวันท่ี	๒	กุมภาพันธ์	

๒๕๕๗	 โดยท่ีผู้ชุมนุมยังคงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรักษาการลาออกจากตำาแหน่ง	และให้มีการปฏิรูป

ประเทศก่อนที่จะมีการเลือกต้ัง	 ทั้งน้ี	รัฐบาลรักษาการได้ประกาศใช้พระราชกำาหนดการบริหารราชการ	

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	ระหว่างวันที่	๒๒	มกราคม	-	๒๒	มีนาคม	๒๕๕๗

การปกครองโดยหลักนิติธรรม	(Rule	of	Law)	 เป็นหลักการสำาคัญในการปกครองระบอบ	

ประชาธิปไตยและเป็นการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลว่า	ทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมายอย่าง	

เท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๐	และกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๑๔	เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ	

มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว	 จึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม	

(Public	Order)	 ในระหว่างการชุมนุมมีการปิดถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร	การปิดล้อมและยึด	

สถานที่ราชการ	 รวมทั้งการต่อต้านไม่ให้มีการเลือกตั้ง	จนทำาให้เกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับ	

ผู้ชุมนุม	ทั้งยังมีการลอบทำาร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมตามเวทีต่าง	ๆ 	ตลอดจนการปิดล้อมและใช้อาวุธปืนยิงเข้าไป

ในมหาวิทยาลัย	 รวมถึงการสลายการชุมนุม	สถานการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง	มีผู้เสียชีวิต	

และบาดเจ็บจำานวนมาก	และมีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรงมากขึ้น	 จนในที่สุด	คณะรักษาความสงบ	

แห่งชาติ	(คสช.)	นำาโดย	พลเอก	ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	ได้เข้าควบคุมอำานาจการปกครองประเทศ	

เ ม่ือวันที่ 	 ๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 โดยให้เหตุผลถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่ เกิดขึ้นในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร	เขตปริมณฑล	และพ้ืนท่ีต่าง	ๆ 	ของประเทศในหลายพื้นที่เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์	

ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต	 ตลอดจนเกิดความเสียหายในทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง	และเหตุการณ์มี	

แนวโน้มขยายต่อจนอาจจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ	 และหลังจากท่ี	คสช.	เข้าควบคุม	

อำานาจการปกครอง	 และให้ทุกฝ่ายยุติการชุมนุม	ได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

๕	 นอกจากนั้นยังมีการรวมตัวเคล่ือนไหวของกลุ่มอื่น	ๆ 	ในหลายพื้นที่	อาทิ	สมัชชาปกป้องประชาธิปไตย	(สปป.)	 ตลอดจน	

การเคลื่อนไหวที่เกิดจากการนำาของบุคคลทั่วไปในสถานะปัจเจก

26 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗



พุทธศักราช	๒๕๕๐	 คณะรัฐมนตรีและวุฒิสภาสิ้นสุดลง	 พร้อมท้ังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	 ซึ่งยังคงมีบทบัญญัติด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ใน	

มาตรา	๔	 ในขณะเดียวกันได้มีการจับกุมกลุ่มติดอาวุธ	และตรวจค้นแหล่งซุกซ่อนต่าง	ๆ 	โดยสามารถ	

ยึดอาวุธสงครามได้เป็นจำานวนมาก	ตั้งแต่วันท่ี	๒๒	พฤษภาคม	ถึง	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	ได้มีการ	

ออกประกาศ/คำาสั่ง	คสช.	รวมท้ังสิ้น	๓๐๒	ฉบับ	 โดยส่วนหนึ่งเป็นความพยายามแก้ไขปัญหาบริหาร	

ราชการแผ่นดินที่ผ่านมา	 เช่น	มาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 	

การแก้ไขปัญหานโยบายจำานำาข้าว	 การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และการแก้ไขปัญหาและ	

ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	แต่ทั้งน้ี	ประกาศ/คำาสั่งอีกส่วนหนึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ	

ของบุคคลอย่างต่อเนื่อง	เช่น	การควบคุมจำากัดสิทธิและความเคลื่อนไหวของฝ่ายต่าง	ๆ 	 การเรียกให้บุคคล

มารายงานตัว	การห้ามการชุมนุมทางการเมือง	 การจำากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล	

และสื่อมวลชน	รวมถึงการกำาหนดให้ความผิดบางประเภทอยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษาคดีของ	

ศาลทหาร	จึงเป็นการเปลี่ยนความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองเป็นความขัดแย้งของอุดมการณ์

ทางการเมืองและการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ

สถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิในเรื่องนี้	

โดยกำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินนโยบายพื้นฐานด้านกฎหมายและการยุติธรรมในการดูแลให้มีการปฏิบัติ

และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และท่ัวถึง	 ตลอดจนการคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการละเมิดทั้งโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น	 อีกทั้งยังต้อง	

อำานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน	 แต่ทั้งนี้ยังพบว่า	มีสถานการณ์ที่บุคคลไม่ได้รับ	

ความเป็นธรรม	หรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเนื่องมาจากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	

โดย	กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า	มีการกระทำาท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	อาทิ	

ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในการจับกุม	การตรวจค้นเคหสถาน	การสอบสวน	การคุมขัง	การซ้อมทรมาน	

การหายสาบสูญของบุคคล	รวมทั้งการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังอย่างไม่เหมาะสม	การควบคุม	

ผู้ต้องขังรวมกับจำาเลยระหว่างการพิจารณาคดีของศาล	เป็นต้น	 ดังนั้น	ในส่วนของการดำาเนินการเพื่อ	

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	ตั้งแต่ต้น-กลาง	และปลายน้ำา	 รัฐบาลจะต้องกำาชับ

กวดขันให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนเพ่ืออำานวยความยุติธรรมให้กับ

ประชาชนได้อย่างแท้จริง

สถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

เหตุการณ์ความรุนแรงที่ เกิดข้ึนต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	 สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและ	

ความเสียหายของทรัพย์สินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก	ทั้งนี้	สถานการณ์ในปี	๒๕๕๗	

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗ 27 



มีแนวโน้มที่ดีขึ้น	เนื่องจากมีความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์ความไม่สงบน้อยท่ีสุดในรอบ	๑๑	ปี	

ภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการกำาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกัน	

แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ 	 ในขณะที่ เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่มีความระมัดระวัง

และตระหนักถึ งปฏิบัติการ ท่ีอาจจะส่ งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนได้มาก ข้ึน	 แต่ยั งพบว่ ามี 	

ความรุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะ	มีเจ้าหน้าท่ีและประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บ	และเป็นท่ีน่าเสียใจว่า	

ในเหตุการณ์หลาย	ๆ 	ครั้ง	มีเด็กและสตรีรวมอยู่ด้วย	

ในขณะเดียวกัน	เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรมยังคงเป็นประเด็นสำาคัญในพื้นที่	 เนื่องจาก	

เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำานาจหน้าที่ตามกฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย	ว่าจะมี	

ส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบไปซักถามโดยไม่ต้องมีหมายค้นและหมายจับ	 มีการควบคุมตัวไว้	

ในสถานท่ีเฉพาะต่าง	ๆ 	ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาและร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ในส่วน	

ของการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบยังมีความล่าช้า	ไม่ทั่วถึง	และไม่เป็นธรรม	 ซึ่งรัฐควรจัดให้มีกลไก	

รับเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

สถานการณ์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ในปี	๒๕๕๗	ปัญหาสิทธิมนุษยชนและการทุจริตมีความเช่ือมโยงและทวีความรุนแรงมากข้ึน	

ในสังคมไทย	โดยสืบเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเมือง	ในช่วง	๔	-	๕	ปีที่ผ่านมา	มีผลทำาให้เกิดปัญหา	

ความเหลื่อมล้ำา	และการมีช่องว่างทางรายได้มากยิ่งขึ้น	 นอกจากนั้น	ยังมาจากนโยบายการจัดการ	

ทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	กรณีผลกระทบต่อเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการนโยบาย	

จำานำาข้าวเปลือกของรัฐบาลซึ่งเป็นประเด็นสำาคัญที่มีการอภิปรายต่อต้านรัฐบาลในระหว่างการชุมนุม	

ที่ผ่านมา	 โดยพรรคการเมืองและรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งได้เสนอเป็นนโยบายหาเสียงเพ่ือ	

แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย	 แต่ก็ เป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดปัญหา	

การทุจริตทั้งด้านงบประมาณและเชิงนโยบายและสร้างความเสียหายด้านงบประมาณโดยมียอด

ประมาณการขาดทุนจากการดำาเนินโครงการ	๗	แสนล้านบาท	 และมีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแต่กลับ	

ไม่ได้รับเงินจากโครงการประมาณ	๘	แสนครัวเรือน	 นอกจากนั้น	ยังมีสถานการณ์ปัญหาต่าง	ๆ 	ที่สั่งสม	

มาจากรัฐบาลในสมัยต่าง	ๆ 	ทั้งการค้ามนุษย์	แรงงานข้ามชาติ	แรงงานประมงผิดกฎหมาย	การละเมิด

สิทธิมนุษยชนของธุรกิจสัญชาติไทยที่ลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน	 ตลอดจนการใช้สิทธิของแรงงาน	

ในการสมาคม	การรวมตัว	และการร่วมเจรจาต่อรอง	 ท้ังนี้	กสม.	เห็นว่า	ประเทศไทยควรเข้าเป็น	

ภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	ฉบับที่	๘๗	และฉบับที่	๙๘

สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชน

พบว่า	รัฐบาลมีความพยายามดำาเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	

ในปี	๒๕๕๗	การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่	ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทำาลายทรัพยากร
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ป่าไม้ในพ้ืนที่ต่าง	ๆ 	และความเหลื่อมล้ำาในการถือครองที่ดิน	 แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	รับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	บำารุงรักษาและ

การได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพื่อให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิด

อันตรายต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	หรือคุณภาพชีวิต	แต่ในทางปฏิบัติ	ยังคงพบว่ามีชุมชนท่ัวประเทศ

ที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินโครงการท้ังของรัฐและเอกชน	 รัฐบาลยังคงเน้นการสร้างและขยาย	

การเติบโตทางเศรษฐกิจ	โดยการพัฒนาอุตสาหกรรม	และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มี

การใช้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติจำานวนมาก	 ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ	สิ่งแวดล้อม	

และวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นมาแต่เดิม

สถานการณ์ด้านสิทธิในด้านที่ดินและป่า

ในภาพรวมของประเทศ	พบว่ายังคงมีปัญหาความเหล่ือมล้ำาในการถือครองท่ีดิน	โดยรัฐยังไม่อาจ	

กระจายการถือครองที่ดินและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสิทธิในที่ดินได้อย่างเท่าเทียม	ทั่วถึง	และเป็นธรรม	

การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินอยู่กับคนบางกลุ่ม	 ในขณะที่คนส่วนใหญ่	โดยเฉพาะคนยากจนและ

เกษตรกรรายย่อยไม่มีที่ดินถือครองหรือไม่มีโอกาสในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน	 นอกจากนี้	ยังพบ	

ปัญหาการใช้ระบบการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญาที่ไม่ธรรมต่อเกษตรกร	 โดยเปิดโอกาสให้บริษัท	

ทางการเกษตรรายใหญ่สามารถครอบครองปัจจัยการผลิต	 รวมท้ังท่ีดินในจำานวนมาก	ส่งผลให้	

เกษตรกรไม่มีที่ดินทำากิน	และกลายเป็นผู้ใช้แรงงานรับจ้างในที่ดินของตนเอง	ในขณะที่กลไกรัฐไม่	

สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรได้	 ซ่ึงในปี	๒๕๕๗	คสช.	มีความพยายามในการแก้ไขปัญหา

การบุกรุกและทำาลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีต่าง	ๆ 	 ตลอดจนความเหลื่อมล้ำาในการถือครองท่ีดินดังกล่าว	

แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า	มีการบังคับใช้	ขยายผล	และตีความคำาสั่ง	คสช.	ในบางฉบับที่ส่งผลกระทบ	

ต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง	

สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคทางเพศของบุคคล

พบว่า	ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา	จำานวน	๖.๔	ล้านคน	เช่น	

กลุ่มเด็กเร่ร่อน	เด็กไร้สัญชาติ	และเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา	ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด	การค้า

บริการทางเพศ	การถูกบังคับใช้แรงงาน	และการค้ามนุษย์	เป็นต้น	๖	 นอกจากนั้น	ยังมีปัญหาความรุนแรง

ต่อเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในกลุ่มเด็กและสตรี	

ที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์	 รวมท้ังความไม่ปลอดภัยของเด็ก

๖	 สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้	และคุณภาพเยาวชน	(สสค.)	 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมที่	 <www.qlf.or.th>	 (สืบค้น	

เมื่อวันที่	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๕๘)
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และสตรีในที่สาธารณะ	รวมถึงการนำาเด็กเข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง	 ดังนั้น	หน่วยงานของรัฐที่มี	

หน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีจึงควรมีการพัฒนาทักษะ	และเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติต่อเด็ก	

และสตรี	 โดยเฉพาะกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงหรือการถูกละเมิด	 ในส่วนของการบริการ	

สาธารณะ	 รัฐควรมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของเด็กและสตรีให้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องและ

เหมาะสม	ในด้านบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ	รัฐควรออกกฎหมายหรือมาตรการต่าง	ๆ 	ที่เก่ียวข้อง

โดยคำานึงถึงความอ่อนไหวของบุคคลดังกล่าว	 รวมท้ังควรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดำาเนินการใด	ๆ 	

ที่ เ ก่ียวข้อง	 ทั้ งนี้ 	ในปี	๒๕๕๗	รัฐมีความพยายามในการดำาเนินการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริม	

ความเสมอภาค	และการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศอย่างต่อเนื่อง	ส่งผลให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ	

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	๒๕๕๘	เมื่อวันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๕๘

สถานการณ์ด้านสิทธิผู้สูงอายุ คนพิการ ความหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข

ในปี	๒๕๕๗	ประชากรของประเทศไทย	มีจำานวนผู้สูงอายุประมาณ	๑๐	ล้านคน	หรือคิดเป็น	

ร้อยละ	๑๕.๓	ของประชากรทั้งประเทศ	 โดยมีการคาดการณ์ว่า	ในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	สังคมไทยจะ

ก้าวเข้าสู่การเป็น	“สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์”	 รัฐจึงมีหน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคม	

ผู้สูงอายุ	โดยการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว	 ในด้านคนพิการ	ประเทศไทยได้มีกฎหมาย	

ที่ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการที่สอดคล้องกับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	

เช่น	พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	 พระราชบัญญัติการจัดการ	

ศึกษาสำาหรับคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๑	 และกฎกระทรวงแรงงานท่ีกำาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของ	

สถานประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐจะต้องรับคนพิการเข้าทำางาน	หรือจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริม	

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๔	ในกรณีท่ีไม่สามารถรับคนพิการเข้าทำางานได้	เป็นต้น	

และในส่วนสิทธิด้านสุขภาพ	ระบบสุขภาพของไทยยังมีระบบการให้บริการผ่านระบบหลักประกันสุขภาพ	

แห่งชาติ	ระบบประกันสังคม	และระบบสวัสดิการข้าราชการซึ่งยังมีความแตกต่างในการเข้าถึงบริการ	

ด้านสาธารณสุขและสิทธิประโยชน์	รัฐจึงควรกำาหนดให้ประชาชนมีหลักประกันด้านสุขภาพท่ีได้มาตรฐาน	

มีคุณภาพ	และเป็นไปอย่างทั่วถึง

สถานการณ์ด้านสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ และสถานะบุคคล

ในปี	๒๕๕๗	ยังมีประเด็นสำาคัญเกี่ยวกับการได้รับสถานะบุคคลตามกฎหมาย	การจัดตั้งถิ่นฐาน

การประกอบอาชีพ	และการดำารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของกลุ่ม	การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการข้ันพื้นฐาน	

ในการดำารงชีวิตตามมาตรฐานที่ เหมาะสม	 ซึ่งที่ผ่านมา	รัฐได้ดำาเนินมาตรการที่มีความก้าวหน้า	

ในหลายด้าน	เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน	เพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาเก่ียวกับสถานะบุคคล	

ในหลายมิติ 	 เช่น	การจัดทำาทะเบียนประวัติบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน	และการซักซ้อม

แนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล	เป็นต้น	 ทั้งนี้	ยังพบว่าหน่วยงานรัฐ	
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ยังขาดความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์	 โดยเฉพาะการพึ่งพิงธรรมชาติและป่า	

นโยบายของรัฐด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมักจะดำาเนินการ	

โดยไม่คำานึงถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ 	 นอกจากนั้น	กลุ่มชาติพันธุ์ยังมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงสิทธิ	

และสวัสดิการ	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในด้านสาธารณสุข	และการศึกษา	รัฐจึงควรจัดให้มีบริการขั้นพื้นฐาน

ด้านสาธารณสุขและการศึกษา	เพื่อให้ครอบคลุมถึงกลุ่มชาติพันธุ์

ทั้งนี้	ข้อเรียกร้องจากสถานการณ์การชุมนุมอย่างยาวนานที่สำาคัญ	 ประการหนึ่ง	คือ	การปฏิรูป	

ประเทศ	 ซึ่ งที่ ผ่ านมาได้มีความพยายามแก้ไขปัญหาความเหลื่ อมล้ำ าที่ เป็นสาเหตุสำ าคัญของ	

ความไม่เท่าเทียมกันมาตั้งแต่ปี 	๒๕๕๓	 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	

พุทธศักราช	๒๕๕๗	ได้กำาหนดให้มีสภาปฏิรูปแห่งชาติ	 เพื่อทำาหน้าที่ศึกษาและเสนอแนะให้เกิด	

การปฏิรูปในด้านสำาคัญต่าง	ๆ 	๗	ซึ่งล้วนเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างท่ีเช่ือมโยงกันอย่างซับซ้อน	และมี	

ความสัมพันธ์กับสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลและชุมชน	เช่น	สิทธิในการดำารงชีพตามมาตรฐานขั้นต่ำา	

ที่เหมาะสม	 สิทธิในสุขภาพ	 สิทธิในการศึกษา	 และสิทธิในการทำางาน	เป็นต้น

ที่ผ่านมา	รัฐได้มีนโยบายและมาตรการต่าง	ๆ 	ที่จะแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำา	โดยมีการออก	

กฎหมายและมาตรการต่าง	ๆ 	อาทิ	การส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางเพศ	 การมีนโยบายหรือ	

มาตรการช่วยเหลือแก่คนพิการและผู้สูงอายุในลักษณะการสร้างการอยู่ร่วมกันภายในสังคม	(Social	

Inclusion)	และการจัดการศึกษา	เพื่อการส่งเสริมพหุลักษณ์ทางสังคมและวัฒนธรรม	เป็นต้น	แต่ก็ยัง	

ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน

อุปสรรคสำาคัญที่พบ	ได้แก่	การกระจุกตัวหรือรวมศูนย์อำานาจการตัดสินใจไว้ที่หน่วยราชการ	

ส่วนกลาง	 ประชาชนและชุมชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบาย	

และตัดสินใจอย่างแท้จริง	 การดำาเนินนโยบายท่ีรวมศูนย์อำานาจครอบคลุมในมิติต่าง	ๆ 	ทั้งด้านการจัดการ	

ทางเศรษฐกิจ	สังคม	วัฒนธรรม	การศึกษา	ตลอดจนการเมืองการปกครอง	โดยในปี	๒๕๕๗	มีปัญหา	

ที่ รุนแรงในด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรม

และโครงการขนาดใหญ่	 ซึ่งมักพบว่า	การดำาเนินโครงการของทั้งรัฐและเอกชนมิได้เคารพสิทธิของ	

ประชาชนและชุมชนที่ได้รับการประกันตามรัฐธรรมนูญ	 หลายโครงการมิได้มีการประเมินผลกระทบด้าน	

สุขภาพและสิ่งแวดล้อมตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 ตลอดจนกระบวนการประเมิน	ขาดความ	

เป็นอิสระ	และไม่ครบถ้วนเพียงพอตามหลักวิชาการ	 นอกจากนี้	ยังพบว่ามีกลุ่มบุคคลที่ไม่สามารถ	

เข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานและสวัสดิการจากรัฐได้อย่างทั่วถึง	และ/หรือมีคุณภาพที่เพียงพอ	เช่น	กลุ่มชาติพันธ์ุ	

๗	 มาตรา	๒๗	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	 พุทธศักราช	๒๕๕๗	กำาหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติดำาเนินการ

ในด้านต่าง	ๆ 	ได้แก่	การเมือง	การบริหารราชการแผ่นดิน	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	การปกครองท้องถ่ิน	การศึกษา	

เศรษฐกิจ	พลังงาน	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	สื่อสารมวลชน	สังคม	และอื่น	ๆ
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๑)  เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑.๑.๑)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗

มาตรา ๔	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	

เสรีภาพ	และความเสมอภาค	 บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี

กลุ่มคนพิการ	กลุ่มคนชายขอบ	กลุ่มผู้สูงอายุ	 ตลอดจนกลุ่มเด็กและสตรี	 อีกท้ังยังมีการสนับสนุน	

กลไกการมีส่วนร่วมในการคิดและตัดสินใจจากกลุ่มบุคคลดังกล่าวในฐานะ	“ผู้ทรงสิทธิ	(Rights	

Holders)”	ที่ไม่มากพอ	จึงส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน	 ตลอดจนการตอบสนองต่อ	

ความต้องการ	หรือแก้ไขปัญหานั้น	ๆ 	ได้อย่างแท้จริง

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยในปี	๒๕๕๗	ในภาวะที่ประเทศไทยอยู่ภายใต้การปกครอง

ของรัฐบาลที่แต่งตั้งโดย	คสช.	 ตลอดจนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับช่ัวคราว)	

พุทธศักราช	๒๕๕๗	และอยู่ในระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญฉบับถาวร	 กสม.	เห็นความสำาคัญท่ีรัฐบาล	

จะต้องส่งเสริมและเคารพสิทธิมนุษยชน	โดยยึดหลักการปกครองโดยระบบนิติรัฐและนิติธรรม	การใช้	

กฎหมายพิเศษ	ตลอดจนการจำากัดสิทธิเสรีภาพ	ควรกระทำาเท่าท่ีจำาเป็น	และได้สัดส่วนที่เหมาะสม	

กับความรุนแรงของสถานการณ์เท่านั้น	 นอกจากนี้	รัฐควรเปิดโอกาสรับฟังความเห็นของประชาชน	

และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการดำาเนินนโยบายและมาตรการของรัฐอย่างแท้จริง

สำาหรับข้อท้าทายหรือปัญหาใหม่	ๆ 	ท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย	เช่น	การท่ีสังคมไทยกำาลังจะก้าว	

เข้าสู่การเป็น	“สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์”	ในอีก	๑๐	ปีข้างหน้า	 ปัญหาการเคลื่อนย้ายคนข้ามพรมแดน	

ทั้งที่เป็นแรงงาน	ผู้หนีภัย	ผู้แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ	รวมถึงกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติของ	

การค้ามนุษย์	 ตลอดจนการลงทุนของธุรกิจข้ามพรมแดนที่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงขึ้น	และซับซ้อนยิ่งขึ้น	 ล้วนเป็นสิ่งที่รัฐบาลและผู้ที่เก่ียวข้องจะต้องเตรียมการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
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การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	 ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญนี้

๑.๑.๒)		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐ 

(แก้ไขเพิ่มเติม	พุทธศักราช	๒๕๕๔)

ในหมวด	๓	 สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิท่ีเก่ียวข้อง

กับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ไว้ดังนี้	

มาตรา ๒๖	 การใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร ต้องคำานึงถึงศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๘	 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ	

ของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ 

หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้	สามารถยกบท	

บัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ	

ในหมวดนี้ ได้โดยตรง	 หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติ	

รายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	ให้การใช้	

สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือจากรัฐ	ในการใช้สิทธิ

ตามความในหมวดนี้

มาตรา ๒๙	 การจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้จะ

กระทำามิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อการที่

รัฐธรรมนูญนี้กำาหนดไว้และเท่าท่ีจำาเป็นเท่านั้น	และจะกระทบกระเทือนสาระสำาคัญแห่ง

สิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้

กฎหมายตามวรรคหนึ่งต้องมีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไปและไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ

แก่กรณีใดกรณีหน่ึงหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง	ท้ังต้องระบุบทบัญญัติ

แห่งรัฐธรรมนูญที่ให้อำานาจในการตรากฎหมายนั้นด้วย

บทบัญญัติวรรคหนึ่งและวรรคสองให้นำามาใช้บังคับกับกฎหรือข้อบังคับที่ออกโดย

อาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายด้วยโดยอนุโลม

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน
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ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง	

ถิ่นกำาเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล	ฐานะ

ทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเชื่อทางศาสนา	การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทาง	

การเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	จะกระทำามิได้

มาตรการที่รัฐกำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ

และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	

ตามวรรคสาม

มาตรา ๓๑	 บุคคลผู้เป็นทหาร	ตำารวจ	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ	และ

พนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐ	ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญเช่นเดียว	

กับบุคคลทั่วไป	 เว้นแต่ที่จำากัดไว้ในกฎหมาย	หรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมือง	สมรรถภาพ	วินัย	หรือจริยธรรม

มาตรา ๓๒	 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิต	และร่างกาย

การทรมาน	ทารุณกรรม	หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย	หรือไร้มนุษยธรรม	

จะกระทำามิได้	แต่การลงโทษตามคำาพิพากษาของศาล	หรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไม่ถือ	

ว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย	หรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

การจับกุมและการคุมขังบุคคลจะกระทำามิได้	เว้นแต่มีคำาสั่ง	หรือหมายของศาล	

หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำาใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง	

จะกระทำามิได้	เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำาซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง	จะกระทำามิได้	

เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำาซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง	ผู้เสียหาย	

พนักงานอัยการ	หรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย	มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้

สั่งระงับ	หรือเพิกถอนการกระทำาเช่นว่านั้น	 รวมทั้งจะกำาหนดวิธีการตามสมควรหรือการ

เยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการท่ีจะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน	

โดยปกติสุข

การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง	หรือการ	

ตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน	จะกระทำามิได้	 เว้นแต่มีคำาสั่งหรือหมายของศาล	

หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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มาตรา ๓๔	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่

อยู่ภายในราชอาณาจักร

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง	จะกระทำามิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เฉพาะเพื่อความมั่นคงของรัฐ	ความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพ

ของประชาชนการผังเมือง	หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์

การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักร	หรือห้ามมิให้บุคคล	

ผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักร	จะกระทำามิได้

มาตรา ๓๕	 สิทธิของบุคคลในครอบครัว	 เกียรติยศ	 ช่ือเสียง	ตลอดจนความ	

เป็นอยู่ส่วนตัวย่อมได้รับความคุ้มครอง

การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลาย	ซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยัง

สาธารณชน	อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว	 เกียรติยศ	

ชื่อเสียง	หรือความเป็นอยู่ส่วนตัวจะกระทำามิได้	เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูล

ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตน	 ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๓๖	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบด้วยกฎหมาย

การตรวจ	การกัก	หรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารท่ีบุคคลมีติดต่อถึงกัน	 รวมท้ังการ	

กระทำาด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารท้ังหลายท่ีบุคคลมีติดต่อ

ถึงกัน	จะกระทำามิได้	เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เฉพาะเพื่อ	

รักษาความม่ันคงของรัฐ	หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน

มาตรา ๓๗	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา	นิกายของศาสนา	

หรือลัทธิ นิยมในทางศาสนา	 และย่อมมี เสรีภาพในการปฏิ บั ติตามศาสนธรรม	

ศาสนบัญญัติ	หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเช่ือถือของตน	เม่ือไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ี	

ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

ในการใช้ เสรีภาพตามวรรคหนึ่ ง 	 บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิ ให้รัฐ	

กระทำาการใด	ๆ 	อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้	 เพราะเหตุ

ที่ ถือศาสนา	นิกายของศาสนา	ลัทธินิยมในทางศาสนาหรือปฏิบัติตามศาสนธรรม	

ศาสนบัญญัติ	หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือ	แตกต่างจากบุคคลอื่น

มาตรา ๓๙	 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา	เว้นแต่ได้กระทำาการอันกฎหมายท่ีใช้อยู่

ในเวลาที่กระทำานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำาหนดโทษไว้	และโทษที่จะลงแก่บุคคลนั้น

จะหนักกว่าโทษที่กำาหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำาความผิดมิได้
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ในคดีอาญา	ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิด

ก่อนมีคำาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำาความผิด	จะปฏิบัติต่อ

บุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำาความผิดมิได้

มาตรา ๔๒	 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำามิได้	เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค	การอัน

จำาเป็นในการป้องกันประเทศ	การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ	การผังเมือง	การส่งเสริม

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม	การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม	การปฏิรูป

ที่ดิน	การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร์	หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

อย่างอื่น	และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ	ตลอดจน

ผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การกำาหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำาหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำานึงถึง

ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด	การได้มา	สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์	

ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอย

อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำาหนด

ระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง	 ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลา	

ที่กำาหนดดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม	และการเรียกคืน

ค่าทดแทนที่ชดใช้ไป	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๔	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพ	

ในการทำางาน	รวมทั้งหลักประกันในการดำารงชีพท้ังในระหว่างการทำางาน	และเมื่อ	

พ้นภาวะการทำางาน	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๗	 คลื่นความถ่ีที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และ

โทรคมนาคมเป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ให้มีองค์กรของรัฐที่ เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำาหน้าที่จัดสรรคลื่นความถ่ีตาม

วรรคหน่ึง	และกำากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง	วิทยุโทรทัศน์	และกิจการ

โทรคมนาคม	 ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การดำาเนินการตามวรรคสองต้องคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับ

ชาติและระดับท้องถิ่น	ทั้งในด้านการศึกษา	วัฒนธรรม	ความมั่นคงของรัฐ	ประโยชน์

สาธารณะอื่น	และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม	 รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชน	

มีส่วนร่วมในการดำาเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ
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การกำากับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มี	

การควบรวมการครองสิทธิข้ามสื่อ	หรือการครอบงำา	ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือ

โดยบุคคลอื่นใด	ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดก้ัน

การได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน

มาตรา ๖๑	 สิทธิของบุคคลซึ่งเป็นผู้บริโภคย่อมได้รับความคุ้มครองในการได้รับ

ข้อมูลที่เป็นความจริง	และมีสิทธิร้องเรียนเพื่อให้ได้รับการแก้ไขเยียวยาความเสียหาย	

รวมทั้งมีสิทธิรวมตัวกันเพื่อพิทักษ์สิทธิของผู้บริโภค

ให้มีองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐ	ซึ่ง

ประกอบด้วยตัวแทนผู้บริโภค	ทำาหน้าที่ให้ความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ	

หน่วยงานของรัฐในการตราและการบังคับใช้กฎหมายและกฎ	และให้ความเห็นในการ

กำาหนดมาตรการต่าง	ๆ 	เพื่อคุ้มครองผู้บริโภครวมท้ังตรวจสอบและรายงานการกระทำา

หรือละเลยการกระทำาอันเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค	ท้ังนี้	ให้รัฐสนับสนุนงบประมาณ	

ในการดำาเนินการขององค์การอิสระดังกล่าวด้วย

มาตรา ๖๒	 บุคคลย่อมมีสิทธิติดตามและร้องขอให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติ

หน้าที่ของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	หน่วยงานของรัฐ	และเจ้าหน้าที่ของรัฐ

บุคคลซึ่งให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่องค์กรตรวจสอบการใช้อำานาจรัฐหรือหน่วยงาน

ของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	หน่วยงานของรัฐ	

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๖๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำามิได้	 เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะ	และเพื่อคุ้มครองความ

สะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ที่สาธารณะ	หรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่าง

เวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม	หรือในระหว่างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

มาตรา ๖๔	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันเป็นสมาคม	สหภาพ	สหพันธ์	

สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	องค์การเอกชน	องค์การพัฒนาเอกชน	หรือหมู่คณะอื่น

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มเช่นเดียวกับบุคคล

ทั่วไป	 แต่ทั้งนี้	ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความ	

ต่อเนื่องในการจัดทำาบริการสาธารณะ	 ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ

การจำากัดเสรีภาพตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง	จะกระทำามิได้	เว้นแต่โดยอาศัย

อำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เฉพาะเพื่อคุ้มครองประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน	
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เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน	หรือเพื่อป้องกันมิให้มี	

การผูกขาดตัดตอนในทางเศรษฐกิจ

มาตรา ๖๕	 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการรวมกันจัดตั้งพรรคการเมือง	 เพื่อ

สร้างเจตนารมณ์ทางการเมืองของประชาชน	และเพื่อดำาเนินกิจกรรมในทางการเมือง	

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์นั้น	ตามวิถีทางการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี	

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้

การจัดองค์กรภายใน	การดำาเนินกิจการ	และข้อบังคับของพรรคการเมือง	

ต้องสอดคล้องกับหลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี	

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซ่ึงเป็นสมาชิกของพรรคการเมือง	กรรมการบริหาร

ของพรรคการเมือง	หรือสมาชิกพรรคการเมืองตามจำานวนท่ีกำาหนดในพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง	ซึ่งเห็นว่ามติหรือข้อบังคับในเร่ืองใด	

ของพรรคการเมืองที่ตนเป็นสมาชิกอยู่นั้นจะขัดต่อสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญนี้	หรือขัดหรือแย้งกับหลักการพื้นฐานแห่ง	

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	มีสิทธิร้องขอ	

ให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัย

ในกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า	มติหรือข้อบังคับดังกล่าวขัดหรือแย้งกับ	

หลักการพื้นฐานแห่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข	ให้มติหรือข้อบังคับนั้นเป็นอันยกเลิกไป

นอกจากนั้นใน	หมวด	๕	แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐยังบัญญัติว่า

มาตรา ๗๕	 บทบัญญัติในหมวดนี้เป็นเจตจำานงให้รัฐดำาเนินการตรากฎหมาย	

และกำาหนดนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน

ในการแถลงนโยบายต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน	

ต้องชี้แจงต่อรัฐสภาให้ชัดแจ้งว่าจะดำาเนินการใด	ในระยะเวลาใด	เพื่อบริหารราชการ	

แผ่นดินให้เป็นไปตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	และต้องจัดทำารายงานแสดงผลการ

ดำาเนินการ	รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคเสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้ง

มาตรา ๗๖	 คณะรัฐมนตรีต้องจัดทำาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน	เพื่อแสดง

มาตรการและรายละเอียดของแนวทางในการปฏิบัติราชการในแต่ละปีของการบริหาร

ราชการแผ่นดิน	ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

ในการบริหารราชการแผ่นดิน	คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการตรากฎหมาย	

ที่จำาเป็นต่อการดำาเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน

38 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗



๑.๒)	สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

๑.๒.๑)	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคี	โดยการภาคยานุวัติ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่	วันท่ี	๒๙	

มกราคม	๒๕๔๐	โดยมีการทำาคำาแถลงตีความ	๒	ประเด็น	ได้แก่	(๑)	เรื่องการกำาหนด

เจตจำานงของตนเอง	 โดยมิได้หมายรวมถึง	การแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพทางการเมือง	

(ข้อ	๑	วรรคหนึ่ง)	และ	(๒)	การโฆษณาชวนเชื่อเพื่อทำาสงคราม	(ข้อ	๒๐	วรรคหนึ่ง)		

เนื้อหาของกติกาฉบับนี้มี	๖	ส่วน	๕๓	ข้อ	๓	ส่วนแรก	(ข้อ	๑-๒๗)	เป็นสาระบัญญัติ

ว่าด้วยสิทธิต่าง	ๆ 	 ส่วนที่	๔	(ข้อ	๒๗-๔๕)	ว่าด้วยคณะกรรมการและการเสนอรายงาน	

(ข้อ	๔๐)	การไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียนระหว่างประเทศเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติ

ของกติกา	 ส่วนท่ี	๕	(ข้อ	๔๖-๔๗)	ว่าด้วยการตีความ	 และ	ส่วนท่ี	๖	(ข้อ	๔๗-๕๓)	

ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี	การมีผลใช้บังคับการแก้ไข	การเก็บรักษาต้นฉบับท้ัง	

๕	ภาษา	 ส่วนที่เป็นสาระบัญญัติ	๒๗	ข้อกำาหนดสิทธิต่าง	ๆ 	ทั้งในส่วนที่เป็นสิทธิของ

ประชาชน	ซึ่งว่าด้วยการกำาหนดสิทธิของตนเองของประชาชนในเรื่องการเมือง	และ	

ความสามารถในการดำาเนินการอย่างเสรีในการจัดการทรัพยากร	และพัฒนาเศรษฐกิจ	

สังคมและวัฒนธรรมของตน	และการประกันสิทธิของรัฐภาคี	ที่จะต้องส่งเสริมให้	

บังเกิดผลตามสิทธิดังกล่าวโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ	 สิทธิเหล่านี้รวมถึงสิทธิ	

ที่จะมีชีวิตและการยกเลิกโทษประหารชีวิต	การห้ามการทรมาน/ลงโทษทารุณโหดร้าย	

การมีทาส	เสรีภาพในความปลอดภัยของร่างกาย	ห้ามการจับกุมโดยมิได้ทำาผิดกฎหมาย	

การปฏิบัติต่อผู้ถูกจับกุมด้วยมนุษยธรรม	เสรีภาพในการเลือกถ่ินท่ีอยู่อาศัย	ความ	

เสมอภาคในด้านกฎหมาย	และกระบวนการยุติธรรมทางศาล	สิทธิในสถานะบุคคล	

สิทธิในความเป็นส่วนตัว	สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา	การห้ามการโฆษณา	

ชวนเชื่อเพื่อการสงครามและการเกลียดชังเผ่าพันธุ์ 	 สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ	

การรวมตัวเป็นสมาคม	การคุ้มครองครอบครัวและการสมรส	สิทธิของเด็กในด้าน	

การคุ้มครอง	การมีทะเบียนเกิดและสัญชาติ	การมีสิทธิมีส่วนในการบริหารบ้านเมือง	

และสิทธิของชนกลุ่มน้อย

๑.๒.๒)	อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย

ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี

อนุสัญญานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระงับยับยั้งการทรมานโดยเจ้าหน้าที่รัฐ	 โดยกำาหนด

ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำาเนินมาตรการต่าง	ๆ 	ที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันมิให้เกิด	

การกระทำาการทรมานในอาณาเขตใดซ่ึงอยู่ภายใต้เขตอำานาจของตน	และไม่มีพฤติการณ์
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พิเศษใดไม่ว่าจะ	 เป็นภาวะสงคราม	หรือสภาพคุกคามที่เกิดจากสงคราม	หรือสภาวะ

ฉุกเฉินสาธารณะอื่นใดมาเป็นข้ออ้างสำาหรับการทรมานได้	 โดยรัฐภาคีจะต้องประกัน

ว่าการกระทำาทรมานทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน	และกำาหนดโทษ	

ที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำา	โดยรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามในข้อบทที่	๑-๑๗

๑.๒.๓)	อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	๘

อนุสัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อระงับยับยั้งการบังคับบุคคลให้สูญหาย	โดยการ	

กระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐ	 โดยกำาหนดให้บุคคลจะถูกกระทำาให้หายสาบสูญโดยถูกบังคับ

ไม่ได้และไม่มีพฤติการณ์พิเศษใดไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงคราม	หรือสภาพคุกคามที่จะ	

เกิดสงคราม	หรือเหตุอื่นใดมาเป็นข้ออ้างสำาหรับการกระทำาให้บุคคลหายสาบสูญโดย

ถูกบังคับได้	ซึ่งรัฐภาคีต้องดำาเนินมาตรการที่จำาเป็นเพื่อประกันว่า	การหายสาบสูญโดย	

ถูกบังคับเป็นฐานความผิดภายใต้กฎหมายอาญาของตน	 ต้องมีการดำาเนินมาตรการ	

ที่เหมาะสมเพ่ือสอบสวนและนำาตัวผู้กระทำาผิดมาดำาเนินคดี	และต้องกำาหนดบทลงโทษ

และอายุความที่เหมาะสมและร้ายแรงของความผิด	 โดยรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามในข้อ	

บทที่	๑-๒๕	แม้ว่าประเทศไทยยังอยู่ในระหว่างกระบวนการให้สัตยาบันเพื่อเข้าเป็น	

ภาคี	ซึ่งทำาให้อนุสัญญาฯ	ยังไม่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทยได้	แต่รัฐบาลก็จะต้อง	

ไม่กระทำาการใด	ๆ 	ที่เป็นการขัดต่อสาระและความมุ่งประสงค์	(Objects	and	Purposes)	

ของอนุสัญญาดังกล่าว

๑.๓)	ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ

๑. การเข้าเป็นภาคีกฎหมายระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ข้อ ๓	 การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครอง

บุคคลทุกคนจนการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของ

แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานและสมาชิกครอบครัว	 พิธีสารเลือกรับ	ฉบับท่ี	๑	และฉบับท่ี	๒	

ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 พิธีสารเลือกรับของ	

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	 พิธีสารเลือกรับ	

ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน	 และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วย

สิทธิคนพิการ

ข้อ ๔	 การให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติตามความเหมาะสมต่ออนุสัญญาว่าด้วย

การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ

๘	 ประเทศไทยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	แต่ได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าเป็นภาคีโดยได้ลงนามในอนุสัญญาฯ	ไปแล้ว	 เมื่อวันที่	

๙	มกราคม	๒๕๕๕
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ข้อ ๕	 การลงนามและให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน

จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	

ข้อ ๖	 การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ	

หายสาบสูญโดยถูกบังคับ	

ข้อ ๗ การให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ	

หายสาบสูญโดยถูกบังคับ	และสอบสวนข้อกล่าวหาทั้งหมดเกี่ยวกับการหายสาบสูญ	

โดยถูกบังคับ	

ข้อ ๘ การลงนามและให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองทุกคนจาก	

การหายสาบสูญโดยถูกบังคับในทันที	

ข้อ ๙ การลงนามและให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคน

จากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับโดยเร็ว	

๖. การส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก

ข้อ ๓๒ การพิจารณาคำาขอเยือนของผู้ถืออาณัติอื่น	ๆ 	ด้วยดี	รวมถึงผู้เสนอ

รายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

และการแสดงออก	

ข้อ ๓๓ การเชิญผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้าน

เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกเยือนประเทศ

ข้อ ๓๔ การเชิญผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	

เยือนประเทศไทย	 ซึ่ งอาจสามารถส่ง เสริมข้อบทของพระราชบัญญัติว่ าด้วย

การกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	และการบังคับใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวให้	

สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	

ข้อ ๓๕ การประกันให้กฎหมายของไทยสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชนในส่วนที่เกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก	

ข้อ ๓๖ การประกันให้ดำาเนินคดีเกี่ยวกับการละเมิดกฎหมายหมิ่นพระบรม

เดชานุภาพ	และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	

เป็นไปอย่างเปิดเผยและโปร่งใส	

ข้อ ๓๗ การเพ่ิมความพยายามในการประกันให้ทุกคนที่ถูกกล่าวหาว่าละเมิด

กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ	 และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร์	พ.ศ.	๒๕๕๐	ได้รับคำาปรึกษาด้านกฎหมายกฎหมายที่เพียงพอ	

๙. การคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐานและผู้แสวงหาที่พักพิง

ข้อ ๗๔ การดำาเนินมาตรการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการจับกุมคุมขัง	
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ตามอำาเภอใจ	การใช้ความรุนแรง	การละเมิดและการแสวงประโยชน์จากผู้โยกย้าย

ถิ่นฐาน	

ข้อ ๗๖ การเน้นความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันการคุ้มครอง	

สิท ธิมนุษยชนของ ผู้ โยกย้ ายถิ่นฐาน	 และแรงงานต่างชาติทุกคนอย่าง เต็มที่ 	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การส่งเสริมความปลอดภัยและสวัสดิการสำาหรับกลุ่มคนดังกล่าว	

ข้อ ๗๗	 การดำาเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ	

ของผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	

ข้อ ๗๙	 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกรอบกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชน	

และบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเพื่อคุ้มครองผู้โยกย้ายถิ่นฐาน	ผู้แสวงหาที่พักพิง	และ	

ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

ข้อ ๘๑	 การประกันให้ผู้ย้ายถ่ินฐานท่ีพบในทะเลได้รับมาตรการคุ้มครองอย่าง

เต็มที่	ตามที่ควรจะได้รับภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

ข้อ ๘๒	 การประกันการเคารพหลักการไม่ผลักดันกลับ	ในกรณีของผู้แสวงหา

ที่พักพิง	และผู้ล้ีภัย/การหลีกเลี่ยงการปิดพื้นท่ีพักพิงบริเวณชายแดนตะวันตกก่อนเวลา

อันสมควร	 ในขณะที่ยังไม่พร้อมจะนำาเงื่อนไขสำาหรับการกลับโดยสมัครใจ	ปลอดภัย	

และสมศักด์ิศรีมาใช้/การดูแลความต้องการด้านความคุ้มครองของกลุ่มเปราะบางต่าง	ๆ 	

อาทิ	กลุ่มชาวโรฮิงญา	โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ

ข้อ ๘๔	 การดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับสำานักงาน

ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	รวมถึง	ประเทศผู้บริจาค	และองค์กรเอกชน	

เพื่อให้การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่จำาเป็น	และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้ลี้ภัย	

ที่ประเทศไทยให้ที่พักพิง

๑๓. กระบวนการยุติธรรม

ข้อ ๑๑๓	 การดำาเนินมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ	เพื่อปรับปรุงการเข้าถึงการให้	

คำาปรึกษาด้านกฎหมาย	บริการด้านสุขภาพ	และการศึกษาของนักโทษ

๑๔. กระบวนการปรองดอง 

ข้อ ๑๒๐	 การสร้างความปรองดองระหว่างภาคส่วนต่างๆ	ในสังคม	บนพื้นฐาน

ของหลักการประชาธิปไตย	นิติธรรม	และขันติธรรม	เพื่อนำาไปสู่เสถียรภาพทางการเมือง

และสังคม	และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ข้อ ๑๒๓	 การให้ความสำาคัญอย่างต่อเนื่องกับกระบวนการปรองดอง	ซ่ึงมีความ

จำาเป็นเพื่อสนับสนุนผลลัพธ์เชิงบวกด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวกับเสรีภาพของบุคคล	

รวมถึงเสรีภาพในการแสดงออก	และเสรีภาพจากการถูกแก้แค้น	และลงโทษนอก

กระบวนการยุติธรรม
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๒)  สถานการณ์

๒.๑)	สภาพปัญหาทั่วไป
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้ประกันสิทธิ	

ของบุคคลไว้หลายประการ	 ครอบคลุมตั้งแต่สิทธิท่ีจะมีชีวิต	การห้ามการทรมาน/ลงโทษทารุณโหดร้าย	

เสรีภาพในความปลอดภัยของร่างกาย	 การประกันสิทธิข้ันพื้นฐานเมื่อถูกจับกุม	กล่าวหาและดำาเนินคดี	

เสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัย	ความเสมอภาคในด้านกฎหมาย	สิทธิในสถานะบุคคล	สิทธิในความ	

เป็นส่วนตัว	สิทธิเสรีภาพทางความคิดและศาสนา	 และสิทธิในการชุมนุมอย่างสงบ	เป็นต้น	 ซ่ึงจะปรากฏ

อยู่ในหัวข้อเฉพาะต่าง	ๆ 	ของรายงานฉบับนี้	อาทิ	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	และสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ในส่วนของสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองมีสถานการณ์สำาคัญที่ควรกล่าวถึง	

เป็นการเฉพาะ	ดังนี้

เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองและการเข้าควบคุมอำานาจการปกครองของ	คสช.	

แบ่งออกเป็น	๒	ช่วงหลัก	คือ

ช่วงเหตุการณ์การชุมนุมของ	กปปส.

ในปลายปี	๒๕๕๖	 ฝ่ายต่าง	ๆ 	อาทิ	กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ	(กปท.)	

เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย	(คปท.)	 กลุ่มนักวิชาการ	 กลุ่มประชาคมนักธุรกิจสีลม	

เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย	 กองทัพธรรม	 สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	เป็นต้น	 ได้ออกมา	

ชุมนุมคัดค้านร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทำาความผิด	เนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง	

การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน	พ.ศ.	....	(ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ)	 ซ่ึงเสนอโดย	

พรรคฝ่ายรัฐบาล	 และต่อมากลุ่มต่าง	ๆ 	ได้รวมกันเป็นเครือข่ายต่อต้านรัฐบาลในนาม	“คณะกรรมการ

ประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรง	

เป็นประมุข	(กปปส.)”	 มีการเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมไปปิดล้อมสถานท่ีสำาคัญของหน่วยงานราชการ	

รัฐวิสาหกิจและเอกชน	เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์	 และมิให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ	

เพราะเห็นว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ	

ต่อมา	วันที่	๙	ธันวาคม	๒๕๕๖	นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	นายกรัฐมนตรี	ได้ประกาศ

ยุบสภาผู้แทนราษฎร	และกำาหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	โดยรัฐบาลแจ้งว่า	

จำาเป็นต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	แต่	กปปส.	

ต้องการให้มีการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง	จึงชุมนุมต่อไปเพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีและ	

คณะรัฐมนตรีลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่	 ด้วยการนัดชุมนุมใหญ่ในวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๕๖	และ

กำาหนดให้วันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๗	เป็นวันปิดกรุงเทพมหานคร	(Bangkok	Shutdown)	 รวมทั้งมีการ	

เดินรณรงค์ไปยังถนนสายต่าง	ๆ 	ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุม	

มีการนำากลุ่มผู้ชุมนุมไปยังสถานีโทรทัศน์ต่าง	ๆ 	 เรียกร้องให้มีการนำาเสนอข้อมูลข่าวสารของทุกฝ่าย

อย่างเป็นกลาง	มีการปิดล้อมและยึดทำาเนียบรัฐบาล	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	
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๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	 ส่วนราชการ	และรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง	 มีการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับ	

ผู้ชุมนุม	ในช่วงระหว่างการชุมนุมได้มีการลอบทำาร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมตามเวทีต่าง	ๆ 	มีการปะทะระหว่าง	

ผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการปิดล้อมสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	ในขณะเดียวกัน	

กลุ่มผู้สนับสนุนรัฐบาลและกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ	(นปช.)	ได้จัดการชุมนุม

ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานและบริเวณถนนอักษะเพื่อต่อต้านฝ่าย	กปปส.	มีการปิดล้อมและใช้อาวุธปืน	

ยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัยรวมถึงการสลายการชุมนุม	 สถานการณ์ความรุนแรงยังเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง	

และมีแนวโน้มว่าจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายที่สนับสนุนรัฐบาลและฝ่ายที่ต่อต้านรัฐบาล	 ประกอบกับ	

มีผู้ใช้อาวุธสงครามต่อประชาชนผู้ชุมนุม	และสถานท่ีสำาคัญหลายครั้ง	 โดยศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	

กรุงเทพมหานคร	(ศูนย์เอราวัณ)	 ได้รวบรวมข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการชุมนุมทั้งใน	

กรุงเทพฯ	และต่างจังหวัด	จำานวน	๙๖	เหตุการณ์	 มียอดผู้เสียชีวิตระหว่างวันที่	๓๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๖	–	

๒๘	พฤษภาคม	๒๕๕๗	รวม	๒๕	ราย	และผู้บาดเจ็บ	๗๘๒	ราย	๙

ทั้งนี้	ในช่วงการชุมนุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๖	ถึงพฤษภาคม	๒๕๕๗	 รัฐบาล

ประกาศใช้กฎหมายพิเศษ	โดยประกาศพื้นที่ที่มีเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	๒๕๕๑	รวม	๔	ครั้ง	และประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง	ตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	

พ.ศ.	๒๕๔๘	 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	จังหวัดนนทบุรี	และพื้นท่ีอำาเภอบางพลี	จังหวัดสมุทรปราการ	

และอำาเภอลาดหลุมแก้ว	จังหวัดปทุมธานี

๙	 หนังสือศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร	(ศูนย์เอราวัณ)	ท่ี	กท	๐๖๑๓.๓/๑๗๒	ลงวันท่ี	๒๓	มกราคม	๒๕๕๘	เร่ือง	

สถิติจำานวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง
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ช่วงการเข้าควบคุมอำานาจการปกครองของ	คสช.

เมื่อวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	มีประกาศตั้ง	คสช.	เข้าควบคุมอำานาจในการบริหาร

ประเทศและให้ทุกฝ่ายยุติการชุมนุม	 โดยหลังจากท่ี	คสช.	เข้าควบคุมอำานาจการปกครองได้มีการจับกุม	

กลุ่มติดอาวุธและตรวจค้นแหล่งซุกซ่อนต่าง	ๆ 	 หลังมีข่าวว่าจะมีการจัดตั้งและใช้กองกำาลังอาวุธก่อเหตุ

รุนแรง	โดยสามารถยึดอาวุธสงครามไว้เป็นจำานวนมาก	๑๐

ตั้งแต่วันที่	๒๒	พฤษภาคม	ถึง	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	 ได้มีการออกประกาศ/คำาสั่ง	

คสช.	รวมทั้งสิ้น	๓๐๒	ฉบับ	 ส่วนหนึ่งเป็นความพยายามแก้ไขปัญหาบริหารราชการแผ่นดินที่ผ่านมา	เช่น	

มาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	 การแก้ไขปัญหานโยบายจำานำาข้าว	

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 และการแก้ไขปัญหาและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ	

แต่ทั้งนี้	ประกาศ/คำาสั่งอีกส่วนหนึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	

F	 การกำาหนดแนวทางใหมใ่นการบรหิารราชการแผน่ดนิ	เช่น	การประกาศใหร้ฐัธรรมนญู	

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 คณะรัฐมนตรีและวุฒิสภาสิ้นสุดลง	 การประกาศให้ความผิด

บางประเภท	กล่าวคือ	ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	ได้แก่	(๑)	ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์	

พระราชินี	รัชทายาท	และผู้สำาเร็จราชการแทนพระองค์	ตั้งแต่มาตรา	๑๐๗	ถึง	มาตรา	๑๑๒	 (๒)	ความผิด	

ต่อความมั่นคงของรัฐภายในราชอาณาจักร	ตั้งแต่มาตรา	๑๑๓	ถึง	มาตรา	๑๑๘	ยกเว้นความผิดซึ่ง	

การกระทำาผิดเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	หรือพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	

และความผิดตามประกาศหรือคำาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	อยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษาคดี	

ของศาลทหาร

F	 การควบคุม	จำากัด	ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายต่าง	ๆ 	เช่น	การเรียก	

ให้บุคคลสำาคัญมารายงานตัว	 การห้ามการชุมนุมทางการเมืองที่มีจำานวน	ตั้งแต่	๕	คนขึ้นไป	 การห้าม	

การเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของนักการเมือง	และบุคคลที่เคลื่อนไหวทางการเมือง

F	 การจำากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน	ตลอดจนให้	

หน่วยงานของรัฐ	และผู้ให้บริการสื่อติดตาม	ตรวจสอบ	และระงับยับยั้งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใด	ๆ 	

ที่มีการบิดเบือน	ยุยงปลุกปั่น	อันจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักร	หรือมีผลกระทบ

ต่อความมั่นคงของรัฐหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

๑๐	คสช.	แถลงผลการปฏิบัติการจับกุมและยึดอาวุธสงครามตั้งแต่วันที่	๒๒	พฤษภาคม	ถึง	๒๔	มิถุนายน	๒๕๕๗	 ว่าได้ยึดอาวุธ

สงครามหลายรายการ	อาทิ	ปืนเล็กยาว	และปืนกลชนิดต่าง	ๆ 	จำานวน	๑๔๔	กระบอก	พร้อมเครื่องกระสุนกว่า	๒	หมื่นนัด	ปืนยาว	

และปืนลูกซอง	๒๕๘	กระบอก	 พร้อมเครื่องกระสุน	๕๕๗	นัด	 รวมถึงปืนพกชนิดต่าง	ๆ 	 และเคร่ืองยิงลูกระเบิด	แบบ	M-79	

อีก	๒๓	เครื่อง	และเครื่องยิงจรวด	RPG	๕๗	ลูก	รวมถึงยุทธภัณฑ์อ่ืน	ๆ 	ดูรายละเอียดได้ท่ี	<www.prachatai.com/journal/	

2014/06/54312>	เข้าดูข้อมูล	ณ	วันที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๕๘
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นอกจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองแล้ว	 ยังมีสถานการณ์เก่ียวกับสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมืองอื่นที่ควรกล่าวถึงในปี	๒๕๕๗	ได้แก่	

กรณีกลุ่มบุคคลท่ีหลบหนีเข้าประเทศเพื่อหาที่พักพิง ทั้งจากการหนีภัยทางการเมือง การสู้รบ การประหัต

ประหาร ตลอดจนการแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจ และการเดินทางไปยังประเทศ

ที่สาม ซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้มักเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และมีปัญหา	

การส่งตัวกลับ	 ตลอดจนการปฏิบัติของรัฐที่ยังไม่สามารถให้ความช่วยเหลือดูแล	

ได้อย่างเหมาะสม เช่น ชาวมุสลิมไม่ทราบสัญชาติ	(อุยกูร์)	และกลุ่มมุสลิมโรฮิงญา	

ซึ่งได้เข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

การคุกคาม บังคับหายสาบสูญ และสังหารแกนนำาชุมชนที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	 ในปี	๒๕๕๗ 

มีเหตุการณ์ความรุนแรงที่ เกิดขึ้นกับผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหลายกรณี  เช่น 

การหายตัวไปของนายพอละจีหรือบิลลี่ 	 รักจงเจริญ ชาวกะเหร่ียงซี่ ง เป็น	

ผู้ เคลื่อนไหวด้านสิทธิชุมชนและต่อสู้ เพื่อสิทธิมนุษยชนที่อุทยานแห่งชาติ 	

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี	 เมื่อวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๕๗ การลอบสังหาร	

นายพิธาน ทองพนัง แกนนำาชาวบ้านตำาบลกรุงชิง อำาเภอนบพิตำา จังหวัด

นครศรีธรรมราช  ซึ่ ง เคลื่อนไหวคัดค้านการให้สัมปทานเหมืองแร่ ในพื้น ท่ี  

เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และการลอบสังหารนายสมสุข เกาะกลาง 

แกนนำาชาวบ้ าน จังหวัดกระ บ่ี เคลื่ อนไหวเรียกร้องให้ รั ฐ จัดสรร ท่ีดินของ

ภาคเอกชนที่ กำ าลั งหมดสัมปทานให้ เ ป็น ท่ีทำ า กินของประชาชน  เมื่ อวันที่  

๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

กรณีสิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน	 ในปี	 ๒๕๕๗	 พบว่า	 มีความสูญเสียในทุกด้าน	 ไม่ว่า	

จะเป็นการเสียชีวิต การบาดเจ็บ ความพิการ และความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนไม่ได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	 โดยเฉลี่ยยังมี

ผู้เสียชีวิตบนท้องถนนของประเทศไทย ประมาณวันละ ๖๐ คน และความสูญเสีย

ทางเศรษฐกิจยังสูงถึง ๕๐๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี	 ทั้งนี้ รัฐบาลได้แถลงนโยบาย	

ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	ว่าจะให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ	

ในการจราจรอันนำาไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิต โดยการร่วมมือระหว่างฝ่ายต่าง	ๆ 	

ในการตรวจจับเพ่ือป้องกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ นอกจากนี้	ได้มี

การให้ความสำาคัญต่อปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เช่น การกำาหนดมาตรการรณรงค์	

และมาตรการทางกฎหมายการให้ความสำาคัญกับการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน	

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	 แต่การทำางานดังกล่าวยังคงปรากฎใน

รูปแบบเดิมเหมือนกันทุกปี	โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น กฎหมายจราจร

ไม่สามารถบังคับใช้ได้อย่างจริงจัง รวมทั้งไม่มีการดำาเนินการที่ต่อเนื่อง และขาด	

การติดตามประเมินผล
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๒.๒)	สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	และการดำาเนินงานของ	กสม.

ในส่วนของสถานการณ์ความรุนแรงท่ีสืบเนื่องจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง	

ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต	ได้รับบาดเจ็บ	และทรัพย์สินเสียหายอย่างต่อเนื่อง	 กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนในเหตุการณ์ดังกล่าว	จำานวน	๒๒	คำาร้อง	 โดยส่วนใหญ่เป็นคำาร้องระหว่างคู่ขัดแย้ง	

ทางการเมือง	 ทั้งคำาร้องท่ีกล่าวอ้างว่า	รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐกระทำาการอันเป็นการละเมิด	

สิทธิมนุษยชน	เช่น	การบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ	 การควบคุมตรวจสอบ	

การสื่อสารส่วนบุคคล	 การใช้น้ำาผสมสารเคมีซึ่งเข้าใจว่าเป็นอันตรายต่อผู้ชุมนุม	และการสลายการ	

ชุมนุม	เป็นต้น	 และคำาร้องที่กล่าวอ้างว่า	กปปส.	และผู้ชุมนุมกระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เช่น	การปิดสถานที่ราชการและการใช้พ้ืนที่สาธารณะในการชุมนุม	และการใช้ความรุนแรงของผู้ชุมนุม	

เป็นต้น	

ทั้งนี้	 กสม.	ได้กำาหนดให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเหตุการณ์สำาคัญ

ที่มีความรุนแรงและส่งผลกระทบอย่างกว้างขวาง	รวม	๘	กรณี	ดังนี้

๑.	 เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ระหว่างวันท่ี	

๓๐	พฤศจิกายน	–	ธันวาคม	๒๕๕๖

๒.	 เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณรอบทำาเนียบรัฐบาล	ระหว่างวันที่	๑-๓	ธันวาคม	

๒๕๕๖

๓.	 เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสนามกีฬาไทย–ญี่ปุ่น	ดินแดง	เมื่อวันที่	๒๖	ธันวาคม	

๒๕๕๖

๔.	 เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณวัดศรีเอี่ยม	เขตบางนา	เมื่อวันที่	๒๖	มกราคม	๒๕๕๗

๕.	 เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณแยกหลักสี่-ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	

ถนนแจ้งวัฒนะ	เมื่อวันที่	๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗

๖.	 เหตุการณ์ความรุนแรงบริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศ	 เมื่อวันท่ี	๑๘	กุมภาพันธ์	

๒๕๕๗

๗.	 เหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึนในช่วงท่ีกลุ่ม	กปปส.	เคลื่อนขบวนไปยังบริเวณถนน	

บรรทัดทองและวัดบัวขวัญ	 เหตุระเบิดหน้าห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี	สาขาราชดำาริ	

และการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ	และอำาเภอเขาสมิง	จังหวัดตราด

๘.	 เหตุการณ์อื่น	ๆ 	ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องจากเหตุการณ์ในช่วงการชุมนุมดังกล่าว

ในช่วงระหว่างการชุมนุมทางการเมือง	 กสม.	ได้ติดตามสถานการณ์การชุมนุม	

เรียกร้องทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเห็นว่า	สถานการณ์บางช่วงของการชุมนุมอาจจะนำาไปสู่	

ความรุนแรงในการใช้อำานาจรัฐ	 และการชุมนุมของประชาชนอาจจะมีผู้สร้างสถานการณ์ทำาให้เกิดความ

วุ่นวายเหมือนการชุมนุมที่ผ่านมาในอดีตที่ทำาให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน	ตลอดจนกระทบ

สิทธิมนุษยชนในด้านต่าง	ๆ 	 กสม.จึงได้ออกแถลงการณ์เพื่อให้ข้อเสนอแนะให้ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องและ
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สาธารณชนได้ร่วมกันแก้ไขสถานการณ์	 โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน	จำานวน	๑๑	ฉบับ	มีสาระสำาคัญ	

เก่ียวกับความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนที่อยู่ในท่ีชุมนุม	 ความเหมาะสมต่อการประกาศใช้พระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	 โดยขยายพื้นที่เพ่ิมเติมในขณะที่สถานการณ์ยัง

ไม่เกิดความรุนแรงจากกลุ่มผู้ชุมนุม	 การขอให้ทุกฝ่ายยุติการใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์การชุมนุมต่าง	ๆ 	

และให้ยึดแนวทางสันติในการแก้ไขปัญหา	เคารพสิทธิ ซ่ึงกันและกัน	 การคัดค้านการบังคับใช้ 	

พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นการท่ัวไปในหลายพื้นท่ี	 เมื่อวันท่ี	๒๓	

มกราคม	๒๕๕๖	เพราะเห็นว่าสถานการณ์และองค์ประกอบยังไม่เข้าขั้นสถานการณ์ฉุกเฉิน	 การแสดง	

ข้อกังวลกรณีที่ผู้ชุมนุมจะเดินทางไปยังสถานีโทรทัศน์ต่าง	ๆ 	 เรียกร้องไม่ให้คุกคามสื่อและต้องเคารพ	

สิทธิและเสรีภาพในการนำาเสนอข่าวสารข้อมูลของสื่อมวลชน	 ตลอดจนการเรียกร้องให้มีการกำาหนด

ขอบเขต	ระยะเวลา	และพื้นที่ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	

ที่ประกาศ	ณ	วันที่	๒๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เท่าท่ีจำาเป็นเท่านั้น	 นอกจากนี้	กสม.	ยังเสนอจดหมาย	

เปิดผนึก	เรื่อง	ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อสถานการณ์ทางการเมืองต่อนายกรัฐมนตรี	ประธานรัฐสภา	

คณะรัฐมนตรี	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และสมาชิกวุฒิสภา	เมื่อวันที่	๓๑	ตุลาคม	๒๕๕๖	โดยเน้นย้ำา

ให้การพิจารณาร่างกฎหมายต่าง	ๆ 	ที่อยู่ในขั้นตอนของสภานิติบัญญัติ	ต้องยึดหลักนิติรัฐ	หลักนิติธรรม	

หลักธรรมาภิบาลและหลักสิทธิมนุษยชน	ตามเจตนารมณ์ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง

หลังจากที่มีการควบคุมอำานาจการปกครองโดย	คสช.	 กสม.	ได้มีแถลงการณ์แสดง

ความห่วงกังวลต่อผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	 ในขณะเดียวกัน	 กสม.	ได้ประสานงานไปยัง	คสช.	เพ่ือให้	

คำานึงว่า	 การปฏิบัติการใด	ๆ 	ต้องสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน	 การจำากัดสิทธิและเสรีภาพ	

ต้องกระทำาเท่าที่จำาเป็นและได้สัดส่วนอย่างเหมาะสมเท่านั้น	 ในกรณีของบุคคลที่ถูกเรียกไปรายงานตัว	

และถูกควบคุมตัวโดย	คสช.	จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเคารพต่อศักดิ์ศรีของบุคคลเหล่านั้น	และ

จะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนรับทราบโดยตลอด	 ซึ่ง	คสช.	ตอบรับข้อเสนอของ	กสม.	อย่างชัดเจน	

โดยมีการเจรจาร่วมกันระหว่าง	กสม.	และผู้แทน	คสช.	ในหลายครั้ง	 พร้อมกับมีคำาสั่งเน้นย้ำาให้บุคลากร	

เจ้าหน้าที่	และหน่วยงานในสังกัดของ	คสช.	ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	 และเคารพต่อหลักการ	

ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ในส่วนที่เกี่ยวกับตราสารระหว่างประเทศด้าน	

สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 นอกจากนั้น	ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม	-	สิงหาคม	๒๕๕๗	

กสม.	ได้เข้าตรวจเยี่ยมบุคคลที่ถูกควบคุมตัว	และพบว่าบุคคลเหล่านั้นได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสม

ในส่วนของสถานการณ์การหลบหนีเข้าเมืองของชาวมุสลิมไม่ทราบสัญชาติ	(อุยกูร์)	

กสม.	ได้รับข้อมูลว่า	ชาวอุยกูร์ที่หลบหนีออกจากประเทศจีนโดยอาศัยกระบวนการลักลอบส่งคน	

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	 กลุ่มที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยจะอาศัยอยู่ในรถบรรทุกแบบปิดทึบ	

และเมื่อเข้าประเทศแล้วจะกระจายอยู่ในจังหวัดต่าง	ๆ 	อาทิ	ระนอง	ปราจีนบุรี	และตราด	 ซึ่งส่วนใหญ่	

จะซ่อนตัวอยู่ในป่า	 จุดหมายปลายทางของชาวอุยกูร์ต้องการจะเดินทางไปยังประเทศตุรกีเนื่องจาก
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สามารถพูดภาษาตุรกีได้และเชื่อว่าบรรพบุรุษ	คือ	ชนชาติตุรกี	 ชาวอุยกูร์ท่ีเข้ามาจะแสดงตนว่าเป็น	

บุคคลผู้ไร้เอกสารพิสูจน์ตน	(Undocumented	Persons)	หรือแสดงตนว่าเป็นชาวตุรกี	เพื่อหลีกเลี่ยง	

การคัดกรองและพิสูจน์สัญชาติ	 ในเดือนมีนาคม	๒๕๕๗	มีรายงานข่าวการจับกุมชาวอุยกูร์ท่ีจังหวัด	

สงขลา	จำานวน	๒๙๓	คน	 โดย	กสม.	ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมพบว่า	 ได้มีการแยกควบคุมตัวผู้ชาย	

ในห้องกัก	กองบังคับการตำารวจตรวจคนเข้าเมือง	๖	จังหวัดสงขลา	 ส่วนเด็กและผู้หญิงแยกไปควบคุมตัว	

ที่บ้านพักเด็กและสตรีสงขลา	ในการดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	

ซึ่งต่อมามีรายงานว่า	เด็กและผู้หญิงกลุ่มดังกล่าวได้หลบหนีออกจากบ้านพัก

ในส่วนของชาวมุสลิมโรฮิงญา	๑๑	 และสภาพการถูกควบคุมตัวในห้องกักสำานักงาน	

ตรวจคนเข้าเมือง	(ตม.)	สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)	 ได้เผยแพร่	

รายงานประจำาปีเกี่ยวกับแนวโน้มของผู้ลี้ภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่า	มีจำานวนเพิ่มขึ้น	

จาก	๔๑๕,๓๐๐	คน	ในปี	๒๕๕๕	เป็น	๘	แสนคน	ในปี	๒๕๕๗	โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญา	

จากเมียนมา	และได้อพยพเข้าไปยังประเทศต่าง	ๆ 	 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	๑๒	สำาหรับ	

ประเทศไทยมีตัวเลขคาดการณ์ว่า	 มีชาวโรฮิงญาอยู่ประมาณ	๑	แสนคน๑๓	 ทั้งน้ี	สถานการณ์ยังคง	

ไม่ต่างจาก	ปี	๒๕๕๖	 กล่าวคือ	มีชาวโรฮิงญาหลบหนีเข้าสู่ประเทศไทย	 ท้ังท่ีเข้ามาทำางานโดยผ่าน

กระบวนการค้ามนุษย์	และต้องการเดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศท่ีสาม	 เช่น	มาเลเซีย	และ

อินโดนีเซีย	มีการจับกุมชาวโรฮิงญาในฐานะเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	รวมถึงมีข่าวการผลักดัน	

ผู้ท่ีอพยพทางทะเล	 กสม.	ได้ตรวจเยี่ยมห้องกักของสำานักงาน	ตม.	ในหลาย	ๆ 	แห่ง	และพบว่ายังมี	

สภาพแออัดและไม่ถูกสุขลักษณะ

ในส่วนของการคุกคาม	บังคับหายสาบสูญ	และ

สังหารแกนนำาชุมชนที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	 กสม.	ได้ดำาเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีการหายตัวไปของนายพอละจีหรือบิลลี่	

รักจงเจริญ	 ตลอดจนการสังหารแกนนำาชุมชนที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิ์	

พร้อมกับการตั้งคณะทำางานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิ	

โดยทำาการสัมภาษณ์	รวบรวมข้อเท็จจริง	และจัดทำาข้อเสนอแนะเชิง

นโยบายที่เกี่ยวข้องเสนอต่อรัฐบาล

๑๑	ราชบัณฑิตยสภา	กำาหนดให้ใช้คำาว่า	“โรฮีนจา”	ตามการออกเสียงของชาวเมียนมา	แต่คำาเรียกที่บุคคลในกลุ่มเรียกขานตนเองคือ	

“โรฮิงญา”
๑๒	สำานักงานข้าหลวงใหญ่ด้านผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	<www.aecnews.co.th/aec_sreport/read/717>	เข้าดูข้อมูล	ณ	วันที่	๔	

พฤษภาคม	๒๕๕๘
๑๓	สำานักข่าวอิศรา	<www.isranew.org>	เข้าดูข้อมูล	ณ	วันที่	๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘
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๓)  การประเมินสถานการณ์
จากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน	 กสม.	เห็นว่า	การชุมนุมทางการเมือง	

ที่มีผู้เข้าร่วมจำานวนมาก	 ทำาให้มีโอกาสจะเกิดความรุนแรงและการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ	

เช่น	สิทธิในทรัพย์สิน	 สิทธิในการเดินทาง	 สิทธิในชีวิตและร่างกาย	 ท้ังต่อประชาชนท่ัวไป	 ผู้ชุมนุม	และ	

เจ้าหน้าที่ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย	 นอกจากนี้	ยังเกิดความยากลำาบากในการการควบคุมความสงบ

เรียบร้อยของการชุมนุม	 จนทำาให้เกิดการลอบทำาร้ายผู้ชุมนุม	 โดยเจ้าหน้าท่ียังไม่สามารถติดตามจับกุม	

ผู้กระทำาการละเมิดมาลงโทษได้	 และเมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องควบคุมสถานการณ์และบังคับใช้กฎหมาย	

ก็เสี่ยงต่อการปะทะกับผู้ชุมนุมจนกลายเป็นเหตุการณ์รุนแรง	 นอกจากนี้	เมื่อรัฐพยายามควบคุมการ

ชุมนุมไม่ให้ขยายวงกว้างออกไป	 ก็มักจะเกิดการควบคุมสื่อและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	จนเกิน	

สัดส่วนที่เหมาะสมและจำาเป็น	 จากเหตุการณ์การชุมนุมของ	กปปส.	 กสม.	เห็นว่า

F	 รัฐบาลควรมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้ชุมนุม	 และเตรียมพร้อมในกรณีซึ่งอาจ	

เกิดเหตุไม่สงบขึ้นจากการชุมนุม	การใช้อาวุธ	หรือจากการเผชิญหน้าระหว่างผู้ชุมนุม	

กับกลุ่มบุคคลอื่น	ๆ

F	 รัฐบาลควรตระหนักถึงเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ	และการปฏิบัติ

ของเจ้าหน้าที่รัฐต่อผู้ชุมนุม	ต้องสอดคล้องกับหลักการสากลของการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี	

ซึ่งมีอำานาจในการบังคับใช้กฎหมาย	และหลักการใช้อาวุธของเจ้าหน้าท่ี	 โดยขอให้	

เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด	ได้สัดส่วนเหมาะสม	เท่าที่จำาเป็น	

ตามสถานการณ์	และคำานึงถึงผลลัพธ์ในทางสันติ

F	 รัฐบาลควรเร่งดำาเนินการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและติดตามผู้กระทำาความผิด	

มาดำาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม

F	 หน่วยงานของรัฐต้องรายงานสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนตามข้อเท็จจริงให้สาธารณชนได้	

รับทราบอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	ครบถ้วน	รอบด้าน	และดำาเนินการด้วยความระมัดระวัง

F	 รัฐบาลควรควบคุมมิให้เกิดการยั่วยุ	บิดเบือนข้อมูล	โฆษณาชวนเชื่อ	และการใช้ภาษา	

เพื่อสร้างความเกลียดชังระหว่างกัน	(Hate	Speech)

F	 รัฐบาลควรตระหนักถึงผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพจากการใช้กฎหมายพิเศษ	ได้แก่	

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	พระราชกำาหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	ว่าต้องใช้เท่าที่จำาเป็นและเหมาะสม	ตลอดจนผลกระทบ	

ที่ไม่พึงประสงค์	เช่น	การทำาให้สถานการณ์มีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

F	 ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง	รัฐต้องคำานึงถึงหลักนิติรัฐ	นิติธรรม	การมีส่วนร่วม	

การยอมรับความแตกต่าง	ตลอดจนการเคารพสิทธิมนุษยชน	และการแก้ไขปัญหาสันติวิธี	

โดยคำานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นสำาคัญ
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F	 ในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	 รัฐโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายหรือระเบียบท่ีกำาหนด	อย่างรวดเร็ว	เป็นธรรม	และมีมาตรฐาน

เดียวกัน	โดยครอบคลุมท้ังการดูแล	ช่วยเหลือในส่วนของผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแบบฉับพลัน	

และการฟื้นฟู	เยียวยาทางด้านจิตใจ	การประกอบอาชีพ	และการพัฒนาอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	

การสนับสนุนการศึกษาสำาหรับบุตรหลานของผู้ที่ได้รับผลกระทบ	เพื่อให้สามารถดำารงชีวิต

ได้อย่างเป็นปกติให้มากที่สุด

นอกเหนือจากความรับผิดชอบของรัฐแล้ว	 กสม.	เห็นว่า	ผู้จัดการชุมนุมและผู้ชุมนุมย่อม	

ต้องมีหน้าที่	ดังนี้

F	 การใช้เสรีภาพในการชุมนุมต้องเป็นไปโดยสงบ	และปราศจากอาวุธ	หลีกเลี่ยงการ	

กระทำาซึ่งจะกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	 เช่น	การปิดเส้นทางสัญจร	

การยึดหรือปิดล้อมหน่วยราชการและเอกชน	 การขัดขวางการใช้สิทธิเลือกตั้ง	 การ

แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการยั่วยุ	 การใช้ถ้อยคำาเพื่อสร้างความเกลียดชัง	 การไม่	

กระทำาการอันเป็นการข่มขู่คุกคามการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน

F	 การหลีกเลี่ยงไม่ให้จัดการชุมนุมในลักษณะท่ีเป็นการยั่วยุหรือนำาไปสู่การเผชิญหน้ากับ	

ฝ่ายต่าง	ๆ 		สุ่มเสี่ยงจะเกิดอันตรายและความรุนแรง

F	 การควบคุม	ดูแล	มิให้ผู้ ชุมนุมโดยเฉพาะผู้ทำาหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้

ชุมนุม	(การ์ด)	กระทำาการใด	ๆ 	ที่เป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	และสิทธิและ	

เสรีภาพของบุคคลอื่น	 เช่น	การใช้วาจาดูหมิ่นเหยียดหยาม	ข่มขู่ 	 คุกคาม	ค้นตัว	

หน่วงเหนี่ยวกักขัง	ทำาร้ายร่างกาย	 รวมถึงการทำาลายทรัพย์สินของผู้อื่นและทรัพย์สิน	

ทางราชการ	เป็นต้น

F	 การชุมนุมต้องหลีกเลี่ยงมิให้กระทบต่อสถานที่ที่สาธารณชนจำาเป็นต้องใช้ประโยชน์	

ร่วมกัน	เช่น	โรงเรียน	สถานพยาบาล	ท่าอากาศยาน	ท่าเรือ	สถานีรถไฟ	และสถานีขนส่ง	

รวมถึง	สถานที่สำาคัญ	อาทิ	หน่วยงานราชการ	รัฐสภา	ทำาเนียบรัฐบาล	อาคารที่ทำาการ

ศาล	สถานทูตและสถานกงสุล	และสถานท่ีตั้งของหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ	

เป็นต้น

F	 การอำานวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์	

ในการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บ	และผู้ป่วย

F	 การหลีกเลี่ยงการพาเด็กเข้าร่วมการชุมนุมโดยไม่จำาเป็น
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ในช่วงการเข้าควบคุมอำานาจของ	คสช.	มีความจำาเป็นที่จะต้องใช้มาตรการจำากัดสิทธิและ

เสรีภาพบางประการในช่วงระยะเวลาที่มีแนวโน้มว่าจะมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง	

และอาจจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝ่ายท่ีสนับสนุนและต่อต้านรัฐบาล	ประกอบกับมีผู้ใช้อาวุธสงคราม	

ต่อประชาชนผู้ชุมนุม	และสถานที่สำาคัญหลายครั้ง	 และมีการจับกุมอาวุธสงครามได้เป็นจำานวนมาก	

แต่ภายหลังการเข้าควบคุมอำานาจในระยะหนึ่ง	เห็นว่ามีสถานการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ

อย่างมีนัยสำาคัญหลายประการ	ดังนี้

F	 การกำาหนดให้ความผิดบางประเภทตามประมวลกฎหมายอยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษา

คดีของศาลทหารน้ัน	ย่อมกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม	

ที่พึงได้รับในช่วงเวลาปกติ	๑๔	 เนื่องจากศาลทหารมีการพิจารณาแค่ศาลช้ันเดียวจึงเป็น	

การจำากัดโอกาสในการให้หลักประกันสิทธิทางอาญาของผู้ถูกกล่าวหา	นอกจากนี้	จากการ	

ตรวจสอบของ	กสม.	เห็นว่า	มีกระบวนพิจารณาท่ีถือเป็นความลับ	อาจทำาให้สังคม

ภายนอกเกิดความกังวลต่อผลการพิจารณาคดี	

F	 การจำากัดสิทธิ	และเสรีภาพบางประการที่นานเกินไป	เช่น	เสรีภาพในการแสดงความ

คิดเห็นอาจขัดต่อหลักการระหว่างประเทศว่าการจำากัดสิทธิเสรีภาพนั้น	ต้องเป็นไป	

เพื่อวัตถุประสงค์ที่ชอบธรรม	และต้องได้สัดส่วนกับความจำาเป็น	

F	 การควบคุม	จำากัด	ความเคลื่อนไหวทางการเมืองของฝ่ายต่าง	ๆ 	 ได้ถูกตีความอย่าง	

กว้างขวางจนกระทบถึงสิทธิเสรีภาพของบุคคลและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากนโยบาย

หรือโครงการของรัฐ	และย่อมมีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปประกอบการพิจารณา	รวมถึงสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการ	

การบำารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	รวมท้ังความ

หลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน

F	 ในกรณีของคำาสั่ง	คสช.	ที่มีเจตนาเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ	แต่กลับทำาให้เกิดผลกระทบ

ที่เป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน	เช่น	กรณีคำาสั่ง	คสช.	ที่	๖๔/๒๕๕๗	และที่	๖๖/๒๕๕๗	

เพื่อปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต่าง	ๆ 	ให้เป็นไป	

อย่างมีประสิทธิภาพ	 ปรากฏว่าได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้	ผู้ท่ีมีรายได้น้อย	

และผู้ไร้ที่ดินทำากิน	ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้น	ๆ 	ก่อนคำาสั่งนี้มีผลบังคับใช้

๑๔	ข้อมูลระหว่างวันท่ี	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	-	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๘	 มีพลเรือนขึ้นศาลทหารอย่างน้อย	๑๑๒	คนโดยแบ่งเป็น	

คดีชุมนุมทางการเมืองเกิน	๕	คน	อย่างน้อย	๕๐	คน	 คดีไม่มารายงานตัวตามคำาสั่ง	คสช.	อย่างน้อย	๑๐	คน	 คดีความผิด	

ตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๑๒	อย่างน้อย	๓๐	คน	และมาตรา	๑๑๖	อย่างน้อย	๒	คน	คดีอาวุธที่เกี่ยวข้องกับการเมือง	

อย่างน้อย	๔๙	คน	และคดีอื่นๆ	อย่างน้อย	๓		คน,	ที่มา:	โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน	(iLaw)<http://ilaw.or.th/

node/3119>	เข้าดู	ณ	วันที่	๒๔	พฤษภาคม	๒๕๕๘
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กสม.	เห็นว่า	ในสถานการณ์พิเศษ	 สิทธิและเสรีภาพบางประการอาจจะถูกจำากัดได้	แต่ต้อง	

เป็นไปตามหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	กล่าวคือ	เป้าหมายในการจำากัดสิทธิเสรีภาพ	

ดังกล่าวต้องเป็นเป้าหมายที่มีความชอบธรรม	มีการตีความอย่างแคบและกระทำาเท่าท่ีจำาเป็นต่อ

สถานการณ์และได้สัดส่วนที่เหมาะสม	 ทั้งนี้	มีสิทธิบางประเภทที่ไม่สามารถเพิกถอนหรือลิดรอนได้ไม่ว่า

จะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม	เช่น	สิทธิในชีวิต	สิทธิท่ีจะไม่ถูกทรมาน	 ดังนั้น	รัฐควรทบทวนถึงความจำาเป็น	

โดยเฉพาะการกลับมาใช้กระบวนการยุติธรรมตามปกติท่ีประกันสิทธิข้ันพื้นฐานของบุคคลท่ีถูกกล่าวหา	

ตลอดจน	การคำานึงถึงการรับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากคำาสั่ง	

นโยบายและโครงการของรัฐ

ในกรณีการหลบหนีเข้าเมืองของชาวอุยกูร์และชาวโรฮิงญา	ตลอดจนสภาพการถูกควบคุม

ตัวในห้องกักที่	กสม.	ได้ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคนเข้าเมือง	ซึ่งยังพบข้อจำากัดในการจัดสภาพห้องกักให้

ได้มาตรฐานในด้านสุขลักษณะ	โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในสถานที่กัก	นอกจากนี้	ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบาย	

ในการคุ้มครองบุคคลที่หลบหนีเข้าเมืองและอยู่ในภาวะเสี่ยงต่ออันตรายหรือชีวิตหากถูกส่งกลับไปยัง	

ประเทศต้นทาง	 โดยเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกลไกในการพิจารณาอย่างรอบคอบถึงสถานะบุคคล	

ในข่ายดังกล่าว	ตามมาตรา	๑๗	ของพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง	พ.ศ.	๒๕๒๒	

ในกรณีการคุกคาม	บังคับหายสาบสูญ	และสังหารแกนนำาชุมชนท่ีเป็นผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	

ยังเห็นว่า	การสอบสวนคดีโดยส่วนใหญ่ยังคงมีอุปสรรคท้ังจากกลไกการปฏิบัติงานตรวจสอบ	และ

การคุ้มครองพยานที่ขาดประสิทธิภาพ	และไม่มีความเหมาะสม	 ตลอดจนการใช้อิทธิพลทางการเมือง	

เข้าแทรกแซงคดีการสังหาร	หรือบังคับหายสาบสูญผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	กสม.	ได้จัดทำาข้อเสนอต่อ	

การคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	(UN	

Declaration	on	Human	Rights	Defenders)	โดยเสนอให้รัฐบาลแสดงเจตจำานงที่ชัดเจนต่อสาธารณะ	

ว่าจะคุ้มครองประชาชนที่อุทิศตนในการปกป้องสิ่งแวดล้อม	และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ในกรณีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน	 ตามสถานการณ์ในปี	๒๕๕๗	ประชาชนไทย

ยังมีความม่ันคงปลอดภัยของชีวิตในการใช้รถใช้ถนนอยู่ในเกณฑ์ต่ำามาก	 ประเทศไทยยังคงเป็นประเทศ	

ที่มีอัตราการเสียชีวิตบนท้องถนนเป็นอันดับท่ีหนึ่งของเอเชีย	และเป็นอันดับท่ีสามของโลก	 ความสูญเสีย

ที่เกิดขึ้นถือเป็นการละเลยการปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ท่ีต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบ	ท่ียังไม่สามารถจัดการให้ถนน	

ในประเทศไทยมีความปลอดภัยเพียงพอสำาหรับการเดินทาง	 รวมท้ังในส่วนของประชาชนในฐานะผู้ท่ีต้อง

ใช้ชีวิตบนท้องถนนโดยไม่มีความปลอดภัย	 โดยส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า	อุบัติเหตุเป็นเรื่องของเคราะห์กรรม	

จึงไม่เรียกร้องถึงสิทธิที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนนให้มากยิ่งข้ึน	 กสม.	เห็นว่า	รัฐบาลมีข้อผูกพัน

ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศให้มีความมั่นคงและปลอดภัยในทุกบริบท	

ซ่ึงรวมถึงบนท้องถนน	รัฐจึงไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบ	โดยให้เหตุผลว่า	ได้ดำาเนินการในเรื่องดังกล่าว	

อย่างเต็มที่แล้ว	 แต่รัฐควรทบทวนนโยบายและมาตรการต่าง	ๆ 	ในการท่ีจะปกป้องคุ้มครองชีวิตของ

ประชาชนให้พ้นจากอันตรายบนท้องถนน	โดยต้องหามาตรการที่แตกต่างและเหมาะสมกับปัญหามากขึ้น

กว่าในปัจจุบันนี้	 การดำาเนินการดังกล่าวควรอยู่ในวาระแห่งชาติในการแก้ไขปัญหาของประเทศ	ซึ่งจำาเป็น

ต้องมีการประเมินและรายงานผลเป็นประจำาอย่างต่อเนื่อง
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๑) เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑.๑.๑)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗

มาตรา ๔ บัญญัติว่า ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	ศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์	สิทธิเสรีภาพ	และความเสมอภาค	บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครอง	

ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	

ทรงเป็นประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับ	

การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

๑.๑.๒)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	(แก้ไขเพิ่มเติม	

พุทธศักราช	๒๕๕๔)

มาตรา ๔๐		บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	ดังต่อไปนี้

(๑)	 สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง

(๒)	 สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา	ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีหลักประกันข้ันพื้นฐาน

เรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย	 การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสาร

อย่างเพียงพอ	 การเสนอข้อเท็จจริง	 ข้อโต้แย้ง	 และพยานหลักฐานของตน	 การคัดค้าน

ผู้พิพากษาหรือตุลาการ	 การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการท่ีนั่งพิจารณา

คดีครบองค์คณะ	 และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคำาวินิจฉัย	คำาพิพากษา	หรือคำาสั่ง

(๓)	 บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	

และเป็นธรรม

(๔)	 ผู้เสียหาย	 ผู้ต้องหา	 โจทก์	 จำาเลย	 คู่กรณี	 ผู้มีส่วนได้เสีย	 หรือพยานในคดี

มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	 รวมทั้ง

สิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และการไม่ให้ถ้อยคำาเป็น

ปฏิปักษ์ต่อตนเอง

(๕)	 ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	จำาเลย	และพยานในคดีอาญา	มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง	

และความช่วยเหลือท่ีจำาเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	 ส่วนค่าตอบแทน	 ค่าทดแทน	 และ	

ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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(๖)	 เด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ	ย่อมมีสิทธิได้รับ

ความคุ้มครองในการดำาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม	และย่อมมีสิทธิได้รับ

การปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

(๗)	 ในคดีอาญา	ผู้ต้องหาหรือจำาเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณา

คดีที่ถูกต้องรวดเร็ว	และเป็นธรรม	โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ	 การตรวจสอบ

หรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร	 การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจาก

ทนายความ	และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

(๘)	 ในคดีแพ่ง	 บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสม

จากรัฐ

๑.๒)	สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
๑.๒.๑)	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อ ๙	 (๑)	 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพและความปลอดภัยของร่างกาย	 บุคคล

จะถูกจับกุมหรือควบคุมโดยอำาเภอใจมิได้	บุคคลจะถูกลิดรอนเสรีภาพของตนมิได้	ยกเว้น

โดยเหตุและโดยเป็นไปตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย

(๒)	 ในขณะจับกุม	บุคคลใดที่ถูกจับกุมจะต้องได้รับแจ้งถึงเหตุผลในการ

จับกุม	และจะต้องได้รับแจ้งถึงข้อหาที่ถูกจับกุมโดยพลัน

(๓)	 บุคคลใดท่ีถูกจับกุมหรือควบคุมตัวในข้อหาทางอาญา	จะต้องถูก

นำาตัวโดยพลันไปยังศาลหรือเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีมีอำานาจตามกฎหมายท่ีจะใช้อำานาจทาง

ตุลาการ	และจะต้องมีสิทธิได้รับการพิจารณาคดีภายใน	เวลาอันสมควร	หรือได้รับการ

ปล่อยตัวไป	มิให้ถือเป็นหลักทั่วไปว่าจะต้องควบคุมบุคคลที่รอการพิจารณาคดีแต่ในการ	

ปล่อยตัวอาจกำาหนดให้มีการประกันว่าจะมาปรากฏตัวในการพิจารณาคดี	 ในขั้นตอนอื่น

ของกระบวนการพิจารณา	 และจะมาปรากฏตัวเพื่อการบังคับตามคำาพิพากษา	เมื่อถึง

วาระนั้น

(๔)	 บุคคลใดที่ถูกลิดรอนเสรีภาพโดยการจับกุมหรือการควบคุม	มีสิทธิ

นำาคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลตัดสินโดยไม่ชักช้าถึงความชอบด้วยกฎหมายของการควบคุม	

ผู้นั้น	และหากการควบคุมไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ให้ศาลมีคำาสั่งปล่อยตัวไป

(๕)	 บุคคลใดที่ถูกจับกุมหรือถูกควบคุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายมีสิทธิได้

รับค่าสินไหมทดแทน

ข้อ ๑๐ 

๑.	 บุคคลทั้งปวงที่ถูกลิดรอนเสรีภาพต้องได้รับการประติบัติด้วยความมี

มนุษยธรรมและความเคารพในศักดิ์ศรีแต่กำาเนิดแห่งความเป็นมนุษย์
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๒.	 (ก)	 ยกเว้นในสภาพการณ์พิเศษ	ผู้ต้องหาต้องได้รับการจำาแนกออกจาก	

ผู้ต้องโทษ	และต้องได้รับประติบัติที่แตกต่างออกไปให้เหมาะสมกับสถานะที่ไม่ใช่	

ผู้ต้องโทษ

	 (ข)	 ต้องแยกผู้ต้องหาที่เป็นเด็กและเยาวชนออกจากผู้ต้องหาที่เป็นผู้ใหญ่	

และให้นำาตัวขึ้นพิจารณาพิพากษาคดีให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำาได้

๓.	 ระบบราชทัณฑ์ ต้ อ งประกอบด้ วยการปฏิบั ติ ต่ อนั ก โทษ 	 โดย มี 	

จุดมุ่งหมายสำาคัญที่จะให้นักโทษกลับตัวและฟื้นฟูทางสังคม	 ผู้กระทำาผิดที่เป็นเด็ก	

และเยาวชนต้องได้รับการจำาแนกออกจากผู้กระทำาผิดท่ีเป็นผู้ใหญ่	และต้องได้รับ	

การประติบัติให้เหมาะสมกับวัยและสถานะทางกฎหมาย

ข้อ ๑๔ 

๑.	 บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันในการพิจารณาของศาลและคณะตุลาการในการ	

พิจารณาคดีอาญาซึ่งตนต้องหาว่ากระทำาผิด	หรือการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสิทธิและ

หน้าที่ของตน	 บุคคลทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเปิดเผยและเป็นธรรม	

โดยคณะตุลาการซึ่งจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย	มีอำานาจ	มีความเป็นอิสระ	และเป็นกลาง	

สื่อมวลชนและสาธารณชนอาจถูกห้ามเข้าฟังการพิจารณาคดีทั้งหมดหรือบางส่วน	

ก็ด้วยเหตุผลทางศีลธรรม	ความสงบเรียบร้อยของประชาชน	หรือความมั่นคงของชาติ

ในสังคมประชาธิปไตยหรือเพื่อความจำาเป็นเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องชีวิตส่วนตัว	

ของคู่กรณี∫หรือในสภาพการณ์พิเศษซึ่งศาลเห็นว่าจำาเป็นอย่างยิ่ง	 เมื่อการพิจารณา

โดยเปิดเผยน้ันอาจเป็นการเส่ือมเสียต่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม	 แต่คำาพิพากษาใน	

คดีอาญา	หรือคำาพิพากษาหรือคำาวินิจฉัยข้อพิพาทในคดีอื่นต้องเปิดเผย	เว้นแต่จำาเป็น

เพ่ือประโยชน์ของเด็กและเยาวชน	หรือเป็นกระบวนพิจารณาเกี่ยวด้วยข้อพิพาทของ	

คู่สมรสในเรื่องการเป็นผู้ปกครองเด็ก

๒.	 บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทำาผิดอาญา	ต้องมีสิทธิได้รับการสันนิษฐานว่า

เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ตามกฎหมายได้ว่ามีความผิด

๓.	 ในการพิจารณาคดีอาญา	บุคคลทุกคนซึ่งต้องหาว่ากระทำาผิด	ย่อมมีสิทธิ	

ที่จะได้รับหลักประกันขั้นต่ำาดังต่อไปนี้โดยเสมอภาค

(ก)	 สิทธิที่จะได้รับแจ้งโดยพลัน	ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพและเหตุ	

แห่งความผิดที่ถูกกล่าวหา	ในภาษาซึ่งบุคคลนั้นเข้าใจได้

(ข)	 สิทธิที่จะมีเวลา	และได้รับความสะดวกเพียงพอแก่การเตรียมการเพื่อ

ต่อสู้คดี	และติดต่อกับทนายความที่ตนเลือกได้
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(ค)	 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาโดยไม่ชักช้าเกินความจำาเป็น

(ง)	 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาต่อหน้าบุคคลนั้น	และสิทธิท่ีจะต่อสู้คดี	

ด้วยตนเอง	หรือโดยผ่านผู้ช่วยเหลือทางกฎหมายท่ีตนเลือก	 สิทธิท่ีบุคคลได้รับแจ้ง

ให้ทราบถึงสิทธิในการมีผู้ช่วยเหลือทางกฎหมาย	 หากบุคคลนั้นไม่มีผู้ช่วยเหลือทาง

กฎหมายในกรณีใด	ๆ 	เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมบุคคลนั้นมีสิทธิที่จะมีผู้ช่วยเหลือ

ทางกฎหมายซึ่งมีการแต่งตั้งให้โดยปราศจากค่าตอบแทน	ในกรณีที่บุคคลนั้นไม่สามารถ

รับภาระในการจ่ายค่าตอบแทน

(จ)	 สิทธิที่จะซักถามพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน	และขอให้เรียกพยาน	

ฝ่ายตนมาซักถามภายใต้เงื่อนไขเดียวกับพยานซึ่งเป็นปรปักษ์ต่อตน

(ฉ)	 สิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือจากล่ามโดยไม่คิดมูลค่า	หากไม่สามารถ

เข้าใจหรือพูดภาษาที่ใช้ในศาลได้

(ช)	 สิทธิที่จะไม่ถูกบังคับให้เบิกความเป็นปรปักษ์ต่อตนเอง	หรือให้รับ

สารภาพผิด

๔.	 ในกรณีของบุคคลที่เป็นเด็กหรือเยาวชน	วิธีพิจารณาความให้เป็นไปโดย

คำานึงถึงอายุ	และความปรารถนาที่จะส่งเสริมการแก้ไขฟื้นฟูความประพฤติของบุคคลนั้น

๕.	 บุคคลทุกคนที่ต้องคำาพิพากษาลงโทษในความผิดอาญา	ย่อมมีสิทธิที่จะให้

คณะตุลาการระดับเหนือขึ้นไปพิจารณาทบทวนการลงโทษและคำาพิพากษาโดยเป็นไป

ตามกฎหมาย

๖.	 เมื่อบุคคลใดต้องคำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษในความผิดอาญา	และ	

ภายหลังจากนั้นมีการกลับคำาพิพากษาท่ีให้ลงโทษบุคคลนั้น	หรือบุคคลนั้นได้รับอภัยโทษ	

โดยเหตุที่มีข้อเท็จจริงใหม่หรือมีข้อเท็จจริงที่ได้ค้นพบใหม่อันแสดงให้เห็นว่า	ได้มีการ

ดำาเนินกระบวนการยุติธรรมที่มิชอบ	บุคคลที่ได้รับความทุกข์อันเนื่องมาจากการลงโทษ

ตามผลของคำาพิพากษาลงโทษเช่นว่า	ต้องได้รับการชดเชยตามกฎหมาย	เว้นแต่จะ	

พิสูจน์ได้ว่า	การไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงท่ียังไม่รู้ให้ทันเวลาเป็นผลจากบุคคลนั้นท้ังหมด	

หรือบางส่วน

๗.	 บุคคลย่อมไม่ถูกพิจารณา	หรือลงโทษซ้ำาในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้อง	

คำาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษ	หรือให้ปล่อยตัวแล้วตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความ

อาญาของแต่ละประเทศ
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๑.๒.๒)	อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย

ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี

อนุสัญญามีวัตถุประสงค์	เพื่อระงับยับยั้งการทรมานโดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ	โดยกำาหนด

ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐต้องดำาเนินมาตรการต่าง	ๆ 	ที่มีประสิทธิภาพ	เพื่อป้องกันมิให้เกิด	

การกระทำาการทรมานในอาณาเขตใดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำานาจของตน	และไม่มีพฤติการณ์

พิเศษใดไม่ว่าจะเป็นภาวะสงคราม	หรือสภาพคุกคามที่เกิดจากสงคราม	หรือสภาวะ

ฉุกเฉินสาธารณะอ่ืนใดมาเป็นข้ออ้างสำาหรับการทรมานได้	 โดยรัฐภาคีจะต้องประกัน

ว่าการกระทำาทรมานทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาของตน	และกำาหนดโทษที่

เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำา	โดยรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามในข้อบทที่	๑-๑๗

๑.๓)	อนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	

อนุสัญญามีวัตถุประสงค์เพื่อระงับยับยั้งการบังคับบุคคลให้สูญหาย	โดยการ	

กระทำาของเจ้าหน้าที่รัฐ	โดยกำาหนดให้บุคคลจะถูกกระทำาให้หายสาบสูญโดยถูกบังคับ

ไม่ได้และไม่มีพฤติการณ์พิเศษใดไม่ว่าจะเป็นสภาวะสงคราม	หรือสภาพคุกคามที่จะ

เกิดสงคราม	 หรือเหตุอื่นใดมาเป็นข้ออ้างสำาหรับการกระทำาให้บุคคลหายสาบสูญโดย	

ถูกบังคับได้	ซึ่งรัฐภาคีต้องดำาเนินมาตรการที่จำาเป็นเพื่อประกันว่า	การหายสาบสูญ	

โดยถูกบังคับเป็นฐานความผิดภายใต้กฎหมายอาญาของตน	และต้องดำาเนินมาตรการ

ที่เหมาะสมเพื่อสอบสวนและนำาตัวผู้กระทำาผิดมาดำาเนินคดี	 และต้องกำาหนดบทลงโทษ

และอายุความที่เหมาะสมและร้ายแรงของความผิด	 โดยรัฐภาคีต้องปฏิบัติตามในข้อ	

บทที่ 	๑-๒๕	 แม้ว่าประเทศไทยยังอยู่ ในระหว่างกระบวนการให้สัตยาบันเพื่อ	

เข้าเป็นภาคีซึ่งอนุสัญญาฯ	จะยังไม่มีผลใช้บังคับกับประเทศไทย	แต่รัฐบาลก็จะต้อง	

ไม่กระทำาการใด	ๆ 	ที่ เป็นการขัดต่อสาระและความมุ่งประสงค์	(Objects	 and	

Purposes)	ของอนุสัญญาดังกล่าว

๑.๓)	ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ

(๑)	 รวมคำานิยามของ	“การทรมาน”	ในประมวลกฎหมายอาญา	เพื่อให้สอดคล้อง

กับข้อ	๑	ของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมาน	(ข้อ	๓)

(๒)	 ออกกฎหมายให้การทรมานเป็นความผิดอาญา	และแก้ไขกฎหมายที่

เกี่ยวข้องทั้งหมด	เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน	

การทรมาน	(ข้อ	๔)
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(๓)	 ให้ความสำาคัญต่อการแก้ไขปัญหาสภาพเรือนจำาและสถานกักตัว	รวมถึง	

การขยายสาธารณูปโภคต่างๆ	ที่จำาเป็น	...	(ข้อ	๓๗)

(๔)	 ดำาเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ	...	(ข้อ	๓๘)

(๕)	 พัฒนาระบบตุลาการ	...	(ข้อ	๖๒)

(๖)		เร่งปฏิรูประบบยุติธรรม	...	(ข้อ	๖๓)

(๗)	 เร่งปฏิรูประบบตุลาการ	...	(ข้อ	๖๔)

(๘)	 ดำาเนินมาตรการต่อไปเพื่อประกันว่าข้อกล่าวหา	...	(ข้อ	๖๖)

(๙)		แก้ไขปัญหาการลอยนวลของผู้กระทำาความผิด	...	(ข้อ	๖๙)

(๑๐)		 ประกันสิทธิของผู้เสียหายและครอบครัว	...	(ข้อ	๗๑)

(๑๑)		 พิจารณาระบบการลงโทษทางเลือก	...	(ข้อ	๗๖)

(๑๒)		 ประกันให้มีการแยกเด็กที่กระทำาความผิดออกจากผู้ใหญ่	...	(ข้อ	๗๙)

๒)  สถานการณ์

๒.๑)	สภาพปัญหาทั่วไป
กระบวนการยุติธรรมเป็นกระบวนการที่รัฐใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการควบคุม

ความประพฤติและจัดการข้อพิพาทต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นของคนในสังคม	 เพื่อสร้างให้เกิดความยุติธรรมทางสังคม	

ในการออกกฎหมายย่อมเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 ดังนั้น	การที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง

และคุ้มครองสิทธิของบุคคลไว้มิให้ถูกแทรกแซงโดยรัฐเกินความจำาเป็นย่อมมีความสำาคัญอย่างยิ่ง	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ได้คุ้มครองสิทธิของบุคคล	

ในเร่ืองนี้	 โดยกำาหนดให้รัฐจะต้องดำาเนินนโยบายพื้นฐานด้านกฎหมายและการยุติธรรมในการดูแล	

ให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และทั่วถึง	

ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิดท้ังโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	

และโดยบุคคลอื่น	 และต้องอำานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

จึงเป็นการประกันสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรมนับตั้งแต่ต้นทาง	ได้แก่	การถูกจับกุม	ค้น	คุมขัง	

จากเจ้าหน้าที่ตำารวจโดยชอบ	 การได้รับการสอบสวนด้วยความรวดเร็ว	ถูกต้อง	และเป็นธรรม	 การได้รับ

การพิจารณาสั่งคดีที่เป็นธรรมจากพนักงานอัยการ	 การพิจารณาพิพากษาคดีที่เป็นธรรมจากศาล	 สุดท้าย	

จึงไปสู่สิทธิในกระบวนการยุติธรรมปลายทาง	คือ	การได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชน

ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	 ทั้งน้ี	แนวความคิดของการลงโทษเป็นการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาผิดเพื่อให้กลับคืน	

สู่สังคม	ซึ่งเมื่อผู้กระทำาผิดพ้นโทษ	บุคคลนั้นควรท่ีจะได้รับโอกาสให้กลับคืนสู่สังคมได้ตามปกติ	มีอาชีพ	

มีคุณภาพชีวิตที่ดี	เพื่อป้องกันมิให้กลับไปกระทำาความผิดซ้ำา

ที่ผ่านมา	ยังคงพบสถานการณ์ที่บุคคลไม่ได้รับความเป็นธรรม	หรือถูกละเมิด	

สิทธิมนุษยชน	อันเน่ืองมาจากการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม	โดยมี	
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กรณีร้องเรียนว่า	มีการกระทำาที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	อาทิ	ความไม่ชอบด้วย

กฎหมายของการจับกุม	การตรวจค้นเคหสถาน	การสอบสวน	การคุมขัง	การซ้อมทรมาน	การหาย

สาบสูญของบุคคล	 ในขณะที่ระบบราชทัณฑ์ยังคงมีการใช้เครื่องพันธนาการกับผู้ต้องขังอย่างไม่เหมาะสม	

การควบคุมผู้ ต้องขังรวมกับจำาเลยระหว่างการพิจารณาคดีของศาล	การขาดแคลนสถานท่ีในการ	

ใช้ควบคุมผู้ต้องขัง	เป็นต้น	และผู้พ้นโทษยังไม่สามารถดำาเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกับ	

บุคคลทั่วไป

ทั้งนี้	ภายหลังการรัฐประหาร	เม่ือวันท่ี	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 คสช.	ได้มีคำาสั่ง	

ให้บุคคลที่มีความเคลื่อนไหวทางสังคม	อาทิ	นักวิชาการ	นักการเมือง	และผู้สื่อข่าว	มารายงานตัวเพื่อ	

ปรับทัศนคติ	 โดยหลายกรณีถูกควบคุมตัวไว้เป็นระยะเวลานานโดยท่ีไม่แจ้งหรือระบุสถานท่ีควบคุมตัว	

ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้ทราบ	รวมถึงมีการบังคับให้ลงนามในหนังสือสัญญาว่าจะงดการเคลื่อนไหว

ทางการเมือง	 นอกจากนี้	ได้มีประกาศ	คสช.	ที่	๓๗/๒๕๕๗	ที่	๓๘/๒๕๕๗	และที่	๕๐/๒๕๕๗	กำาหนด

ให้พลเรือนต้องขึ้นศาลทหารในกรณีที่เป็นความผิดต่อพระมหากษัตริย์	 ความผิดต่อความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	คดีความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศ	รวมถึง	คดีอาวุธปืน	เครื่องกระสุนปืน	หรือวัตถุระเบิดท่ีใช้

เฉพาะแต่การสงคราม	ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามกระบวนการยุติธรรมปกติ

๒.๒)	สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	และการดำาเนินงานของ	กสม.	

ปี	๒๕๕๗	 กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนท่ีผู้ร้องอ้างว่าถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม	จำานวน	๑๗๔	คำาร้อง	โดยหากพิจารณาเปรียบเทียบกับคำาร้องด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

ปี	๒๕๕๖	ที่มีจำานวน	๑๓๒	คำาร้อง	พบว่า	มีการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น	

รวมถึงมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำานาจของ	คสช.	จำานวน	๒๖	คำาร้อง	 เช่น	การถูกควบคุมตัว	

ออกจากบ้านพักโดยไม่ทราบสถานที่ควบคุม	 การถูกเรียกให้ไปรายงานตัว	 และการถูกดำาเนินคดีใน	

ศาลทหาร	เป็นต้น	 ทั้งนี้	พบว่ากลุ่มผู้ที่ถูกร้องเรียนมากท่ีสุด	ได้แก่	 เจ้าหน้าท่ีตำารวจ	รองลงมาเป็น	

เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์	และพนักงานอัยการบางส่วน	โดยมีลักษณะของการละเมิด	ดังต่อไปนี้

F	 การจับกุมที่ใช้วิธีการเกินกว่าเหตุ	ใช้กำาลังเกินสมควร	จับกุมโดยไม่มีหมายจับ	

ของศาลและไม่มีเหตุยกเว้นตามกฎหมาย

F	 การกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับโทษทางอาญา	ดำาเนินคดีกับผู้ ท่ีไม่ได้กระทำา	

ความผิด	

F	 การตรวจค้นเคหสถานของผู้ร้องท่ีไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญและประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา	

F	 การคุมขังผู้ต้องหาไว้ระหว่างการสอบสวน	ที่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายให้อำานาจ
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F	 การสอบสวนผู้ต้องหาท่ีล่าช้า	การใช้วิธีการบังคับขู่เข็ญ	การทำาร้ายร่างกาย	

การหลอกลวงให้รับสารภาพ

F	 การพิจารณาสั่งคดีของพนักงานอัยการที่ล่าช้าเกินสมควร	การใช้ดุลยพินิจ	

ที่ไม่สุจริต

F	 การถูกทำาร้ายและการตรวจค้นร่างกายในเรือนจำาโดยไม่คำานึงถึงศักดิ์ศรี 	

ความเป็นมนุษย์การปฏิบัติท่ีไม่ชอบ	การสอบสวน	การลด-เลื่อนช้ันของผู้ต้องขัง	

รวมถึงความไม่เหมาะสมของการใช้เครื่องพันธนาการและสถานที่ควบคุม

ทั้ งนี้ 	กสม.	ได้ตรวจสอบกระบวนการยุ ติธรรมในส่วนปลายน้ำาที่ เกี่ยวกับงาน	

ทัณฑปฏิบัติ	ทั้งในส่วนที่ เกี่ยวกับเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์และนักโทษ	 และได้จัดทำาข้อเสนอแนะต่อ	

กรมราชทัณฑ์ให้จัดให้มีห้องจำาเพาะสำาหรับการพบนักโทษเป็นการส่วนตัว	เพื่อสร้างความเชื่อม่ันใน	

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้แก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้อง	 ซ่ึงต่อมา	กรมราชทัณฑ์ได้ยืนยันถึง	

ความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและ

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์โดยให้เรือนจำาจัดเตรียมห้องทนายความเข้าพบผู้ต้องขังเกี่ยวกับคดีหรือสถานที่

พบปะที่เหมาะสมซึ่งสามารถนำามาใช้ในการพบนักโทษเพื่อการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนได	้๑๕

อนึ่ง	ยังมีเรื่องร้องเรียนว่า	 หน่วยราชการได้กำาหนดคุณสมบัติของผู้เข้ารับราชการ

ว่า	“ไม่เคยเป็นผู้ต้องโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำาคุก	เว้นแต่เป็นความผิดท่ีได้กระทำาโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ”	 ดังนั้น	ผู้พ้นโทษจึงไม่สามารถเข้ารับราชการได้	 แม้ว่าจะได้รับการล้างมลทิน	

ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินเนื่องในโอกาสสำาคัญต่างๆ	แล้วก็ตาม	แต่ยังคงมีช่ือปรากฏในทะเบียน	

ประวัติอาชญากร	ทำาให้ไม่สามารถเข้ารับราชการได้

๑๕	หนังสือกรมราชทัณฑ์	ที่	ยธ	๐๗๐๕.๑/๓๑๘๒๔	ลงวันที่	๒๒	กันยายน	๒๕๕๗	เรื่อง	พิจารณาจัดให้มีห้องพิเศษเพื่อพบนักโทษ

๓)  การประเมินสถานการณ์

โดยที่	กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น	และสาเหตุของ	

ข้อร้องเรียนยังคงเป็นประเด็นเดิมที่เคยมีการร้องเรียนต่อ	กสม.	 ดังนั้น	รัฐบาลจึงต้องกำาชับ	กวดขันให้	

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเคารพกฎหมายอย่างจริงจังและปฏิบัติหน้าท่ีโดยเคารพหลักสิทธิมนุษยชนเพื่ออำานวย

ความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง

ในปี	๒๕๕๗	ยังคงมีการกระทำาทรมาน	และบังคับสูญหายอย่างต่อเนื่อง	และหลายกรณี	

อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและโดยส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำาตัวผู้กระทำาความผิด	

มาลงโทษได้	 เช่น	กรณีการหายตัวไปของนายพอละจี	(บิลลี่)	 รักจงเจริญ	แกนนำาชาวกะเหรี่ยงบ้าน

บางกลอยอำาเภอแก่งกระจาน	จังหวัดเพชรบุรี	ที่หายสาบสูญไปหลังจากที่ถูกเชิญไปพบเจ้าหน้าที่รัฐ	

เมื่อวันที่	๑๗	เมษายน	๒๕๕๗	 โดยถึงปัจจุบันนี้	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถติดตามหาตัวได้	

แม้ว่าประเทศไทยจะเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	และได้ลงนามอนุสัญญาว่าด้วย	
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การป้องกันบุคคลจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ	ซึ่งประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าเป็น	

ภาคีอนุสัญญาดังกล่าวแล้วก็ตาม	 จึงเห็นว่า	รัฐควรมีกฎหมายที่จะให้การกระทำาดังกล่าวเป็นความผิด	

ทางอาญามีบทลงโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำาความผิด	และมีกลไกท่ีเป็นอิสระ	

ในการที่จะนำาผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ	 ซึ่ง	ณ	ปัจจุบัน	กระทรวงยุติธรรมอยู่ในระหว่างการพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย	พ.ศ.	....	 เพื่อให้	

สอดคล้องกับอนุสัญญาดังกล่าว	 รัฐจึงควรบัญญัติร่างกฎหมายดังกล่าวให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์	

ของอนุสัญญาทั้งสองฉบับ	และเร่งให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว

ในส่วนของระบบราชทัณฑ์	กระทรวงยุติธรรมได้ออกกฎกำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำาคุก

โดยวิธีการอื่นที่สามารถจำากัดการเดินทางและอาณาเขต	พ.ศ.	๒๕๕๖	 กำาหนดให้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	

ที่ใช้สำาหรับติดตามตัวหรือที่ใช้สวมใส่ข้อมือ	ข้อเท้า	หรืออวัยวะส่วนอื่นใดของผู้ซึ่งศาลมีคำาสั่งให้จำาคุก	

โดยวิธีการอื่นที่สามารถจำากัดการเดินทางและอาณาเขตของผู้นั้น	 โดยเร่ิมนำามาปฏิบัติเมื่อเดือนมีนาคม	

๒๕๕๗	 ถือเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบงานราชทัณฑ์และคุมประพฤติที่รัฐดำาเนินการ	

เพ่ือคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และลดปัญหาปริมาณผู้ต้องขังในระบบได้ในขณะเดียวกัน	

นอกจากนี้	ในปี	๒๕๕๖	 รัฐบาลยังได้ดำาเนินโครงการนำาร่องในเรือนจำาบางแห่งเพื่อปลดเครื่องพันธนาการ	

ให้แก่ผู้ต้องขังที่จำาตรวนตลอดระยะเวลาที่ถูกคุมขัง	และประกาศที่จะขยายผลไปยังเรือนจำาแห่งอื่น	ๆ 	

แต่ปรากฏว่า	ยังคงมีเรือนจำาที่ยังคงใช้มาตรการดังกล่าว	จึงเห็นควรที่กรมราชทัณฑ์จะเร่งขยายผล

ปัญหาสำาคัญอีกประการหน่ึงของระบบราชทัณฑ์	คือ	การขาดแคลนสถานที่	ทำาให้มีการนำา

บุคคลที่เป็นจำาเลย	 และกฎหมายสันนิษฐานว่า	ยังเป็นผู้บริสุทธ์ิไปควบคุมหรือคุมขังในสถานท่ีเดียวกัน	

กับผู้ต้องขังที่ถูกศาลพิจารณาและพิพากษาแล้ว	หรือหลายกรณีมีการนำาผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ตาม	

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	พ.ศ.	๒๕๔๕		 ไปเข้ารับการตรวจพิสูจน์ท่ีสถานที่	

ภายในเรือนจำาหรือทัณฑสถาน	 ทั้งนี้	กฎหมายกำาหนดให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็น	

สถานพยาบาลมิใช่สถานที่คุมขัง	ซึ่งเป็นปัญหาที่สมควรได้รับการแก้ไขเป็นการเร่งด่วน	

สำาหรับกรณีของผู้พ้นโทษที่รัฐควรให้บุคคลเหล่านั้นสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติ	

พบว่า	ยังมีกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับต่าง	ๆ 	ทั้งที่เป็นหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน	ที่เป็นอุปสรรค	เช่น	กรณี

การรับเข้าทำางาน	หรือแม้แต่การสมัครเข้ารับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	เนื่องจากยังคงมีชื่อปรากฏ	

อยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากร ซึ่ง	กสม.	ได้เคยมีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว	ในปี	๒๕๕๕	๑๖	 ทั้งในกรณีของผู้ที่เคย

รับโทษให้จำาคุกถูกจำากัดสิทธิในการเข้ารับราชการ	และกรณีทะเบียนประวัติอาชญากร	 ซ่ึงหน่วยงาน	

ได้รับข้อเสนอของ	กสม.	ไปพิจารณาดำาเนินการ	 แต่ในปี	๒๕๕๗	พบว่า	ยังมีเรื่องร้องเรียนในลักษณะ	

ดังกล่าว

๑๖	รายงานผลการพิจารณา	ที่	๔๓/๒๕๕๕
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๑) เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๑.๑)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑.๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗

มาตรา ๔	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาค	 บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตาม

ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับการคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญนี้

๑.๑.๒)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	(แก้ไขเพิ่มเติม

พุทธศักราช	๒๕๕๔)

มาตรา ๓๐		บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง

ถิ่นกำาเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ	ความพิการ	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานะของ

บุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเช่ือทางศาสนา	การศึกษาอบรม	หรือความ	

คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	จะกระทำามิได้

มาตรการที่ รัฐกำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้ 	

สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ตามวรรคสาม

มาตรา ๓๒	 บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

การทรมาน	ทารุณกรรม	หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม	

จะกระทำามิได้	แต่การลงโทษตามคำาพิพากษาของศาลหรือตามท่ีกฎหมายบัญญัติไม่ถือว่า

เป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้
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การจับและการคุมขังบุคคล	จะกระทำามิได้	เว้นแต่มีคำาสั่งหรือหมายของศาลหรือ	

มีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำาใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง	

จะกระทำามิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

ในกรณีที่มีการกระทำาซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง	 ผู้เสียหาย	

พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย	มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อ	

ให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำาเช่นว่านั้น	 รวมทั้งจะกำาหนดวิธีการตามสมควรหรือ	

การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

มาตรา ๓๓ บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถาน

บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน	

โดยปกติสุข

การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง	หรือการ

ตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน	จะกระทำามิได้	เว้นแต่มีคำาสั่งหรือหมายของศาล	

หรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๓๙	 บุคคลไม่ต้องรับโทษอาญา	เว้นแต่ได้กระทำาการอันกฎหมายที่ใช้	

อยู่ในเวลาที่กระทำานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกำาหนดโทษไว้	และโทษที่จะลงแก่	

บุคคลนั้นจะหนักกว่าโทษที่กำาหนดไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทำาความผิดมิได้

ในคดีอาญา	ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิด

ก่อนมีคำาพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำาความผิด	จะปฏิบัติต่อ

บุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำาความผิดมิได้

มาตรา ๔๐ บุคคลย่อมมีสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	ดังต่อไปนี้

(๑)	 สิทธิเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	และทั่วถึง

(๒)	 สิทธิพื้นฐานในกระบวนพิจารณา	ซ่ึงอย่างน้อยต้องมีหลักประกันข้ันพื้นฐาน

เรื่องการได้รับการพิจารณาโดยเปิดเผย	 การได้รับทราบข้อเท็จจริงและตรวจเอกสาร

อย่างเพียงพอ	การเสนอข้อเท็จจริง	ข้อโต้แย้ง	และพยานหลักฐานของตน	 การคัดค้าน	

ผู้พิพากษาหรือตุลาการ	 การได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาหรือตุลาการท่ีนั่งพิจารณา

คดีครบองค์คณะ	และการได้รับทราบเหตุผลประกอบคำาวินิจฉัย	คำาพิพากษา	หรือคำาสั่ง

(๓)	 บุคคลย่อมมีสิทธิท่ีจะให้คดีของตนได้รับการพิจารณาอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	

และเป็นธรรม

(๔)	 ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	โจทก์	จำาเลย	คู่กรณี	ผู้มีส่วนได้เสีย	หรือพยานในคดี

มีสิทธิได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการดำาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	รวมท้ัง
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สิทธิในการได้รับการสอบสวนอย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	เป็นธรรม	และการไม่ให้ถ้อยคำา	

เป็นปฏิปักษ์ต่อตนเอง

(๕)	 ผู้เสียหาย	ผู้ต้องหา	จำาเลย	และพยานในคดีอาญา	มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง	

และความช่วยเหลือที่จำาเป็นและเหมาะสมจากรัฐ	 ส่วนค่าตอบแทน	ค่าทดแทน	และ	

ค่าใช้จ่ายที่จำาเป็น	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

(๖)	 เด็ก	เยาวชน	สตรี	ผู้สูงอายุ	หรือผู้พิการหรือทุพพลภาพ	ย่อมมีสิทธิได้รับ

ความคุ้มครองในการดำาเนินกระบวนพิจารณาคดีอย่างเหมาะสม	และย่อมมีสิทธิได้รับ

การปฏิบัติที่เหมาะสมในคดีที่เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ

(๗)	 ในคดีอาญา	ผู้ต้องหาหรือจำาเลยมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการพิจารณา

คดีที่ถูกต้องรวดเร็ว	และเป็นธรรม	โอกาสในการต่อสู้คดีอย่างเพียงพอ	การตรวจสอบ

หรือได้รับทราบพยานหลักฐานตามสมควร	 การได้รับความช่วยเหลือในทางคดีจาก

ทนายความ	และการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว

(๘)	 ในคดีแพ่ง	บุคคลมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างเหมาะสม

จากรัฐ

มาตรา ๘๑	 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านกฎหมายและการยุติธรรม	

ดังต่อไปนี้

(๑)	 ดูแลให้มีการปฏิบัติและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้อง	

รวดเร็ว	เป็นธรรม	และทั่วถึง	 ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือและให้ความรู้ทางกฎหมาย

แก่ประชาชน	 และจัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอื่นในกระบวนการยุติธรรม

ให้มีประสิทธิภาพ	โดยให้ประชาชนและองค์กรวิชาชีพมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม	

และการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

(๒)	 คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลให้พ้นจากการล่วงละเมิด	 ท้ังโดย	

เจ้าหน้าที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น	และต้องอำานวยความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่าง	

เท่าเทียมกัน

(๓)	 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกฎหมายที่ดำาเนินการเป็น

อิสระเพื่อปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ	 รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้เป็น

ไปตามรัฐธรรมนูญ	โดยต้องรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากกฎหมายนั้น

ประกอบด้วย

(๔)	 จัดให้มีกฎหมายเพื่อจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ี

ดำาเนินการเป็นอิสระ	เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการยุติธรรม
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(๕)	 สนับสนุนการดำาเนินการขององค์กรภาคเอกชนที่ให้ความช่วยเหลือทาง

กฎหมายแก่ประชาชน	โดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว

๑.๒)	สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

๑.๒.๑)	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อ ๒

๓.		รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับที่จะ

ก.	 ประกันว่า	บุคคลใดท่ีสิทธิหรือเสรีภาพของตนซึ่งรับรองไว้ในกติกานี้	

ถูกละเมิดต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง	โดยไม่ต้องคำานึงว่าการละเมิดนั้น	

จะได้กระทำาโดยบุคคลผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่

ข.	 ประกันว่า	บุคคลใดท่ีเรียกร้องการเยียวยาดังกล่าวย่อมมีสิทธิท่ีจะได้

รับการพิจารณาจากฝ่ายตุลาการ	ฝ่ายบริหาร	หรือฝ่ายนิติบัญญัติท่ีมีอำานาจ	หรือจาก	

หน่วยงานอื่นที่มีอำานาจตามที่กำาหนดไว้	โดยระบบกฎหมายของรัฐ	 และจะพัฒนาหนทาง

การเยียวยาด้วยกระบวนการยุติธรรมทางศาล

	ค.	 ประกันว่า	เจ้าหน้าที่ผู้มีอำานาจต้องบังคับการให้การเยียวยานั้นเป็นผล

๑.๒.๒)	 อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ	หรือการลงโทษอื่น 

ที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี

ข้อ ๑

๑.		การทรมาน	หมายถึง	การกระทำาใดก็ตามโดยเจตนาที่ทำาให้เกิดความเจ็บปวด

หรือความทุกข์ทรมานอย่างสาหัส	 ไม่ว่าทางกายหรือทางจิตใจต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง	

เพื่อความมุ่งประสงค์ที่จะให้ได้มาซึ่งข้อสนเทศหรือคำาสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจาก

บุคคลที่สาม	 การลงโทษบุคคลนั้น	สำาหรับการกระทำาซ่ึงบุคคลนั้นหรือบุคคลท่ีสาม

กระทำา	หรือถูกสงสัยว่าได้กระทำา	หรือเป็นการข่มขู่ให้กลัว	หรือเป็นการบังคับขู่เข็ญ

บุคคลนั้น	หรือบุคคลที่สามหรือเพราะเหตุผลใดใด	บนพื้นฐานของการเลือกประติบัติ	

ไม่ว่าจะเป็นในรูปใด	 เมื่อความเจ็บปวดหรือความทุกข์ทรมานนั้นกระทำาโดย	หรือ

ด้วยการยุยง	หรือโดยความยินยอม	หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าพนักงานของรัฐ	หรือของ	

บุคคลอ่ืน	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในตำาแหน่งทางการ	 ท้ังนี้	ไม่รวมถึงความเจ็บปวดหรือความ

ทุกข์ทรมานที่เกิดจากหรืออันเป็นผลปกติจาก	หรืออันสืบเนื่องมาจากการลงโทษทั้งปวง	

ที่ชอบด้วยกฎหมาย
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ข้อ ๒

๑.	 ให้รัฐภาคีแต่ละรัฐดำาเนินมาตรการต่าง	ๆ 	ทางนิติบัญญัติ	ทางบริหาร	ทาง

ตุลาการหรือมาตรการอื่น	ๆ 	ท่ีมีประสิทธิผล	เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระทำาการทรมาน	

ในอาณาเขตใดซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำานาจของตน

๑.๓)	ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ

ข้อ ๑๓ ออกกฎหมายให้การทรมานเป็นความผิดอาญา	และแก้ไขกฎหมาย	

ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน	

การทรมาน

ข้อ ๓๘ แก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมและความเหลื่อมล้ำาในสังคมอย่างต่อเนื่อง	

ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งทางสังคม	และความไม่สงบทางการเมืองในช่วง	๒-๓	ปี	

ที่ผ่านมา	รวมทั้งในภาคใต้ของประเทศไทย

ข้อ ๙๖	 ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งแก้ไขสถานการณ์ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	และประกันการให้ความสำาคัญลำาดับต้นกับการสร้างความปรองดอง	

ต่อไป

ข้อ ๙๙	 สอบสวนข้อกล่าวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝ่ายในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ของไทย

ข้อ ๑๐๐	 ดำาเนินการทันทีเพื่อปรับปรุงสถานการณ์ในภาคใต้ของไทย	 เพื่อนำาไปสู่

การยกเลิกการใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง

ข้อ ๑๐๑	 ดำาเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องเพื่อประกันว่าข้อกล่าวหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนโดยตำารวจและเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจะได้รับการสอบสวนและดำาเนินคดี

อย่างเหมาะสม

ข้อ ๑๒๘	 ประกันสิทธิของผู้เสียหายและครอบครัวในการเข้าถึงความยุติธรรม

และการเยียวยาทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพ	และประกันว่าคณะกรรมการอิสระ	

ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ	ได้รับอำานาจเพียงพอที่จะ

ดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๒) สถานการณ์

๒.๑)	สภาพปัญหาทั่วไป
เมื่อพิจารณาสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ในรอบ	๑๑	ปี	

ที่ผ่านมา	 ต้ังแต่ปี	๒๕๔๗	–	๒๕๕๗	พบว่า	 ในปี	๒๕๕๗	มีจำานวนเหตุการณ์ความไม่สงบ	ผู้เสียชีวิต	

และผู้บาดเจ็บลดลง	 โดยจำานวนผู้ เสียชีวิตรายวันลดลงจากเดิมประมาณวันละ	๒-๓	คน	 เหลือ	

ประมาณวันละ	๑	คน	และจำานวนผู้บาดเจ็บลดลงจากเดิมประมาณวันละ	๔	คน	เหลือประมาณวันละ	

๒	คน	๑๗	 โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	จำานวน	๗๙๓	ครั้ง	๑๘	

มีผลทำาให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ	รวมทั้งสิ้น	๙๙๓	คน	เป็นผู้เสียชีวิต	จำานวน	๓๓๐	คน	และบาดเจ็บ	

จำานวน	๖๖๓	คน	 โดยสามารถจำาแนกตามกลุ่มประเภทเหตุการณ์ตามลำาดับ	ดังนี้

(๑)	 เหตุการณ์ยิง	จำานวน	๓๖๔	ครั้ง	

มีผู้เสียชีวิต	๒๖๑	คน	บาดเจ็บ	๒๓๒	คน

(๒)	 เหตุการณ์วางระเบิด	จำานวน	๒๔๖	ครั้ง	

มีผู้เสียชีวิต	๔๗	คน	บาดเจ็บ	๔๑๗	คน

(๓)	 เหตุการณ์ก่อกวนสร้างสถานการณ์	จำานวน	๘๗	ครั้ง	

ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ

(๔)	 เหตุการณ์วางเพลิง	จำานวน	๔๕	ครั้ง	

ไม่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ	

(๕)	 เหตุการณ์อื่นๆ	เช่น	การพบผู้เสียชีวิต	การปล้นชิงทรัพย์	จำานวนทั้งสิ้น	๕๑	ครั้ง	

มีผู้เสียชีวิต	๒๒	คน	บาดเจ็บ	๑๔	คน	

นอกจากนี้	หากจำาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุการณ์เป็นรายจังหวัด	ตามลำาดับ	ดังนี้

(๑)	 จังหวัดปัตตานี	 จำานวน	 ๒๙๑	ครั้ง	 มีผู้เสียชีวิต	 ๑๕๒	 คน	 บาดเจ็บ	๒๙๙	 คน

(๒)	 จังหวัดนราธิวาส	จำานวน	 ๒๗๒	ครั้ง	 มีผู้เสียชีวิต	 ๘๗	 คน	 บาดเจ็บ	๑๖๐	 คน

(๓)	 จังหวัดยะลา	 จำานวน	 ๒๐๐	ครั้ง	 มีผู้เสียชีวิต	 ๘๒	 คน	 บาดเจ็บ	๑๖๖	 คน

(๔)	 จังหวัดสงขลา	 จำานวน	 ๓๐	ครั้ง	 มีผู้เสียชีวิต	 ๙	 คน	 บาดเจ็บ	 ๓๘	 คน

๑๗	สรุปสถิติเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำาปี	 ๒๕๕๗	 :	 ปีที่มีจำานวนเหตุการณ์น้อยที่สุดในรอบ	 ๑๑	 ปี,	

สุภาภรณ์		พนัสนาชี	และคณะ,	คณะทำางานฐานข้อมูลเหตุการณ์ชายแดนใต้	(DSID)	ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี
๑๘	ข้อมูลตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	-	๒๔		ธันวาคม	๒๕๕๗
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โดยจำาแนกตามสถานะของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นรายจังหวัดได้	ดังนี้

	 เสียชีวิต	 บาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 บาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 บาดเจ็บ	 เสียชีวิต	 บาดเจ็บ	 เสียชีวิต บาดเจ็บ

ราษฎร	 ๔๖	 ๕๕	 ๖๖	 ๑๓๒	 ๔๒	 ๑๐๗	 ๘	 ๓๒	 ๑๖๒ ๓๒๖

เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง	๑๙	 ๑๙	 ๙๖	 ๓๔	 ๑๒๑	 ๒๖	 ๔๖	 -	 ๕	 ๗๙ ๒๖๘

ครู/นักเรียน	นักศึกษา	 ๒	 -	 ๘	 ๓	 ๓	 -	 ๑	 -	 ๑๔ ๓

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	 ๖	 ๔	 ๑๕	 ๘	 ๕	 ๔	 -	 -	 ๒๖ ๑๖

					ส่วนท้องถิ่น	๒๐

เจ้าหน้าที่รัฐ/รัฐวิสาหกิจ	 ๒	 ๒	 ๑๓	 ๑๑	 ๑	 -	 -	 -	 ๑๖ ๑๓

ลูกจ้างของเอกชน	 -	 -	 ๓	 ๒	 -	 -	 -	 -	 ๓ ๒

พระสงฆ์	/ผู้นำาศาสนา	 ๑	 -	 ๒	 -	 -	 -	 -	 -	 ๓ -

เยาวชนไม่เกิน	๑๕	ปี	 ๕	 ๓	 ๓	 ๑๙	 ๒	 ๗	 -	 ๑	 ๑๐ ๓๐

คนร้าย	 ๔	 -	 ๕	 -	 ๑	 -	 -	 -	 ๑๐ - 

อื่น	ๆ 	 ๒	 -	 ๓	 ๓	 ๒	 ๒	 -	 -	 ๗ ๕

รวม  ๘๗ ๑๖๐ ๑๕๒ ๒๙๙ ๘๒ ๑๖๖ ๙ ๓๘ ๓๓๐ ๖๖๓

	 สถานะ นราธิวาส ปัตตานี  ยะลา สงขลา รวม

๑๙	หมายถึง	เจ้าหน้าที่ทหาร	ตำารวจ	ตำารวจตระเวนชายแดน	หน่วยปฎิบัติการพิเศษ	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	ชุดรักษาความปลอดภัย

หมู่บ้าน	(ชรบ.)	อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	(อปพร.)	และอาสาสมัคร	(อส.)
๒๐	หมายถึง	สมาชิกองค์การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่น	กำานัน	และผู้ใหญ่บ้าน	ตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน

๒.๒)	สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	และการดำาเนินงานของ	กสม.

โดยที่สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลกระทบต่อ	

สิทธิมนุษยชนของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง	 กสม.	จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และจัดต้ังศูนย์ประสานงาน	

ด้านสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งได้แต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งเป็นบุคลากร	

ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี	ยะลา	และนราธิวาส	 เพื่อทำาหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่มีการกระทำาหรือ	

การละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ี	ตลอดจนช่วยเหลือ	ตรวจสอบ	และรวบรวม

ข้อเท็จจริงเบื้องต้นเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการ	 และ	กสม.	จากผลการดำาเนินการในปี	๒๕๕๗	กสม.	

ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่	ดังนี้
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๒.๒.๑)	 ผลกระทบด้านสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

ในเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำานวนมาก	ได้แก่	เหตุระเบิด	๔	จุด	บริเวณ	

ใจกลางเมืองยะลา	เมื่อวันท่ี	๖	เมษายน	๒๕๕๗	 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต	๑	ราย	

บาดเจ็บ	๒๔	 ราย	 เหตุระเบิด	๒	 จุดในอำา เภอหาดใหญ่ 	 จั งหวัดสงขลา	

เมื่อวันที่	๖	พฤษภาคม	๒๕๕๗	ทำาให้มีผู้บาดเจ็บ	๑๐	ราย	เกิดเหตุการณ์ความ

ไม่สงบกว่า	๓๐	จุด	ในเวลาใกล้เคียงกัน	ในหลายอำาเภอของจังหวัดนราธิวาส	

เม่ือวันที่	๑๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗	โดยมีโรงเรียนถูกเผา	๒	แห่งในอำาเภอสุไหงปาดี	

จังหวัดนราธิวาส	ทำาให้ เด็กนักเรียนไม่มีอาคารเรียน	ต้องกางเต็นท์เรียน	

กลางแดด	๒๑	 เหตุระเบิดบริ เวณหน้าโรงแรมฮอลิ เดย์ฮิลล์ 	 อำา เภอเบตง	

จังหวัดยะลา	 เม่ือวันที่ 	๒๕	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ทำาให้เกิดความเสียหายกับ	

อาคารใกล้เคียง	และมีผู้เสียชีวิต	๒	คน	บาดเจ็บกว่า	๔๐	คน	๒๒	และเหตุคนร้าย

ลอบเผาโรงเรียน	๖	แห่งในอำาเภอทุ่งยางแดง	และอำาเภอมายอ	จังหวัดปัตตานี	

เมื่อวันท่ี	๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๗	โดยในส่วนของอำาเภอทุ่งยางแดง	มีทั้งโรงเรียนที่ถูก

วางเพลิงเผาได้รับความเสียหายเกือบท้ังหมด	ไม่สามารถทำาการเรียนการสอนได้	

และบางโรงเรียนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน	 สำาหรับเหตุการณ์ลอบวางเพลิงเผา

โรงเรียนพร้อมกันหลาย	ๆ 	แห่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นมีจำานวนน้อยลง	๒๓	

๒.๒.๒)	 ผลกระทบด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

เน่ืองจากหน่วยงานรัฐยังคงใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง	จำานวน	๓	ฉบับใน

พื้นที่	 จึงมีการควบคุมตัวประชาชนท่ีถูกสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้ก่อ

ความไม่สงบไปซักถาม	 โดยไม่ต้องมีหมายค้นและหมายจับ	และนำาไปควบคุมตัว

ไว้ที่ค่ายทหาร	 และสถานที่เฉพาะต่าง	ๆ 	ในพื้นที่	 ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาและ	

ร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดย	กสม.	ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนใน

ลักษณะดังกล่าวทั้งโดยตรงและผ่านมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมในพื้นท่ี	เช่น	

การซ้อมทรมานเพื่อบังคับให้ยอมรับสารภาพ

๒๑	สำานักข่าวอิสรา,	“เปิดเทอมใหม่แต่ใจไม่ดี...เรื่องราวของสองโรงเรียนสุไหงปาดีที่ถูกวางเพลิงเผา”,	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	<www.
isranews.org/>	เข้าดูเมื่อวันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๕๘

๒๒	คมชัดลึก,	 “คาร์บอมบ์!หน้ารร.ฮอลิเดย์ฮิลล์เบตงดับ๒เจ็บอื้อ”,	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	 <www.komchadluek.net/>	 เข้าดูเมื่อ	
วันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๕๘

๒๓	สำานักข่าวอิศรา,	“เผาโรงเรียน	๖	แห่ง	 ๒	อำาเภอที่ปัตตานี”,	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	<www.isranews.org/>	เข้าดูเมื่อ	
วันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๕๘
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๒.๒.๓)	 ผลกระทบจากความล่าช้า	ความแตกต่าง	และข้อจำากัดของกฎ	ระเบียบ	

และข้อปฏิบัติซึ่งส่งผลกระทบต่อการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย

จากเหตุการณ์ความไม่สงบ	ในปี	๒๕๕๗	 กสม.	ยังคงได้รับเรื่องร้องเรียนว่า	

กระบวนการพิจารณาเยียวยาต่อผู้เสียหาย	มีความล่าช้า	ไม่สามารถเข้าถึงได้	และยังมีความไม่เป็นธรรม

ทั้งส่วนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 นอกจากนั้น	ยังมีข้อจำากัดของกฎ	ระเบียบ	และข้อปฏิบัติ	

เกี่ยวกับการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิต	จำานวน	๖๑๔	ล้านบาท	ย้อนหลังให้กับเจ้าหน้าท่ีรัฐที่	

เสียชีวิต	หรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่จนต้องออกราชการ	จำานวน	๑,๒๔๖	ราย	ในช่วงตั้งแต่	

วันที่	๑	มกราคม	๒๕๔๗	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๒	ซึ่งเป็นช่วงก่อนวันที่ประกาศใช้หลักเกณฑ์	เงื่อนไข	

และวิธีการจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิต	ตาม	“ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำาเหน็จความชอบ

สำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	๒๕๕๐”	 โดย	กสม.	ได้ดำาเนินการจัดทำา	

ข้อเสนอแนะไปยังศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ซ่ึงได้มีการดำาเนินการพิจารณา

ให้การเยียวยาผู้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อไปแล้ว

๒.๒.๔)	 ผลกระทบด้านสิทธิของผู้ลี้ภัย	และแรงงานข้ามชาติ

สืบเนื่องจากมีชาวโรฮิงญา	และชาวอุยกูร์หลบหนีเข้าเมืองมาอย่างต่อเนื่อง

เป็นจำานวนมาก	โดยเฉพาะในพื้นที่รอยต่อระหว่างประเทศตามแนวชายแดนและเข้ามาพักพิงในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 ทำาให้เกิดปัญหาต่าง	ๆ 	ตามมา	โดยมีหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมหลาย

หน่วยเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง	 จนในปี	๒๕๕๗	ที่มีผู้ร้องเรียนต่อ	กสม.	

เพื่อขอให้ช่วยเหลือและประสานงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 กสม.	ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่	

โดยการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมบุคคลต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	๓	แห่งใน

จังหวัดสงขลา	และประชุมหารือแนวทางแก้ปัญหาและดูแลบุคคลกลุ่มดังกล่าวตามหลักสิทธิมนุษยชน	

พร้อมกับการจัดตั้งคณะกรรมการประสานการให้ความช่วยเหลือผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองตามคำาสั่ง	

ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนใต้	ที่	๑๘๓/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๐	มิถุนายน	๒๕๕๗

๒.๒.๕)	 สถานการณ์สิทธิเด็ก

เมื่อปี	๒๕๕๔	 กสม.	ได้รับทราบผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

เด็กและเยาวชนในภาวะความขัดแย้งในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	และการนำาเด็กเข้าร่วมในชุดรักษา

ความปลอดภัยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	 แต่จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาประชุม
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๓)  การประเมินสถานการณ์
ในปี	๒๕๕๗	 กสม.	เห็นว่า	หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีมาตรการ	

ที่จะลดและป้องกันความรุนแรงในพื้นที่	 โดยการจัดชุดลาดตระเวนเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับ	

พระสงฆ์และครู	 การสร้างความเข้าใจผ่านกระบวนการมวลชนสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ตำารวจในพื้นที่	

เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์	 สร้างทัศนคติที่ดีระหว่างประชาชน

กับเจ้าหน้าที่รัฐ	 การปฏิบัติตามโครงการเยี่ยมเยียนและพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้นำาศาสนา	ผู้นำาท้องถ่ิน	

ตลอดจนผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงที่กลับสู่ภูมิลำาเนาและครอบครัว	 นอกจากนี้	รัฐยังได้กำาหนดแนวทาง

กระบวนการพูดคุยสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้กับกลุ่มท่ีมีอิทธิพลในการก่อเหตุความรุนแรง	

เพ่ือหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหา	 และในวันท่ี	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗	 คสช.	ได้จัดตั้งคณะ

กรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อให้การดำาเนินการตามนโยบายในการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นผลเป็นรูปธรรม	

ทั้งนี้	จากการปฏิบัติงานของ	กสม.	ในพ้ืนที่ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคง	

ทั้งในระดับยุทธศาสตร์และหน่วยงานระดับปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เช่น	กองอำานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	(กอ.รมน.)	ภาค	๔	ส่วนหน้า	 ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดน	

ภาคใต้	(ศชต.)	 และ	ศอ.บต.	ฯลฯ	 ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่มากขึ้น	

เช่น	การอนุญาตให้ญาติผู้ต้องสงสัย	หรือผู้ถูกจับกุม	รวมทั้ง	เจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	ที่ได้รับมอบหมาย	

และพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานท่ี	กสม.	แต่ง ต้ังให้ ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน

ในพื้นที่ สามารถเข้ า เยี่ ยมผู้ ถู กควบคุมตัว ในแต่ละหน่วยไ ด้ตั้ งแต่ วันแรก ท่ี ถูกควบคุมตัวหรือ	

การให้	กสม.	เข้าไปมีส่วนร่วมในการค้นหาข้อเท็จจริงในคณะกรรมการตรวจสอบกรณีเหตุการณ์	

เจ้าหน้าที่สนธิกำาลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านโต๊ะชูด	หมู่ท่ี	๖	ตำาบลพิเทน	อำาเภอทุ่งยางแดง	จังหวัด

ปัตตานี 	 เมื่อวันที่ 	 ๒๕	มีนาคม	๒๕๕๘	จนเป็นเหตุ ให้มีผู้ เสียชีวิตในที่ เกิดเหตุจำานวน	๔	 ราย	

เป็นต้น	 เพื่อสร้างความโปร่งใสในการตรวจสอบการกระทำาท่ีเกิดจากเจ้าหน้าท่ี	ยิ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจ

ให้กับประชาชนในพื้นที่

หารือรับทราบข้อมูล	 สรุปว่า	ไม่มีเด็กและเยาวชนท่ีอายุต่ำากว่า	๑๘	ปี	เข้าร่วมเป็น	ชรบ.	แต่อย่างใด	

ดังน้ัน	ข้อมูลจากผลการวิจัยดังกล่าวน่าจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง	แต่กรณีที่พบว่ามีเด็กเข้าไป	

อยู่ใน	ชรบ.	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องภายในครอบครัว	เช่น	บิดา	หรือญาติพี่น้องเป็น	ชรบ.	เด็กก็อาจจะติดตาม	

ไปอยู่กับบิดาหรือญาติพี่น้องน้ัน	ๆ 	ในขณะปฏิบัติหน้าที่	 ซึ่งมิได้เกิดขึ้นเป็นประจำาหรือกรณีข้อมูล

เกี่ยวกับเด็กที่เข้าไปเก่ียวข้องกับอาวุธ	หรือมีการฝึกอาวุธนั้นเป็นเรื่องที่ครอบครัวให้เด็กได้เรียนรู้	

การใช้อาวุธ	เพื่อป้องกันชีวิตตนเอง	หรือการคุ้มครองบุคคลในครอบครัวในกรณีที่มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในบ้าน	

ซึ่งจากการติดตามสถานการณ์เด็ก	ในปี	๒๕๕๗	ยังไม่พบเด็กเข้าไปเกี่ยวข้องกับการฝึกใช้อาวุธแต่อย่างใด

72 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗



ในส่วนของกระบวนการยุติธรรม	 รัฐบาลมีความพยายามที่จะลดผลกระทบของปัญหา

อันเนื่องมาจากการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เช่น	

การประกาศ	“ระเบียบแนวทางปฏิบัติในการตรวจค้นเคหะสถานพื้นท่ีเป้าหมาย	และการตรวจค้นตัว	

บุคคลต้องสงสัย”	 เพื่อลดเหตุแห่งการถูกละเมิดสิทธิของประชาชนในกรณีการนำาตัวผู้ต้องสงสัยไป	

ซักถามโดยไม่ต้องมีหมายค้นและหมายจับ	การกำาหนด	“ข้ันตอนปฏิบัติเก่ียวกับการรับตัวบุคคลต้องสงสัย

ในคดีความมั่นคง”	 และ	“แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเยี่ยมผู้ที่ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมายความ

มั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้”	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทรมานผู้ถูกควบคุมตัว	และสร้างความเช่ือมั่นให้	

กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี	 นอกจากนี้	รัฐยังได้พัฒนาพื้นท่ีต้นแบบเพื่อยุติการใช้

กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยกำาหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไข

สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ชื่อ	“ทุ่งยางแดงโมเดล”	 ซึ่งเป็นการทำางานในเชิงบูรณาการ	

เน้นให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้าถึงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา	 นำามาซึ่งชุมชนเข้มแข็ง	ประชาชน	

สามารถดูแลปกป้องตนเอง	ครอบครัวและชุมชนได้	 เพื่อลดบทบาทของเจ้าหน้าที่ทหารในการใช้

อำานาจตามกฎหมายพิเศษ	การใช้กำาลังหรือการใช้อาวุธ	รวมถึงการใช้กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์	

ในการเก็บรวบรวมสารพันธุกรรม	(DNA)	เพื่อใช้ในการออกหมายจับ	ถือเป็นกระบวนการที่แม่นยำา	ทำาให้	

เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น	เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 กสม.	จึงเห็นว่า	

รัฐควรกำาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามระเบียบหรือข้ันตอนท่ีกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	ตามแนวทาง	

ของ	กอ.รมน.	ภาค	๔	ส่วนหน้า	๒๔	 อนึ่ง	กสม.	เห็นว่า	รัฐบาลควรเร่งการอนุวัติกฎหมายไทยตาม	

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่น	ที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือ	

ที่ย่ำายีศักด์ิศรี	(CAT)	ตลอดจนอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดย	

ถูกบังคับ	(CED)	 รวมถึงการจัดต้ัง	กลไกอิสระในการตรวจเยี่ยมสถานท่ีเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

(National	Preventive	Mechanism	:	NPM)	เพื่อเตรียมการเข้าเป็นภาคีพิธีสารต่อท้ายอนุสัญญา	

ต่อต้านการทรมานฯ	และการเร่งเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการ	

หายสาบสูญโดยถูกบังคับ	

๒๔	มีการดำาเนินการ	 ดังนี้	 (๑)	 การเน้นย้ำากำาลังพลให้ปฏิบัติตามอำานาจ	 หน้าที่	 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (๒)	 การ
ออกระเบียบการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย	เป็นระเบียบปฏิบัติเดียวกันของทุกหน่วยซักถาม	 (๓)	การจัดโครงการอบรมเกี่ยวกับหลัก	
สิทธิมนุษยชนแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง	ระดับหน่วยเฉพาะกิจ	 โดยได้รับการอบรมจากกรมคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	 เพื่อให้รู้ถึงหลักสิทธิมนุษยชน	 และหลักการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีเพ่ือมิให้เกิดการละเมิด	
(๔)	การกำาชับให้ทุกหน่วยควบคุมตัว	ต้องทำาบันทึกหลักฐานการควบคุมตัว	ตั้งแต่เริ่มนำาผู้ต้องสงสัยออกจากพื้นที่	โดยมีการลงนาม
เป็นบันทึกหลักฐานกับญาติ	 ผู้นำาท้องถิ่นเป็นพยานรับรู้	 รับทราบ	 พร้อมทั้งแจ้งสาเหตุ	 และสถานที่ในการควบคุมตัวเพื่อให้ญาติ
คลายความกังวลใจ	 (๕)	การตรวจร่างกายจากแพทย์	และจัดทำาบันทึกการตรวจร่างกายไว้ทุกขั้นตอน	 เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยัน
ก่อนส่งตัวออกไปยังหน่วยซักถาม	 (๖)	การกำาหนดให้มีระเบียบการเยี่ยมญาติท่ีทำาได้ทุกวัน	 และปฏิบัติเหมือนกันในทุกหน่วย	
(๗)	การติดตั้งกล้องวงจรปิด	บันทึกสภาพความเป็นอยู่	และการซักถามในแต่ละคร้ัง	 เพ่ือประกอบเป็นหลักฐานหากมีการ	
ร้องทุกข์/ร้องเรียน	และ	 (๘)	การกำาหนดมาตรการลงโทษอย่างหนักแก่กำาลังพลท่ีประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะสม	จนก่อให้เกิด
ปัญหาการละเมิดสิทธิของผู้ถูกควบคุมตัว
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ในด้านของการเยียวยารัฐบาลได้มอบเงินช่วยเหลือเพ่ิมเติมแก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี	

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ระหว่างวันที่	๑	มกราคม	

๒๕๔๗	-	๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๕	 รวม	๘๒๐	ราย	เป็นเงินกว่า	๖๐	ล้านบาท	๒๕	 โดยจำาแนกเป็น

(๑)	 กรณีผู้เสียชีวิตซึ่งรัฐจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้ว	จำานวน	๗๗๖	ราย	ๆ 	ละ	๑๐๐,๐๐๐	

บาท	ให้ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีกรายละ	๔๐๐,๐๐๐	บาท	โดยเฉลี่ยจ่ายปีละ	

๑๐๐,๐๐๐	บาท	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๕๕-๒๕๕๘

(๒)	 กรณีพิการหรือทุพพลภาพ	ซ่ึงรัฐจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาแล้ว	จำานวน	๔๔	ราย	ๆ 	ละ	

๘๐,๐๐๐	บาท	ให้ได้รับเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก	รายละ	๔๒๐,๐๐๐	บาท	โดยปีแรกจ่าย	

๑๒๐,๐๐๐	บาท	และคงเหลือ	จำานวน	๓๐๐,๐๐๐	บาท	เฉลี่ยจ่ายปีละ	๑๐๐,๐๐๐	บาท

ตั้งแต่ปีงบประมาณ	๒๕๕๖	-	๒๕๕๘

(๓)	 กรณีพิเศษท่ีเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐ	จำานวน	๗	ราย	ๆ 	ละ	

๓๗๕,๐๐๐	บาท	และ

(๔)	 การจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน	

ภาคใต้	 จำานวน	๑๘	 ราย	ๆ 	 ละ	 ๕๐๐,๐๐๐	บาท	 นอกจากนี้	 ยังมีการจ่ายเงินช่วยเหลือ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกรณีถูกจับกุม	ควบคุมหรือคุมขัง	หรือถูกดำาเนินคดี	 แต่ต่อมา	

ปรากฏหลักฐานว่ามิได้เป็นผู้กระทำาผิดหรือมีคำาพิพากษายกฟ้อง	๒๖	 โดยถือปฏิบัติตาม	

ระเบียบคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	พ.ศ.	๒๕๕๕	

ลงวันที่	๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๕	จำานวนท้ังสิ้น	๑๕๕	ราย	เป็นเงินท้ังสิ้น	๖,๓๓๙,๔๐๐	บาท	

แยกเป็น	จังหวัดยะลา	จำานวน	๔๗	ราย	เป็นเงิน	๒,๓๑๙,๐๐๐	บาท	จังหวัดปัตตานี	

จำานวน	๗๑	ราย	เป็นเงิน	๓,๑๙๓,๖๐๐	บาท	 จังหวัดนราธิวาส	จำานวน	๒๓	ราย	

เป็นเงิน	๖๙๗,๒๐๐	บาท	จังหวัดสงขลา	จำานวน	๔	ราย	เป็นเงิน	๑๒๙,๖๐๐	บาท

ในกรณีการพิจารณาจ่ายเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก่เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเสียชีวิต	

หรือทุพพลภาพจนต้องออกราชการ	ในช่วงตั้งแต่วันท่ี	๑	มกราคม	๒๕๔๗	–	๓๐	กันยายน	๒๕๕๒	นั้น	

กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังรัฐบาล	 โดยเร่ืองดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจาก	

คณะกรรมการพิจารณาบำาเหน็จความชอบสำาหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้ว	

และอยู่ระหว่างนำาเสนอรัฐบาลเพื่อพิจารณาอนุมัติ	๒๗

๒๕	ผู้จัดการ,	“ปัตตานีมอบเงินงวดสุดท้าย	๖๐	ล้าน	เยียวยาเหยื่อไฟใต้ส่งท้ายปี	๒๕๕๗”,	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	<www.manager.
co.th/>	เข้าดู	ณ	วันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๕๘

๒๖	ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้,	“ศอ.บต.	มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์	
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กรณีถูกหมาย	พ.ร.ก.	และ	ป.วิอาญา”,	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	<www.sbpac.go.th/>	
เข้าดู	ณ	วันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๕๘

๒๗	รายละเอียดตามรายงานผลการพิจารณาที่	๑๕๖/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 และหนังสือคณะกรรมการพิจารณา	
บำาเหน็จความชอบสำาหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	สำานักงานปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	ที่นร	๐๑๐๖/	
๓๐๒๔	ลงวันที่	 ๒๔	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 เรื่องการพิจารณาเงินทดแทนการประกันชีวิตย้อนหลังแก้เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
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ทั้งนี้	ในกรณีที่มีการร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการเยียวยาความเสียหายนั้น	 กสม.	เห็นว่า	

รัฐควรกำาหนดให้มีกระบวนการโต้แย้ง	หรืออุทธรณ์คำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ	๓	ฝ่าย	ประกอบด้วย	

ฝ่ายทหาร	ฝ่ายตำารวจ	และฝ่ายปกครอง	 เพื่ออำานวยความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายได้อย่างเต็มที่	

โดย	กสม.	ได้มีข้อเสนอดังกล่าวไปยังคณะรัฐมนตรี	และส่งเรื่องให้คณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้	(คปต.)	ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	และกองอำานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	(กอ.รมน.)	๒๘

๒๘	รายงานผลการพิจารณาที่	๑๙๔-๒๐๕/๒๕๕๘	ลงวันที่	๒๐	เมษายน	๒๕๕๘

๑)  เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑.๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗

มาตรา ๔	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	

เสรีภาพ	และความเสมอภาค	 บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณี

การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	

และตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่แล้ว	 ย่อมได้รับการคุ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญนี้”

๑.๑.๒)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	(แก้ไขเพิ่มเติม	

พุทธศักราช	๒๕๕๔)

ในหมวดสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย	ได้รับรองสิทธิเสรีภาพ	และความ

เสมอภาคของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมไว้อย่าง	

กว้างขวาง	เช่น	สิทธิในทรัพย์สิน	สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	สิทธิและเสรีภาพ

ในการศึกษา	 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	 สิทธิของผู้บริโภค	

การห้ามเกณฑ์แรงงาน	 เสรีภาพในการรวมกันเป็นสหภาพและสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟู
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ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม	เป็นต้น	 ตลอดจนในหมวดแนว

นโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	มาตรา	๘๔	(๗)	กำาหนดให้รัฐต้องดำาเนินการส่งเสริมให้ประชากร	

วัยทำางานมีงานทำา	คุ้มครองแรงงานเด็กและสตรี	จัดระบบแรงงานสัมพันธ์และระบบ	

ไตรภาคีที่ผู ้ทำางานมีสิทธิเลือกผู้แทนของตน	จัดระบบประกันสังคม	 รวมทั้งคุ ้มครอง

ให้ผู ้ทำางานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกันได้รับค่าตอบแทน	สิทธิประโยชน์	และสวัสดิการ	

ที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ

๑.๒)	สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

๑.๒.๑)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่	วันที่	๕	

ธันวาคม	๒๕๔๒	โดยทำาคำาแถลงตีความข้อ	๑	วรรคหนึ่ง	เกี่ยวกับสิทธิในการกำาหนด

เจตจำานงของตนเอง	โดยมิให้ตีความรวมถึงการแบ่งแยกดินแดนหรือเอกภาพทาง	

การเมือง																									

เน้ือหาของกติกาฉบับน้ีมี	๕	ส่วน	๓๑	ข้อ	 ๓	ส่วนแรก	(ข้อ	๑	-	๑๕)	เป็นสาระบัญญัติ	

ว่าด้วยสิทธิต่าง	ๆ 	 ส่วนท่ี	๔	(ข้อ	๑๖	-	๒๕)	ว่าด้วยการเสนอรายงานท้ังของรัฐภาคี	

และในระหว่างองค์กรของสหประชาชาติ	การให้ความช่วยเหลือ	และการประชุม	

ทางวิชาการและการตีความ	 และส่วนที่	๕	(ข้อ	๒๖	-	๓๑)	ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็น	

รัฐภาคี	การมีผลบังคับใช้	ความครอบคลุมของกติกา	การแก้ไขและการเก็บรักษาต้นฉบับ	

ส่วนที่เป็นสาระบัญญัติ	๑๕	ข้อ	กำาหนดสิทธิต่าง	ๆ 	ของประชาชน	ได้แก่	การกำาหนด

เจตจำานงของตน	การจัดการทรัพยากรและการประกันสิทธิของรัฐภาคี	ที่จะต้องให้สิทธิ

แก่ทั้งประชาชนและผู้ที่ไม่ใช่คนชาติของตน	การประกันสิทธิความเท่าเทียมกันในเรื่อง

เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมระหว่างชายหญิง	และเพื่อความเท่าเทียมกันในสังคม	

ประชาธิปไตย	การห้ามลิดรอนสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานการรับรองสิทธิในการทำางาน	

หาเลี้ยงชีพด้วยสภาพการทำางานที่ยุติธรรม	ค่าจ้างที่เป็นตามความเป็นอยู่และสภาพ	

การทำางานที่ปลอดภัย	ถูกสุขลักษณะ	การก่อตั้งสหภาพแรงงาน	สิทธิของคนงาน	สิทธิ	

ในสวัสดิการสังคม	การประกันสังคม	สิทธิของครอบครัวในฐานะจำาเป็น	สังคมพื้นฐาน

ทางธรรมชาติ	สิทธิของมารดา	เด็ก	ผู้เยาว์	และความคุ้มครองสิทธิในมาตรฐานการ	

ครองชีพที่เพียงพอในปัจจัย	๔	โดยเฉพาะเรื่องอาหาร	โดยปลอดจากความหิวโหยและ

การแบ่งสรรอาหาร	 สิทธิด้านสุขภาพ	สุขลักษณะ	บริการทางการแพทย์	การควบคุม

โรคระบาด	โดยเฉพาะอนามัยทารก	สิทธิทางการศึกษา	ซึ่งประถมศึกษาจะเป็นการ
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ศึกษาภาคบังคับที่ให้เปล่าแก่ทุกคน	และการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา	

ที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน	 รวมถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะต้องส่งเสริมให้มากที่สุด	 สิทธิ	

ที่จะมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านวัฒนธรรม	วิทยาศาสตร์	และการดูแลจากภาครัฐ	

ที่จะคุ้มครองอนุรักษ์และการพัฒนา	 รวมทั้งการเผยแพร่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และ

ทางวัฒนธรรม

๑.๒.๓)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ	และมีผลบังคับใช้	ตั้งแต่วันที่	๘	

กันยายน	๒๕๒๘	 โดยทำาคำาแถลงตีความ	๑	ข้อ	 เกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้ภายใน

ประเทศต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และปัจจุบันคงเหลือ	

ข้อสงวน	๑	ข้อ	คือ	ข้อ	๒๙	การให้อำานาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท	

เนื้อหาของอนุสัญญานี้มี	๒	ส่วน	 ๓๐	ข้อ	ส่วนแรก	(ข้อ	๑	-	๑๖)	เป็นสาระบัญญัติ

ว่าด้วยสิทธิต่าง	ๆ 	ของสตรี	การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี	 รวมทั้งการประกันว่าสตรี	

และบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน	 โดยรัฐภาคี	

มีพันธกรณีสำาคัญที่จะต้องกำาหนดมาตรการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษ

และสตรี	ปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติ	

ต่อสตรี	 ปราบปรามการลักลอบค้าและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี	 ประกัน

ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และการดำารงชีวิต	

ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	เช่น	สิทธิในการเลือกตั้ง	การสนับสนุนให้	

ดำารงตำาแหน่งที่สำาคัญ	 ความเท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	และการศึกษา	

การได้รับโอกาสในการจ้างงานท่ีเท่าเทียมกัน	การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีใน	

สถานที่ทำางาน	ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ	การประกันความ	

เป็นอิสระด้านการเงินและความม่ันคง	ด้านสังคม	และการให้ความสำาคัญแก่สตรีในชนบท	

ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย	โดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่ง	และกฎหมายครอบครัว	

ซึ่งเป็นการประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล	 ส่วนท่ี	๒	(ข้อ	๑๗	-	๓๐)	เป็น

เรื่องเกี่ยวกับการจัดต้ังและการดำาเนินงานของคณะกรรมการ	การเสนอรายงาน	

ผลกระทบของอนุสัญญา	และการกำาหนดมาตรการที่จำาเป็น	การลงนามเข้าเป็นภาคี	

การมีผลบังคับใช้	การแก้ไข	การตั้งข้อสงวน	และ	การระงับข้อพิพาท	

อนุสัญญาฯ	มีพิธีสารเลือกรับ	๑	ฉบับ	เป็นเรื่องเก่ียวกับการรับเรื่องร้องเรียน	

ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชีย	และประเทศท่ี	๕	ในโลกที่ให้สัตยาบันต่อ

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ	นับเป็น	๑	ใน	๑๐	ประเทศแรกที่ทำาให้พิธีสารเลือกรับฯ	
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มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๔๓	 พิธีสารเลือกรับฯ	เป็นกระบวนการช่วย	

ในการคุ้มครองสิทธิสตรี	โดยเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในประเทศท่ีเป็นภาคี	

พิธีสารฯ	เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสตรีต่อคณะกรรมการว่าด้วยการขจัด	

การเลือกปฏิบัติต่อสตรี	และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการเข้ามาไต่สวนได้	โดยมีเงื่อนไข	

ว่าเรื่องดังกล่าวได้ดำาเนินการโดยกระบวนการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศ

จนหมดสิ้นแล้ว	หรือมีเหตุผลว่ากลไกในประเทศดำาเนินการล่าช้ากว่าปกติ	 นอกจากนั้น	

ยังต้องได้รับความยินยอมจากรัฐบาลของประเทศนั้นก่อนด้วย	 อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบัน	

ยังไม่มีกรณีร้องเรียนของประเทศไทยไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ต่อสตรีแต่อย่างใด

๑.๒.๔)	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 และพิธีสารเลือกรับทั้ง	๓	ฉบับ	ได้แก่	พิธีสาร	

เลือกรับเรื่องการขายเด็ก	การค้าประเวณี	และสื่อลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก	 พิธีสารเลือกรับเรื่องความเก่ียวพัน	

ของเด็กในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ	 และพิธีสารเลือกรับเรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี	๒๖	

เมษายน	๒๕๓๕	โดยปัจจุบันคงเหลือข้อสงวน	๑	ข้อ	คือ	ข้อ	๒๒	การดูแลกลุ่มเด็กซึ่งเป็น

ผู้หนีภัยฯ	ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย	กฎระเบียบ	และแนวปฏิบัติในประเทศ

เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี	๓	ส่วน	 ๕๔	ข้อ	 ส่วนแรก	(ข้อ	๑	-	๔๑)	 เป็น	

สาระบัญญัติว่าด้วยสิทธิต่าง	ๆ 	ของเด็ก	ประกอบด้วยความหมายของ	“เด็ก”	การประกัน

สิทธิพื้นฐานของรัฐภาคีต่อเด็กในเขต	อำานาจของตนบนสิทธิพื้นฐาน	๔	ประการ	คือ	สิทธิ

ที่จะมีชีวิต	 สิทธิท่ีจะได้รับการปกป้อง	 สิทธิท่ีจะได้รับการพัฒนาและสิทธิท่ีจะมีส่วนร่วม	

การไม่เลือกปฏิบัติ	 การคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 การเคารพต่อความรับผิดชอบ

และสิทธิหน้าที่ของบิดามารดา	ครอบครัว	 และสภาพสังคมของเด็ก	 การประกันสิทธิที่จะ	

มีชีวิต	การมีชื่อ	มีสัญชาติ	เอกลักษณ์	การอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กกับบิดามารดาและ	

ครอบครัว	และการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน	 สิทธิเสรีภาพของเด็กในการแสดง	

ความคิดเห็น	การแสดงออก	การแสวงหา/ได้รับข้อมูลข่าวสาร	ความคิด	มโนธรรม	

ศาสนา	การสมาคม	ความเป็นส่วนตัว	การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ	และการคุ้มครอง	

จากข้อมูลข่าวสารที่เป็นอันตราย	การช่วยเหลือบิดามารดาผู้ปกครองให้สามารถเล้ียงดู

เด็กได้	 การคุ้มครองจากความรุนแรงทั้งปวง	 การดูแลทางเลือกสำาหรับเด็ก	การรับเด็ก	

เป็นบุตรบุญธรรม	การร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย	การดูแลเด็กพิการ	การดูแลสุขภาพและ	

การสาธารณสุขสำาหรับเด็กและมารดา	การประกันสังคม	การได้รับมาตรฐานการดำารง	

ชีวิตที่เพียงพอ	การศึกษา	การพัฒนาบุคลิกภาพ	การยอมรับความหลากหลายทาง	
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วัฒนธรรม	นันทนาการ	การคุ้มครองจากการถูกแสวงประโยชน์ทางเศรษฐกิจ	ยาเสพติด	

การกระทำาทางเพศ	การลักพา	ขาย	ค้าเด็ก	การคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์	

ทุกรูปแบบ	การถูกทรมานหรือลงโทษที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	การพิพาทด้วยอาวุธ	

การฟื้นฟูจิตใจและการกลับคืนสู่สังคม	การคุ้มครองเด็กที่ ต้องประสบปัญหาด้าน	

กฎหมาย	และต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 และผลกระทบของอนุสัญญานี้ต่อ	

กฎหมายเดิมที่ มีอยู่ 	 ส่ วนที่ 	๒	(ข้อ 	๔๒	- 	๔๕)	 ว่ าด้ วยการเผยแพร่อนุสัญญา	

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก	การเสนอรายงาน	การส่งเสริม	การปฏิบัติตามอนุสัญญา

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศส่วนที่	๓	(ข้อ	๔๖	-	๕๔)	ว่าด้วย

การลงนามเข้าเป็นภาคี	การมีผลบังคับใช้	การแก้ไขการตั้งและการถอนข้อสงวน		

นอกจากนี้	ไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสิทธิเด็ก	จำานวน	

๓	ฉบับ	ได้แก่	 (๑)	 เรื่องความเก่ียวพันของเด็กในความขัดแย้งกันทางกำาลังอาวุธ	

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

involvement	of	children	in	armed	conflict)	 (๒)	เรื่องการขายเด็ก	การค้าประเวณี

เด็กและสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	(Optional	 Protocol	 to	 the	 Convention	 on	 the	

Rights	 of	 the	 Child	 on	 the	 sale	 of	 children,	 child	 prostitution	 and	 child	

pornography)	 และ	 (๓)	 เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน	 (Optional	 Protocol	 to	

the	Convention	on	the	Rights	of	the	Child	on	a	communications	procedure)

๑.๒.๕	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ	และมีผลบังคับใช้	ตั้งแต่วันที่	๒๗	

กุมภาพันธ์	๒๕๔๖	 โดยทำาคำาแถลงตีความ	๑	ข้อ	เก่ียวกับเร่ืองการบังคับใช้ภายใน

ประเทศต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และสนธิสัญญา	

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคี	 และได้ทำาข้อสงวนไว้	๒	 ข้อ	ได้แก่	

ข้อ	๔	ในเรื่องการดำาเนินมาตรการขจัดการเลือกปฏิบัติเท่าที่จำาเป็น	และ	ข้อ	๒๒	ในเรื่อง

การระงับข้อพิพาทโดยศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ	

เน้ือหาของอนุสัญญามี	๓	ส่วน	 ๒๕	ข้อ	ส่วนแรก	(ข้อ	๑	-	๗)	เป็นสาระบัญญัติ	

ว่าด้วยสิทธิต่างๆ	 โดยกำาหนดความหมายของ	“การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ”	

การตีความและมาตรการพิเศษที่จัดข้ึนตามความจำาเป็นด้วยเจตนา	เพื่อประกัน	

ความก้าวหน้าของหมู่ชนบางกลุ่มท่ีต้องการความคุ้มครองและสิทธิเสรีภาพข้ันพื้นฐาน	

การประณามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและการประกันการไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล

กลุ่มหรือสถาบัน	หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติเหล่านี้	 การดำาเนินมาตรการท่ีจะแก้ไข	
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กฎระเบียบที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติด้วยวิธีการท่ีเหมาะสมและสนับสนุนการประสาน

เชื้อชาติเข้าด้วยกัน	 การจัดให้มีมาตรการพิเศษชั่วคราวเพื่อสนับสนุนการคุ้มครอง	

กลุ่มบุคคลบางกลุ่มเพื่อให้ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเสมอภาค	การประณามการแบ่งแยก	

ทางเชื้อชาติ 	 ผิว	 การโฆษณาชวนเช่ือในเรื่องความเหนือกว่าของบางชนกลุ่ม	

การเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ	 การลงโทษตามกฎหมายแก่การกระทำาท่ีประณามเหล่านี	้

และห้ามการดำาเนินการส่งเสริมกระตุ้นการเลือกปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 การประกัน

สิทธิของทุกคนให้เสมอภาคกันตามกฎหมายภายใต้ศาลและกระบวนการยุติธรรม	

การคุ้มครองของรัฐ	 การใช้สิทธิอย่างท่ัวถึงและเสมอภาคในทางการเมือง	กิจกรรม	

สาธารณะและบริการสาธารณะ	 สิทธิของพลเมืองในเรื่องต่างๆ	ทุกเรื่อง	 เช่น	

การมีถ่ินพำานัก	การครองสัญชาติ	การสมรสและเลือกคู่สมรส	การรับมรดก	สิทธิ	

เสรีภาพทางความคิดเห็น	การนับถือศาสนา	การชุมนุม	สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	

วัฒนธรรมต่าง	ๆ 	 ทั้งในด้านการทำางาน	ท่ีอยู่อาศัย	การสาธารณสุข	การศึกษา	กิจกรรม

ทางวัฒนธรรมและบริการต่าง	ๆ 	และการประกันสิทธิของรัฐท่ีจะให้ความคุ้มครอง	

แก่ทุกคนในอาณาเขตจากการเลือกปฏิบัติเหล่านี้	 รวมถึงสิทธิที่จะร้องขอค่าทดแทนจาก

ศาลเพื่อชดใช้ความเสียหายอันเป็นผลจากการเลือกปฏิบัติเหล่านี้	 ส่วนท่ี	๒	(ข้อ	๗	-	๑๖)	

ว่าด้วยคณะกรรมการ	การเสนอรายงาน	การรับข้อร้องเรียนระหว่างรัฐ	การดำาเนินการ	

การไกล่เกล่ียและการยุติข้อพิพาทของคณะกรรมการ	 และส่วนที่	๓	(ข้อ	๑๗	-	๒๕)	

ว่าด้วยการลงนามเข้าเป็นภาคี	

การมีผลบังคับใช้เง่ือนไขในการตั้งข้อสงวนและการถอนข้อสงวน	การเพิกถอน

อนุสัญญา	และการเสนอข้อพิพาทสู่ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ

๑.๒.๖)	 อนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้ง 

ในลักษณะองค์กร	และพิธีสารเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	และลงโทษ 

การค้ามนุษย์	โดยเฉพาะสตรีและเด็กเสริมอนุสัญญา

ประเทศไทยได้ลงนามอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ	

ที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร	 เมื่อวันท่ี	๑๓	ธันวาคม	๒๕๔๓	 และพิธีสารเพื่อป้องกัน	

ปราบปราม	และลงโทษการค้ามนุษย์	โดยเฉพาะสตรีและเด็กเสริมอนุสัญญา	เมื่อวันท่ี	

๑๘	ธันวาคม	๒๕๔๔	 และให้สัตยาบันตราสารท้ังสองฉบับ	โดยมีผลใช้บังคับกับ

ประเทศไทยในวันที่	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๔๖

พิธีสารเพื่อป้องกัน	ปราบปราม	และลงโทษ	การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	

เสริมอนุสัญญา	มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์โดยให้	
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ความสำาคัญเป็นพิเศษกับสตรีและเด็ก	 โดยได้กำาหนดให้การค้ามนุษย์เป็นความผิด	

ทางอาญา	และกำาหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์	

เช่น	การให้พิจารณาคดีโดยลับ	 การจัดให้มีการฟื้นฟูทางกายภาพ	ทางจิตใจ	และ	

ทางสังคม	 และการกำาหนดแนวทางในการส่งกลับเหยื่อจากการค้ามนุษย์ไปยัง	

ประเทศต้นทาง

ปัจจุบัน	ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วม	

ในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๖	 และพระราชบัญญัติป้องกันและ	

ปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	เป็นกฎหมายอนุวัติการสำาหรับอนุสัญญาและ

พิธีสารดังกล่าวแล้ว

๑.๓	 ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ

๑.๓.๑	 การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

๓๘)	 แก้ ไขปัญหาความไม่ เท่ า เที ยมกันและความเหลื่ อมล้ำ า ในสั งคม	

อย่างต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งทางสังคมและความไม่สงบทางการเมือง	

ในช่วง	๒	-	๓	ปี	ที่ผ่านมา	รวมทั้งในภาคใต้ของประเทศไทย	

๓๙)	 แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างข้ันพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมกันในสังคม	

และความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสและบริการต่าง	ๆ 	ของคนยากจนและ	

คนชายขอบ	เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้ตามท่ีระบุไว้ในแผน	

และนโยบายการปฏิรูปประเทศ	

๔๐)	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับใช้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดความยากจน	

๔๑)	 ดำาเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เพื่อมุ่งช่วยเหลือ

คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานการดำารงชีวิตที่เพียงพอ	

๔๒)	 ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับแผนงาน

ด้านสังคมที่ประสบผลสำาเร็จนับจนถึงปัจจุบัน	ซ่ึงมีความจำาเป็นในการต่อสู้กับความ

ยากจนและการกีดกันทางสังคมบนพื้นฐานของการกระจายความมั่นคงอย่างเป็นธรรม	

อันจะนำาไปสู่การบรรลุสวัสดิการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปสำาหรับประชาชน	

๔๓)	 ดำาเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้าน

การทำางาน	สิทธิด้านสุขภาพและสิทธิด้านการศึกษาของประชาชน	 เพื่อให้ดำารงไว้	

ซึ่งมาตรฐานการดำารงชีวิตที่เพียงพอของทุกคน	
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๔๔)	 ดำาเนินความพยายามที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ

ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	และการให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับสุขภาพและ	

การศึกษา	

๔๕)	 ประกันการเข้าถึงการศึกษา	ความมั่นคงทางสังคม	การดูแลสุขภาพ	และ

โอกาสทางเศรษฐกิจสำาหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	ซึ่งรวมถึงสตรีมุสลิมและสตรีที่สมรส

ก่อนวัยอันควร	

๔๖)	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคม	

และความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสและบริการต่าง	ๆ 	ของความยากจนและ	

คนชายขอบ	

๔๗)	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ	เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำาและให้มีการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพอย่างเสมอภาค	

๔๘)	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	เพื่อส่งเสริมให้ทุก	

ภาคส่วนของสังคมสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ	

๔๙)	 แก้ไขปัญหาการเสียชีวิตของมารดาและทุพโภชนาการในเด็กที่อยู่ในพื้นที่

ห่างไกลของประเทศ

๕๐)	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเข้าถึงการศึกษา	

รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสำาหรับเด็กทุกคน	

๕๑)	 ดำาเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมสิทธิทางการศึกษาสำาหรับ

ทุกคน	โดยเน้นประชาชนที่ยากจนในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห่างไกล	

๑.๓.๒	 ปัญหาการค้ามนุษย์

๘๖)	 ดำาเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขสถานการณ์การค้ามนุษย์	

ซึ่งมีนัยเกินกว่าขอบเขตพรมแดนของไทย	

๘๗)	 ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดและ	

ปราบปรามการค้ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงและเด็ก	 และเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ของ

แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานแบบไม่ปกติ	ผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่พักพิง

๘๘)	 เร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ซึ่งมีประชากรต่างชาติบางกลุ่มตกเป็นเหยื่อ	

และประกันว่าจะไม่มีการใช้มาตรการใด	ๆ 	ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนกับกลุ่มคนเหล่านี้	

๘๙)	 เพิ่มความพยายามอย่างต่อเนื่อง	เพื่อขจัดปัญหาการค้ามนุษย์และการ

ละเมิดสิทธิแรงงาน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้โยกย้ายถิ่นฐานซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบาง	

82 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗



๙๐)	 ดำาเนินความพยายามอย่างต่อเน่ืองเพื่อแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	รวมท้ัง

ฟื้นฟูเยียวยาเหยื่อการค้ามนุษย์	

๙๑)	 ดำาเนินการเสริมสร้างขีดความสามารถของเจ้าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมาย

ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์	รวมถึงการเพิ่มงบประมาณและจัดการฝึกอบรมบุคลากร	

ที่เหมาะสม

๙๒)	 บังคับใช้กฎหมายด้านการค้ามนุษย์ให้เข้มแข็งข้ึน	โดยเฉพาะในกรณีท่ีมี

การแสวงหาประโยชน์ทางเพศและแรงงาน	ซึ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนในประเทศไทย	

๙๓)	 เพิ่มความพยายามในการป้องกันการค้ามนุษย์	 เพื่อแสวงหาประโยชน์	

ทางเพศและใช้แรงงานบังคับรวมถึงการค้าประเวณีเด็ก	

๙๔)	 ใช้มาตรการที่จำาเป็นเพื่อแก้ไขรากเหง้าของปัญหาการค้าประเวณีเด็ก	

การท่องเที่ยวเพื่อบริการทางเพศ	สื่อลามกเด็ก	และการค้าสตรี	 รวมทั้งเพิ่มความ

พยายามในการปรับปรุงสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ	

๙๕)	 แก้ไขปัญหาสื่อลามกเด็กและการค้ามนุษย์ท้ังเด็กหญิงและชายเพื่อ

วัตถุประสงค์ทางเพศอย่างจริงจัง	 รวมท้ังการสนับสนุนให้ตำารวจและเจ้าหน้าท่ีตาม	

แนวชายแดนเพิ่มความพยายามเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้	ตลอดจนหาความรับผิดชอบ	

ในกรณีที่รัฐขาดความพยายามในการดำาเนินคดี	ซึ่งเท่ากับเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒)  สถานการณ์

๒.๑)	สภาพปัญหาทั่วไป
สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรมโดยท่ัวไป	มีลักษณะเป็นสิทธิเชิงบวก	หรือ	

สิทธิที่รัฐจะต้องดำาเนินการให้เกิดความก้าวหน้า	(Positive	Rights/	Progressive	Realization	of	Rights)	

เป็นลำาดับและใช้เวลาในการที่จะทำาให้สิทธิดังกล่าวเกิดข้ึนจริง	 โดยรัฐมีพันธกรณีท่ีจะต้องจัดสรรทรัพยากร

ที่มีเพื่อให้สิทธิได้เกิดความก้าวหน้าเป็นลำาดับ	เช่น	สิทธิในที่อยู่อาศัย	สิทธิในการได้รับสวัสดิการสังคม	

สิทธิในการมีมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอสำาหรับตนเองและครอบครัว	สิทธิในการประกอบอาชีพ	

แต่เป็นเรื่องที่ประชาชนจึงมักจะเข้าใจว่าเป็นความเอื้ออาทรจากรัฐที่จะมีนโยบาย	มาตรการที่รัฐจะ	

ช่วยเหลือสนับสนุน	มากกว่าที่จะเรียกร้องว่ารัฐมีพันธะหน้าท่ีท่ีจะต้องดำาเนินการ	และมีความยากลำาบาก	

ที่ประชาชนจะนำาเร่ืองเข้าสู่การเรียกร้องในกระบวนการยุติธรรมเมื่อเกิดความเสียหายหรือไม่ได้รับความ

เป็นธรรม	เช่น	การไม่ได้รับการช่วยเหลือ	หรือการได้รับบริการที่มีคุณภาพเพียงพอ	 และที่ผ่านมา	

รัฐธรรมนูญยังมิได้ระบุการประกันสิทธิในกลุ่มดังกล่าวให้ชัดเจนเพียงพอ	จึงทำาให้ไม่เกิดการประกันสิทธิ

และเรียกร้องให้รัฐทำาหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
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ในปี	๒๕๕๗	เห็นว่ามีสถานการณ์สำาคัญที่ควรกล่าวถึงเป็นการเฉพาะ	ดังนี้

๒.๑.๑)	 สิทธิแรงงานด้านการสมาคม	การรวมตัว	และการร่วมเจรจาต่อรอง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๔	ได้ประกัน

เสรีภาพของบุคคลในการรวมกันเป็นสมาคม	สหภาพ	สหพันธ์	สหกรณ์	กลุ่มเกษตรกร	องค์การเอกชน	

องค์การพัฒนาเอกชน	หรือหมู่คณะอื่น	รวมถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีเสรีภาพในการรวมกลุ่ม	

เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไป	 แต่ต้องไม่กระทบประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผ่นดินและความ	

ต่อเนื่องในการจัดทำาบริการสาธารณะ	 ทั้งนี้	ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติ	 ในขณะท่ีพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	เป็นกฎหมายที่กำาหนดแนวทางปฏิบัติต่อกันระหว่างฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

ในเรื่องสิทธิ	หน้าที่	และผลประโยชน์ในการทำางานร่วมกัน	 ตลอดจนวิธีการระงับข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาท

แรงงาน	รวมถึงการกำาหนดเรื่องการรวมกลุ่มเป็นสหภาพ	สหพันธ์	แต่กฎหมายฉบับดังกล่าวยังไม่ครอบคลุม

ถึงคนทำางานที่เป็นแรงงานต่างด้าวในการรวมกลุ่ม	แรงงานนอกระบบ	(เช่น	ผู้รับงานไปทำาท่ีบ้าน	แรงงาน

ในภาคเกษตรกรรม	แม่บ้าน)	และให้อำานาจรัฐในการแทรกแซงการดำาเนินการขององค์กรลูกจ้างและองค์กร

นายจ้าง	เช่น	การจัดต้ังต้องมีการจดทะเบียน	กรณีที่มีการนัดหยุดงานที่อาจทำาให้เกิดความเสียหายต่อ

เศรษฐกิจ	รัฐมนตรีมีอำานาจสั่งให้ลูกจ้างต้องกลับเข้าทำางานตามปกติได้	เป็นต้น	 ในขณะท่ีพระราชบัญญัติ

แรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	เป็นกฎหมายที่กำาหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างฝ่ายนายจ้าง	(รัฐวิสาหกิจ)	

และฝ่ายลูกจ้าง	ในทำานองเดียวกับพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	และไม่ครอบคลุมถึง	

คนทำางานที่เป็นแรงงานต่างด้าวเช่นกัน	 นอกจากนี้	พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวยังมีข้อจำากัดในการ

กำาหนดให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง	มีสหภาพแรงงานได้เพียงสหภาพเดียว	ห้ามนายจ้างปิดงานและลูกจ้าง

นัดหยุดงานโดยเด็ดขาด	และการจัดตั้งสหภาพแรงงานต้องมีการจดทะเบียน	เป็นต้น	 ทั้งนี้	กฎหมาย

แรงงานท้ังสองฉบับยังไม่ครอบคลุมถึงสิทธิของข้าราชการท่ีจะมีสิทธิในการสมาคม	การรวมตัว	และการ

ร่วมเจรจาต่อรอง	และยังคงไม่มีการออกกฎหมายรับรองสิทธิดังกล่าวของข้าราชการ	ตามที่รัฐธรรมนูญ	

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๖๔	ได้รับรองไว้	

ในขณะท่ีประเทศไทยเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	

(International	Labour	Organization	:	ILO)	ซึ่งเป็นองค์กรที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของแรงงาน	

มีสถานะเป็นทบวงชำานัญพิเศษของสหประชาชาติ	 ปัจจุบันมีอนุสัญญาทั้งหมด	๑๘๙	ฉบับ	ซึ่งประเทศไทย

เป็นภาคีอนุสัญญา	๑๕	ฉบับ	 โดยยังไม่ได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา	ฉบับท่ี	๘๗	ว่าด้วยเสรีภาพในการ

สมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว	และฉบับที่	๙๘	ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจา	
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ต่อรอง	๒๙	 ซึ่งกฎหมายแรงงานของไทย	ได้แก่	พระราชบัญญัติแรงงานแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	 และ	

พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๔๓	ยังมีบทบัญญัติท่ีไม่สอดคล้องกับอนุสัญญาท้ังสอง	

ฉบับนี้	 เช่น	มีบทบัญญัติที่อนุญาตเฉพาะบุคคลที่มีสัญชาติไทยสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงานและเป็น

กรรมการสหภาพแรงงานได้	มีบทกำาหนดโทษอาญาสำาหรับการนัดหยุดงาน	มีข้อห้ามนายจ้างปิดงานหรือ

ลูกจ้างนัดหยุดงาน	เป็นต้น

๒.๑.๒)	 แรงงานข้ามชาติกับปัญหาการค้ามนุษย์

(๑)	 แรงงานข้ามชาติ

ข้อมูลจากกรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	ได้ระบุถึงจำานวนแรงงาน	

ที่เป็นคนต่างชาติในประเทศไทย	ในปี	๒๕๕๗	ว่ามีจำานวนทั้งสิ้น	๑,๓๓๙,๘๓๔	คน	ในจำานวนนี้เป็น	

แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน	(กัมพูชา	เมียนมา	และลาว)	ประมาณ	๑.๑๘	ล้านคน	 ทั้งนี้	ไม่รวมยอด	

การจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่จดทะเบียนในศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ	

(One	Stop	Service)	ทั่วประเทศ	

ดังนั้น	แรงงานข้ามชาติซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิด	

สิทธิมนุษยชน	 ในขณะที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	 ตลอดจนพระราชบัญญัติ	

คุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	(ฉบับที่	๓)	และฉบับที่	๔	(พ.ศ.	๒๕๕๓)	ยังมิได้ประกันสิทธิแรงงาน

ขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุมถึงแรงงานข้ามชาติ	ทำาให้แรงงานกลุ่มนี้มักได้ค่าจ้างต่ำากว่ามาตรฐานแรงงาน	

ขั้นต่ำา	ไม่มีวันหยุดประจำาสัปดาห์	ไม่มีวันลา	ไม่มีหลักประกันสุขภาพใด	ๆ 	ตลอดจนไม่ได้รับสิทธิประโยชน์	

จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน	คนกลุ่มนี้จะต้องซ้ือสิทธิบัตรประกันสุขภาพของ	

แรงงานข้ามชาติเองไม่มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงานหรือนัดหยุดงาน	การยื่นข้อร้องเรียนต่อนายจ้างเสี่ยงต่อ

การถูกเลิกจ้างหรือส่งกลับประเทศต้นทาง	บางรายถูกนายจ้างให้ออกจากงานเนื่องจากตั้งครรภ์	 แรงงาน

กลุ่มนี้จะอยู่ในระบบจ้างงานระยะสั้นไม่เกิน	๑	ปี	หรือระบบการจ้างแบบเหมาช่วง	 งานท่ีรับจ้างส่วนใหญ่

อยู่ในภาคการผลิตที่กฎหมายแรงงานยังให้ความคุ้มครองไม่ถึง	เช่น	งานเกษตรกรรม	งานประมงทะเล	

งานก่อสร้างงานบ้าน	เป็นต้น	 ในขณะเดียวกัน	กลุ่มแรงงานข้ามชาติมักถูกมองว่ามีผลกระทบต่อความ	

มั่นคงของประเทศ	 รัฐบาลจึงมีมาตรการควบคุมแรงงานกลุ่มนี้อย่างเข้มงวด	เช่น	การเดินทางและ	

การเปลี่ยนงาน	เป็นต้น

๒๙	อนุสัญญาฉบับที่	 ๘๗	 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว	 มีสาระสำาคัญคือ	 คนทำางานและนายจ้าง
มีสิทธิในการรวมตัวจัดตั้งองค์กรของตนโดยไม่ต้องขออนุญาตล่วงหน้า	 มีสิทธิที่จะกำาหนดแนวทางในการบริหารองค์กรในการ
ที่จะปราศจากการแทรกแซงของรัฐ	 รัฐไม่สามารถยกเลิกองค์กรของลูกจ้างได้	 ยกเว้นกรณีมีคำาสั่งศาล	 องค์กรมีสิทธิที่จะเข้าร่วม
เป็นสหพันธ์และสมาพันธ์	เข้าเป็นภาคีกับองค์การนายจ้างและลูกจ้างระหว่างประเทศได้	ในกรณีที่มีการนัดหยุดงานที่เป็นการให้	
บริการสาธารณะที่จำาเป็นยิ่ง	(Essential	Services)	เช่น	ไฟฟ้า	ประปา	หน่วยดับเพลิง	ที่กระทบต่อชีวิต	ความปลอดภัย	
สาธารณสุขของประชาชน	จะหยุดงานไม่ได้	และอนุสัญญาฉบับท่ี	๙๘	ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง	มีสาระ
สำาคัญปกป้องไม่ให้มีการกดดันหรือปลดลูกจ้างที่เข้าร่วมกิจการของสหภาพ	ไม่ให้องค์กรของนายจ้าง	ลูกจ้างแทรกแซงซ่ึงกัน	
และกัน	นายจ้างและลูกจ้างมีเสรีภาพในการเจรจา	โดยรัฐต้องแทรกแซงน้อยที่สุด	 การบังคับใช้อนุสัญญาน้ีกับตำารวจและทหาร	
ต้องกำาหนดเป็นกฎหมาย	และไม่ใช้กับข้าราชการที่ใช้อำานาจในนามของรัฐ	 เช่น	ข้าราชการระดับสูงในระดับอธิบดี	ปลัดกระทรวง	
เป็นต้น
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รายงาน	“สถานการณ์ด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ	ปี	๒๕๕๗”	๓๐	ของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริม

คุณภาพชีวิตแรงงานระบุปัญหาของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยที่สำาคัญ	ดังนี้

F	 การเข้าถึงการสื่อสาร	ทำาให้มีปัญหาในการสื่อสารกับนายจ้าง	และการดำารงชีวิต

ประจำาวัน

F	 ทัศนคติที่เป็นลบหรืออคติของชุมชนท่ีมีต่อแรงงานข้ามชาติ	 ทั้งในด้านเชื้อชาติ	

สถานะทางเศรษฐกิจ	และการแย่งอาชีพ	

F	 การขาดความเข้าใจทางกฎหมายไทย	 ทำาให้เสี่ยงต่อการถูกละเมิด	และแสวงหา

ประโยชน์	และไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายไทยได้

F	 การถูกล่อลวงให้มาทำางาน	ทำาให้ถูกแสวงหาประโยชน์และตกเป็นเหยื่อของ

กระบวนการค้ามนุษย์

F	 การไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ในทางปฏิบัติ	 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าจ้างค่าล่วงเวลาวันหยุดวันลา	ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงานตามปกติ		

F	 ความปลอดภัยในการทำางาน	เมื่อเกิดอุบัติเหตุจากการทำางาน	จะไม่ได้รับการ

คุ้มครองตามกฎหมายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	๒๕๓๗	อย่างเต็มที่

F	 การใช้แรงงานเด็กต่างชาติท่ีอายุต่ำากว่า	๑๕	ปี	โดยอาศัยช่องโหว่และการบังคับใช้

กฎหมาย

F	 การเปลี่ยนย้ายงานกับใบแจ้งออก	โดยท่ีแรงงานข้ามชาติไม่สามารถเดินทางข้ามเขต

จังหวัดได้	 หากไม่ได้รับอนุญาตทำาให้แรงงานไม่สามารถเปลี่ยนงานและนายจ้างได้

หากถูกละเมิดสิทธิจากนายจ้างเดิม	และยังเกิดกรณีที่นายจ้างหรือนายหน้ายึดบัตร

ทำางานซึ่งเป็นเอกสารสำาคัญของแรงงานในการแสดงตน	

F	 การเข้าถึงของบริการสุขภาพของรัฐ

F	 การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของรัฐ	แม้ว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรี	

ในปี	๒๕๔๘	ให้เด็กต่างชาติ	เด็กไร้สัญชาติสามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐ	

ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 แต่ในทางปฏิบัติพบว่า	มีโรงเรียนจำานวนน้อยท่ีเปิดรับเด็ก

ต่างด้าวที่เป็นลูกแรงงานต่างชาติ	เนื่องจากปัญหาในการสื่อสาร	และบางแห่งมีอคติ

ว่าเป็นภาระของสังคม

F	 การไม่สามารถเข้าถึงกระบวนทางยุติธรรมทั้งกระบวนการ	แรงงานต่างชาติจึงเสี่ยง

ต่อการถูกแสวงหาประโยชน์จากการอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย	เช่น	การขูดรีด

แรงงาน	เมื่อถูกจับ	จะมีการเรียกร้องผลประโยชน์หรือว่าส่วยจากผู้ประกอบการ

หรือแรงงาน	

๓๐	สถานการณ์ด้านสิทธิแรงงานข้ามชาติ	ปี	๒๕๕๗,	มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
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(๒)	 การค้ามนุษย์ในภาคแรงงาน

รัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาได้	

เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์	ประจำาปี	๒๕๕๗	(Trafficking	

in	Persons	Report	:	TIP	Report)	ระบุว่า	ประเทศไทยเป็นประเทศ	

ต้นทาง	ปลายทาง	และทางผ่านสำาหรับการค้ามนุษย์เพื่อการบังคับใช้	

แรงงานโดยเหยื่อจากประเทศเพื่อนบ้าน	ซ่ึงได้แก่	เมียนมา	จีน	เวียดนาม	

รัสเซีย	อุซเบกิสถาน	อินเดีย	และฟิจิ	จะเดินทางมายังประเทศไทย	

โดยได้รับความช่วยเหลือจากญาติหรือคนในชุมชน	 หรือผ่านเครือข่าย	

แบบไม่เป็นทางการที่ทำาหน้าที่จัดหาหรือลักลอบนำาพาบุคคล	 ทั้งนี้ 	

ประมาณการว่ามีแรงงานข้ามชาติในไทย	๒	-	๓	ล้านคน	 ส่วนใหญ่มาจาก

เมียนมา	โดยจะถูกบังคับขู่เข็ญ	หลอกลวง	ให้เข้าสู่การใช้แรงงานหรือ	

ถูกกดขี่ในธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องต้องทำางานหนักในเรือ

ประมงสัญชาติไทยที่ล่องเรืออยู่ในน่านน้ำาไทยและน่านน้ำาสากล	มีช่ัวโมง

ทำางานยาววันละ	๑๘	-	๒๐	ชั่วโมงต่อวัน	๗	วันต่อสัปดาห์	ได้รับค่าแรง	

เล็กน้อย	มีการข่มขู่ที่จะตัดเงิน	 รวมท้ังการไม่จ่ายเงินค่าจ้างเต็มจำานวน	

ถูกข่มขู่และทุบตี	บางรายอยู่ในทะเลเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน	 ท้ังนี้	

รายงานในปี	๒๕๕๖	พบว่าร้อยละ	๑๗	ของลูกเรือประมงที่ถูกสำารวจได้ใช้	

เวลามากกว่า	๑	เดือนในทะเล	 นอกจากกิจการประมงแล้ว	ยังพบว่า	

เหย่ือการค้ามนุษย์ยังถูกใช้ในกิจการส่ิงทอระดับล่าง	โรงงาน	การทำางานบ้าน	

ธุรกิจบริการทางเพศ	รวมถึงการถูกบังคับให้เป็นขอทาน

นอกจากนั้น 	 ในรายงานยั ง ได้ ระบุ

พฤติกรรมทุจริตของเจ้าหน้าที่ท้ังสองประเทศตามแนวชายแดน	ลาว	พม่า	

และกัมพูชา	ซึ่งอำานวยความสะดวกให้กับกระบวนการเคลื่อนย้ายแรงงาน

ที่ไม่มีเอกสารประจำาตัว	 และระบุว่า	รัฐบาลไทยไม่สามารถดำาเนินการและ

ไม่ได้มีความพยายามอย่างเพียงพอที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำาในการ

ขจัดการค้ามนุษย์ตามพิธีสารว่าด้วยการป้องกัน	ปราบปราม	และลงโทษ	

การค้ามนุษย์	 โดยเฉพาะสตรีและเด็ก	 จึงได้ลดระดับประเทศไทยลงไปอยู่

ในบัญชีกลุ่มที่	๓	(Tier	3)
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๒.๑.๓)	 ความเหลื่อมล้ำาและการจัดสรรทรัพยากร	และปัญหาการทุจริตที่มีผล 

กระทบต่อสิทธิมนุษยชน

จากปัญหาเชิงโครงสร้างของสังคมไทย	ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำาในการท่ี

ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านต่าง	ๆ 	ในขณะเดียวกัน	ก็เกิดความไม่เป็นธรรม

ในการจัดสรรทรัพยากรของรัฐ	 รัฐบาลได้กำาหนดให้การขจัดปัญหาความเหลื่อมล้ำาเป็นหน่ึงในนโยบาย

บริหารราชการแผ่นดินที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เมื่อวันที่	๑๒	กันยายน	๒๕๕๗	และรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	ได้บัญญัติให้สภาปฏิรูปแห่งชาติศึกษาและ

เสนอแนะเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างน้อย	๑๑	ด้าน	ได้แก่	การเมือง	การบริหารราชการแผ่นดิน	กฎหมาย

และกระบวนการยุติธรรม	การปกครองท้องถิ่น	การศึกษา	เศรษฐกิจ	พลังงาน	สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

สื่อสารมวลชน	สังคม	และอื่น	ๆ

ที่ผ่านมา	พรรคการเมืองและรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกต้ังมักนำาเสนอนโยบาย

หาเสียงเพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย	เช่น	แรงงาน	เกษตรกร	 แต่ก็เป็น

ช่องทางที่ก่อให้เกิดปัญหาการทุจริตทั้งด้านงบประมาณและเชิงนโยบาย	๓๑	ท่ีมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน	

ทั้งทางตรงและทางอ้อม	ในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งท่ัวไป	เมื่อวันท่ี	๓	กรกฎาคม	๒๕๕๔	พรรคเพื่อไทย	

ได้นำาเสนอนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งประการหนึ่ง	คือ	การรับจำานำาข้าวเปลือกทุกเมล็ด	เพื่อให้	

เม็ดเงินตกถึงมือเกษตรกรโดยตรง	 และเมื่อพรรคเพื่อไทยได้เป็นผู้นำาจัดตั้งรัฐบาลและแถลงนโยบายต่อ

รัฐสภา	เมื่อวันที่	๒๓	สิงหาคม	๒๕๕๔	ได้นำานโยบายการรับจำานำาข้าวเปลือกตามท่ีได้รณรงค์หาเสียงไว้	

บรรจุเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเริ่มดำาเนินการในปีแรก	๓๒	 ซึ่งต่อมา	ได้เกิดปัญหา

ในการดำาเนินนโยบายดังกล่าวและมีผลกระทบต่อความเสียหายด้านงบประมาณ	และเกษตรกรท่ีเข้าร่วม

โครงการ	กล่าวคือ	มียอดขาดทุนสุทธิจากการดำาเนินโครงการ	๗	แสนล้านบาท	แบ่งเป็นขาดทุนในโครงการ

จำานำาข้าวสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์	ชินวัตร	๕.๓๖	แสนล้านบาท	และยอดขาดทุนสะสมจากโครงการ

๓๑	การทุจริตเชิงนโยบายเป็นรูปแบบของการทุจริตที่มีความซับซ้อนมากขึ้นต่างจากการทุจริตโดยทั่วไป	โดยมีการใช้อำานาจหน้าที่ของ

เจ้าหน้าที่รัฐโดยมิชอบ	 (Abuse	 of	 Power)	 มักจะเป็นการทุจริตขนาดใหญ่ที่สร้างผลกระทบหรือความเสียหายอย่างมากให้กับ

ประเทศ	 โดยมีกระบวนการในการใช้ช่องว่างของกฎหมายและวิชาการสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายหรือโครงการ	 (Making	

of	Power)	มีการใช้อำานาจในการบริหารในทางการเมืองอย่างไม่โปร่งใส	มีการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน	ทั้งภายใน

ประเทศและระหว่างประเทศ
๓๒	“ข้อ	๑.๑๑	ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน	 โดยดูแลราคาสินค้าเกษตรให้มีเสถียรภาพที่เหมาะสม	

คำานึงถึงกลไกราคาตลาดโลก	โดยใช้วิธีบริหารจัดการทางการตลาดและกลไกตลาดซื้อขายล่วงหน้า	 รวมทั้งผลักดันให้เกษตรกร

สามารถขายสินค้าเกษตรได้ในราคาสูงเพียงพอเมื่อเทียบกับต้นทุน	และนำาระบบรับจำานำาสินค้าเกษตรมาใช้ในการสร้างความมั่นคง

ด้านรายได้ให้แก่เกษตรกร	เริ่มต้นจากการรับจำานำาข้าวเปลือกเจ้าและข้าวเปลือกหอมมะลิ	 ความชื้นไม่เกินร้อยละ	๑๕	ท่ีราคา

เกวียนละ	 ๑๕,๐๐๐	 บาท	 และ	 ๒๐,๐๐๐	 บาทตามลำาดับ	 พร้อมทั้งจัดให้มีการเยียวยาความเสียหายของพืชผลจากภัยธรรมชาต	ิ

ให้แก่เกษตรกร	การจัดทำาระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์	และการออกบัตรเครดิตสำาหรับเกษตรกร...	”
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รับจำานำาข้าวของรัฐบาลในอดีต	๑๑	โครงการ	จำานวน	๑.๖๓	แสนล้านบาท	 มีข้าวสารคงค้างในโกดัง	

จำานวน	๑๗.๕	ล้านตัน	แบ่งเป็นข้าวคุณภาพดีมาก	๗.๕	ล้านตัน	ข้าวคุณภาพดีผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ	

๒.๙	ล้านตัน	 ข้าวที่คุณภาพต่ำากว่าเกณฑ์	๔.๗	ล้านตัน	และข้าวที่เสียหาย	๔.๒๕	แสนตัน	 โดยมียอด	

ระบายออกไป	๑.๖	ล้านตัน	๓๓	 มีจำานวนเกษตรกรที่ไม่ได้รับเงินประมาณ	๘	แสนครัวเรือน	๓๔	และมี

เกษตรกรที่ฆ่าตัวตายจากข้อสันนิษฐานภาวะความเครียดท่ีเกิดจากหนี้สินท่ีกู้ยืมมาสำาหรับการปลูกข้าว	

เพื่อนำามาเข้าโครงการดังกล่าวจำานวน	๑๐	คน	๓๕

๒.๒)	สถานการณ์สิทธิมนุษยชน	และการดำาเนินงานของ	กสม.

ในปี	๒๕๕๗	 กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับปัญหาด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม

และวัฒนธรรมในหลายด้าน	ซึ่งปรากฏอยู่ในหัวข้อต่าง	ๆ 	ของรายงานฉบับนี้	และยังได้รับเรื่องร้องเรียนอื่น	ๆ 	

เช่น	กรณีสิทธิในที่อยู่อาศัยของประชาชน	ซึ่งมักเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัดที่ไม่สามารถเป็นเจ้าของ

ที่ดินและเข้าไปสร้างที่พักอาศัยในที่ดินของรัฐและเอกชนด้วยการเช่า	บุกเบิกและบุกรุก	คนกลุ่มนี้ขาดความ

ความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	 มีโอกาสถูกยกเลิกสัญญาเช่า	 หรือถูกไล่รื้อจากเจ้าของที่ดิน	 เพื่อนำาที่ดินไปใช้

ในประโยชน์อื่น	 ทั้งจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน	อาทิ	กรณีการข้ึนค่าเช่าอาคารสถานท่ีในท่ีธรณีสงฆ์	

ของวัดสัมพันธวงศาราม	 และกรณีประชาชนในชุมชนจารุรัตน์	(ต้นไทร)	ได้รับความเดือดร้อนถูกไล่ท่ี	

รื้อถอนที่พักอาศัย	เป็นต้น	 นอกจากนี้	ยังมีเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้าเก่ียวกับนโยบายของ	คสช.	ในการ

จัดระเบียบด้านต่างๆ	 เช่น	การจัดระเบียบชายหาด	และการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับการบุกรุก	

พ้ืนท่ีสาธารณะ	ปัญหารถรับจ้างสาธารณะ	เป็นต้น	 โดยผู้ร้องระบุว่า	ถูกกระทบต่อการประกอบอาชีพ	

รวมถึงมีกรณีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	

สำาหรับกรณีนโยบายการรับจำานำาข้าว	 กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกร

อำาเภอโพทะเล	บางมูลนาก	และบึงนาราง	จังหวัดพิจิตร	ซึ่งนำาข้าวเปลือกไปจำานำาท่ีโรงสีแอลโกลด์ฯ	และ	

ไม่ได้รับใบประทวนสินค้า	จำานวน	๑๓๑	ราย	ปริมาณข้าวเปลือก	รวม	๒,๗๙๘.๙๙๖	ตัน	จำานวนเงิน	

รวม	๓๑,๘๔๗,๗๑๙	บาท	 และเกษตรกรอำาเภอเมืองพิจิตร	จังหวัดพิจิตร	ท่ีนำาข้าวเปลือกไปจำานำาท่ีท่าข้าว	

หัวดง	ตำาบลหัวดง	อำาเภอเมืองพิจิตร	จังหวัดพิจิตร	และไม่ได้รับใบประทวนสินค้า	จำานวน	๙๔	ราย	

ปริมาณข้าวเปลือก	รวม	๑,๖๑๒.๘๙	ตัน	จำานวนเงินรวม	๑๘,๗๘๑,๔๓๖.๔๓	บาท	๓๖	 กสม.	ได้ร่วมกับ	

คณะอนุกรรมการติดตามกำากับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัด	จังหวัดพิจิตรตรวจสอบข้อเท็จจริง	

๓๓	แถลงข่าวของคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือของรัฐ	และคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการ	

รับจำานำาข้าวเปลือกตามนโยบายของรัฐบาล
๓๔	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	<http://thaipublica.org/2014/03/financing-the-rice-pledging-scheme-11/>	เข้าดูเมื่อวันที่	๒๐	

พฤษภาคม	๒๕๕๘
๓๕	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	 <http://thaipublica.org/2014/03/financing-the-rice-pledging-scheme-11/>	เข้าดูเมื่อวันที่	๒๐	

พฤษภาคม	๒๕๕๘
๓๖	คำาร้องที่	๕๙๗/๒๕๕๖
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และพบว่าเกิดจากปัญหาตัวเลขคลาดเคลื่อน	 และได้สรุปว่ามีเกษตรกรท่ีต้องได้รับการเยียวยา	จำานวน	

๒๒๙	ราย	ปริมาณข้าวเปลือก	๔,๔๗๐.๗๘๔	ตัน	จำานวนเงิน	๕๒,๘๓๕,๕๓๑.๗๐	บาท	 พร้อมท้ังได้เสนอ

มาตรการการแก้ไขปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี	โดยให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ	(กขช.)	กระทรวง

พาณิชย์	และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับผิดชอบออกใบประทวนสินค้าให้แก่ผู้ร้อง	และมีข้อเสนอแนะนโยบาย

ว่า	คณะรัฐมนตรีมีความรับผิดชอบร่วมกันตามหลักระบบรัฐสภาในผลแห่งการกระทำาของตัวแทนใน	

ทุกกรณี	 อันสืบเนื่องมาจากการดำาเนินนโยบายรับจำานำาข้าวของรัฐบาลที่ได้ประกาศต่อสาธารณะและ

รัฐสภา	โดยให้กระทรวงการคลัง	กระทรวงพาณิชย์	สำานักงบประมาณ	และคณะกรรมการนโยบายและ

บริหารจัดการข้าว	(นบข.)	ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม	 ในกรณีที่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้ดำาเนินการ	

ตามอำานาจหน้าที่แล้วพบว่ามีการกระทำาผิด	ควรต้องนำาผู้กระทำาความผิดมาลงโทษ	และในกรณีท่ี	

พบว่าอาจมีการกระทำาการทุจริต	ควรแจ้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	(ป.ป.ช.)	

เพื่อดำาเนินการ	 ซึ่งต่อมาที่ประชุม	ป.ป.ช.	 เมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๗	มีมติเป็นเอกฉันท์ชี้มูล	

ความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	อดีตนายกรัฐมนตรี	ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมาย

อาญา	มาตรา	๑๕๗	และความผิดตาม	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ	

ปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	๑๒๓/๑	 เนื่องจากไม่ระงับ	 ยับยั้ง	 ปล่อยให้

เกิดการทุจริตโครงการรับจำานำาข้าวทุกขั้นตอน	จนทำาให้ประเทศได้รับความเสียหาย	โดยได้ให้เจ้าหน้าท่ี

สรุปสำานวนคดีส่งอัยการสูงสุดดำาเนินคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมือง	

ต่อไป	๓๗

๓)  การประเมินสถานการณ์

ในด้านสิทธิแรงงานด้านการสมาคม	การรวมตัว	และการร่วมเจรจาต่อรอง	 กสม.	เห็นว่า	

รัฐบาลควรพิจารณาเร่งให้สัตยาบันอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO)	๒	ฉบับ	

ได้แก่	อนุสัญญาองค์การแรงงงานระหว่างประเทศ	ฉบับที่	๘๗	ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครอง	

สิทธิในการรวมตัว	 และฉบับที่	๙๘	ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง

รัฐได้พยายามแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติที่ไม่ได้อยู่ในระบบ	 โดยมีประกาศ	คสช.	ฉบับที่	

๖๗/๒๕๕๗	เรื่อง	มาตรการชั่วคราวในการดำาเนินการต่อแรงงานต่างด้าว	 ประกาศ	คสช.	ฉบับที่	๖๘/๒๕๕๗	

๓๗	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	<http://thaipublica.org/2014/07/nacc-sued-yingluck-1/>	เข้าดูเมื่อวันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๘
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เร่ือง	มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าว	

ระยะที่	๑	 เป็นการชั่วคราวประกาศ	คสช.	ฉบับที่	๗๐/๒๕๕๗	 และฉบับที่	๑๑๘/๒๒๕๗	เรื่องมาตรการ

ชั่วคราวในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	 ประกาศ	คสช.	ฉบับท่ี	๗๗/๒๕๕๗	ฉบับท่ี	

๙๔/๒๕๕๗	และฉบับที่	๑๑๗/๒๕๕๗	 เรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ	

(One	Stop	Service)	๓๘	 นอกจากนี้	กระทรวงแรงงานได้มีการผลักดันกฎกระทรวงคุ้มครองแรงงาน	

ประมงทะเล	พ.ศ.	๒๕๕๗	ซึ่งประกาศใช้	และอยู่ระหว่างการทำาความเข้าใจกับผู้ท่ีเก่ียวข้อง	โดยเน้นย้ำาว่า	

นอกจากการกำาหนดกฎหมายแล้ว	ต้องมีนโยบายที่ชัดเจน	และการปฏิบัติที่เข้มงวด

ในกรณีปัญหาการค้ามนุษย์	หลังจากที่ประเทศไทยถูกลดระดับให้อยู่ในบัญชีกลุ่มที่	๓	

(Tier	3)	เห็นว่า	รัฐบาลมีความตื่นตัวอย่างสูงในการบังคับใช้กฎหมายและแก้ปัญหากระบวนการค้ามนุษย์	

ที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งส่วนกลางและท้องถ่ินของไทยเก่ียวข้อง	 กสม.	เห็นว่า	การท่ีรัฐบาลกำาลังเร่ง	

ดำาเนินการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังในขณะนี้ควรดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง	และขอให้คำานึงถึงการช่วยเหลือ

เยียวยาเหยื่ออย่างเหมาะสมด้วย

ในกรณีของสิทธิที่อยู่อาศัยเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศ	 แม้ว่าภาครัฐจะพยายามแก้ไขปัญหา

ด้วยการจัดหาที่อยู่อาศัยใหม่	ทั้งที่อยู่ในรูปของแฟลตหรือท่ีอยู่อาศัยนอกเมือง	แต่ก็อาจไม่เหมาะสม	

กับวิถีการดำารงชีวิตของผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีเดิม	 ปัญหาสิทธิในท่ีอยู่อาศัยนั้นครอบคลุมถึงความมั่นคง	

ทั้งของครอบครัว	และของปัจเจกบุคคล	ทั้งคนจนในเมืองและในชนบทที่สูญเสียที่ดิน	ทั้งเป็นที่ทำากิน	

และท่ีอยู่อาศัยในเวลาเดียวกัน	 คนมีรายได้น้อยไม่สามารถเข้าถึงท่ีอยู่อาศัยท่ีมีความเหมาะสมกับ	

สภาพการดำาเนินชีวิตหรือแม้แต่มาตรฐานที่เหมาะสม	ไม่สามารถสร้างครอบครัวท่ีมีความมั่นคงได้	

ดังน้ัน	การที่รัฐต้องประกันคุ้มครองสิทธิในท่ีอยู่อาศัยนั้น	จึงไม่จำากัดแค่การจัดสร้างบ้านให้กลุ่มผู้มี	

รายได้น้อย-ปานกลางในราคาที่เข้าถึงได้เพียงอย่างเดียว	 แต่อาจต้องคำานึงถึงความเหมาะสมต่อแนวทาง

การดำารงชีวิต	 ตลอดจนการกระจายท่ีดินซ่ึงเป็นท้ังท่ีทำากินและท่ีอยู่อาศัยในชนบท	 การเข้าถึงระบบ	

การกู้ยืมเงิน	ความสามารถในการผ่อนชำาระที่ไม่เป็นภาระมากจนเกินควร	เป็นต้น 

ในการจัดระเบียบด้านต่าง	ๆ 	ของ	คสช.	นั้น	 แม้ว่ารัฐจะมีเจตนารมณ์ท่ีดีในการบังคับใช้

กฎหมาย	 แต่ในการนำานโยบายไปปฏิบัตินั้นควรกำาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรม	ต้องคำานึงถึง	

ผลกระทบต่อประชาชน	ผู้ยากไร้	ผู้ที่มีรายได้น้อย	และผู้ไร้ที่ดินทำากิน	 ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้น	ๆ 	

รวมถึงการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ร่วมกัน	และกำาจัดอิทธิพลเหนือกฎหมายในพื้นที่

ในด้านความเหลื่อมล้ำาและการจัดสรรทรัพยากร	รัฐต้องดำาเนินการอย่างจริงจังให้เกิดการ

ปฏิรูปในด้านต่าง	ๆ 	เพื่อลดความเหลื่อมล้ำาและสร้างเป็นธรรม	สำาหรับประเด็นนโยบายรับจำานำาข้าวเปลือก	

๓๘	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	<http://library2.parliament.go.th/giventake/ncpo.html>	เข้าดูเมื่อวันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๘
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หลังจากท่ี	กสม.	ได้มีข้อเสนอเชิงนโยบายไปยังรัฐบาลแล้ว	 ต่อมาได้รับแจ้งว่า	หัวหน้า	คสช.	และ	

นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องดำาเนินมาตรการการแก้ไขปัญหาในการออก	

ใบประทวนให้กับกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ	แล้วให้รายงานผลต่อ	คสช.	ภายใน	๓๐	วัน	๓๙	

และหากตรวจสอบแล้วไม่มีการทุจริตหรือสวมสิทธิ์เกษตรกร	ให้ดำาเนินการตามข้ันตอนเพื่อจ่ายเงิน

ให้เกษตรกร	และอนุมัติงบประมาณเพื่อให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	(ธ.ก.ส.)	

จ่ายเงินให้เกษตรกรต่อไป	 ทั้งนี้	 ในกรณีเรื่องร้องเรียนจากเกษตรกรอำาเภอโพทะเล	บางมูลนาก	และ

บึงนาราง	จังหวัดพิจิตร	 หลังจากที่	กสม.	ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	และจัดทำาข้อเสนอซึ่งครอบคลุม	

การแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ ไ ด้ รั บผลกระทบในพื้ น ท่ีแล้ ว 	 คณะกรรมการนโยบายและ	

การบริหารจัดการข้าว	(นบข.)	 ได้มีมติเห็นชอบผลการตรวจสอบของ	กสม.	โดยดำาเนินการจ่ายเงิน	

จำานวนดังกล่าวให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ	เมื่อวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๕๘	๔๐

ในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีความซับซ้อนมากข้ึน	 ดังกรณีของการทุจริตและ	

สิทธิมนุษยชน	ซึ่งหน่วยงานที่เก่ียวข้องจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ด้านต่าง	ๆ 	เพื่อลดปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อไป

๓๙	หนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 ที่	 นร	 ๐๕๐๖/๑๕๓๔๒	 ลงวันที่	 ๒๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 เรื่อง	 ผลการตรวจสอบการละเมิด	

สิทธิมนุษยชน	กรณีเกษตรกรอำาเภอเมืองพิจิตร	อำาเภอโพทะเล	อำาเภอบางมูลนาก	และอำาเภอบึงนาราง	จังหวัดพิจิตร	ถูกละเมิด

สิทธิไม่ได้รับใบประทวนสินค้าและเงินจากการจำานำาข้าวเปลือกตามโครงการรับจำานำาข้าวเปลือกของรัฐบาลปีการผลิต	๒๕๕๕/๕๖	

และหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ได้มีหนังสือด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๖/๒๐๑๐๘	ลงวันที่	๒๒	ตุลาคม	๒๕๕๗
๔๐	หนังสือสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ที่	สม	๐๐๐๓/๔๙๐	ลงวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๘	เรื่อง	เกษตรกรจังหวัด

พิจิตรขอพบ	กสม.	เพื่อขอบคุณ

๑)  เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑.๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗

มาตรา ๔	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาค	 บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตาม
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ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับการคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญนี้

๑.๑.๒)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	(แก้ไขเพิ่มเติม	

พุทธศักราช	๒๕๕๔)

มาตรา ๕๗	 บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล	คำาชี้แจง	และเหตุผลจากหน่วยราชการ	

หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	ก่อนการอนุญาตหรือการดำาเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	

คุณภาพชีวิต	หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น	และมีสิทธิ

แสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อนำาไปประกอบการพิจารณา	

ในเรื่องดังกล่าว

การวางแผนพัฒนาสังคม	 เศรษฐกิจ	การเมือง	และวัฒนธรรม	การเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง	การกำาหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน	และการออก

กฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำาคัญของประชาชน	ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการรับฟัง

ความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ

มาตรา ๖๖	 บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน	ชุมชนท้องถ่ิน	หรือชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิม	

ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	ศิลปวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ	การบำารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุล	

และยั่งยืน

มาตรา ๖๗	 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	บำารุง

รักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	

และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพ่ือให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่าง

ปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	

หรือคุณภาพชีวิตของตน	ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	จะกระทำามิได้	

เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน	และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	และผู้มี

ส่วนได้เสียก่อน	รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซึ่งประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน	
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สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำาเนินการ	

ดังกล่าว

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการ	

ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัตินี้	

ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๘๕	 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้

(๑)	 กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินให้ครอบคลุมทั่วประเทศ	 โดยให้คำานึงถึงความ

สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	ทั้งผืนดิน	ผืนน้ำา	วิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่น	

และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	และกำาหนดมาตรฐานการ

ใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน	โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากหลักเกณฑ์การใช้

ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย

(๒)	 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดำาเนินการให้เกษตรกรมี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึงโดยการปฏิรูปที่ดิน	

หรือวิธีอื่น	รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำา	เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำาใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม	

แก่การเกษตร

(๓)		จัดให้มีการวางผังเมือง	พัฒนา	และดำาเนินการตามผังเมืองอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	

อย่างยั่งยืน

(๔)	 จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาและทรัพยากรธรรมชาติอื่น	

อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ	

สงวน	บำารุงรักษา	และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอย่างสมดุล

(๕)	 ส่งเสริม	บำารุงรักษา	และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนา	

ที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและกำาจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	

และคุณภาพชีวิตของประชาชน	โดยประชาชน	ชุมชนท้องถิ่น	และองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	ต้องมีส่วนร่วมในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน

มาตรา ๘๗	 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน	

ดังต่อไปนี้

(๑)	 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
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(๒)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการ

เมืองการวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ	และสังคม	รวมทั้งการจัดทำาบริการสาธารณะ

(๓)	 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้	

อำานาจรัฐทุกระดับ	ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพที่หลากหลาย	

หรือรูปแบบอื่น

(๔)	 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง	และจัดให้มีกฎหมาย

จัดต้ังกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพื่อช่วยเหลือการดำาเนินกิจกรรมสาธารณะ	

ของชุมชน	 รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะ

เครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถแสดงความคิดเห็น	และเสนอความต้องการของชุมชน	

ในพื้นที่

(๕)	 ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รวมทั้งส่งเสริมให้

ประชาชนได้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคำานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชาย	

ที่ใกล้เคียงกัน

มาตรา ๒๘๙	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีอำานาจหน้าที่บำารุงรักษาศิลปะ	

จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมมีสิทธิท่ีจะจัดการศึกษาอบรม	และการฝึกอาชีพ

ตามความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่นนั้น	และเข้าไปมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาอบรมของรัฐ	โดยคำานึงถึงความสอดคล้องกับมาตรฐานและระบบการศึกษา

ของชาติ

การจัดการศึกษาอบรมภายในท้องถ่ินตามวรรคสอง	องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ต้องคำานึงถึงการบำารุงรักษาศิลปะ	จารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	และวัฒนธรรมอันดี

ของท้องถิ่นด้วย

มาตรา ๒๙๐	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอำานาจหน้าที่ส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่กฎหมายบัญญัติ

กฎหมายตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยต้องมีสาระสำาคัญ	ดังต่อไปนี้

(๑)	 การจัดการ	การบำารุงรักษา	และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่

(๒)	 การเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ที่อยู่นอกเขตพื้นที่	 เฉพาะในกรณีท่ีอาจมีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่ของตน
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(๓)	 การมีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใดนอกเขต

พื้นที่	ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชน	

ในพื้นที่

(๔)	 การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น

๑.๒)	สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

๑.๒.๑)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

ข้อ ๑

๒.	 เพ่ือจุดมุ่งหมายของตน	ประชาชาติท้ังปวงอาจจัดการโภคทรัพย์	และ

ทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี	โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใด	ๆ 	อันเกิดจาก	

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ซึ่งต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่ง	

ผลประโยชน์ร่วมกันและกฎหมายระหว่างประเทศ	 ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวิถีทาง

ยังชีพของตนไม่ว่าในกรณีใด

ข้อ ๒

รัฐภาคีแต่รัฐแห่งกติกานี้รับที่จะดำาเนินการ	โดยเอกเทศและโดยความร่วมมือ	

และความช่วยเหลือระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ทางเศรษฐกิจและวิชาการ	

โดยใช้ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรที่มีอยู่	 เพื่อให้สัมฤทธ์ิผลในการทำาให้สิทธิซึ่ง	

รับรองไว้ในกติกานี้กลายเป็นความจริงอย่างบริบูรณ์โดยลำาดับด้วยวิธีทั้งปวงที่เหมาะสม	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	รวมทั้งการกำาหนดมาตรการทางกฎหมายด้วย

ข้อ ๑๑

๑.	 รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่เพียงพอ	

สำาหรับตนเองและครอบครัว	 ซ่ึงรวมถึงอาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	และท่ีอยู่อาศัยท่ีเพียงพอ	

และสภาพการครองชีพท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 รัฐภาคีจำาดำาเนินขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อ

ประกันการทำาให้สิทธินี้เป็นจริง	โดยรับรองความสำาคัญอย่างแท้จริงของความร่วมมือ

ระหว่างประเทศบนพื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี

๑.๒.๒)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อ ๑๙

๑.	 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง

๒.	 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก	สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพที่จะ
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แสวงหา	รับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภทโดยไม่คำานึงถึงพรมแดน	

ทั้งนี้	ไม่ว่าด้วยวาจา	เป็นลายลักษณ์อักษร	หรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะ	หรือโดยอาศัย

สื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก

อนึ่ง คณะกรรมการประจำากติการะหว่างประเทศฯ	ได้ให้ความเห็นในเอกสาร

หมายเลข ๓๔ ว่า	ให้หมายรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ	

ซึ่งรัฐจะต้องดำาเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย	รวดเร็ว	

และมีประสิทธิผล

๑.๓)	ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ	

ข้อ ๓๘	 แก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล้ำาในสังคมอย่าง	

ต่อเน่ือง	 ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งทางสังคมและความไม่สงทางการเมืองในช่วง	

๒-๓	ปีที่ผ่านมา	รวมทั้งในภาคใต้ของประเทศไทย

ข้อ ๓๙	 แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมในสังคมและ

ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสและบริการต่าง	ๆ 	ของคนยากจนและขนชายขอบ	

เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้ตามท่ีระบุไว้ในแผน	และนโยบาย	

การปฏิรูปประเทศ

ข้อ ๔๐	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับใช้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดความยากจน

ข้อ ๔๑	 ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เพื่อมุ่งช่วยเหลือ

คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานการดำาเนินชีวิตที่เพียงพอ

ข้อ ๔๒	 ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับแผนงาน

ด้านสังคมที่ประสบผลสำาเร็จนับจนถึงปัจจุบัน	 ซึ่งมีความจำาเป็นในการต่อสู้กับความ

ยากจนและการกีดกันทางสังคมบนพื้นฐานของการกระจายความมั่งค่ังอย่างเป็นธรรม	

อันจะนำาไปสู่การบรรลุสวัสดิการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำาหรับประชาชน

๑.๔)	หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	

หลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	 (United	

Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights)	ผ่านการรับรองโดย	

สหประชาชาติ	เมื่อวันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๔	 เป็นกรอบการปฏิบัติงานของประเทศ

สมาชิก	มีเนื้อหาสำาคัญใน	๓	เรื่องหลัก	ได้แก่
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หน้าที่ของรัฐต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (State Duty to Protect)	อาทิ	

การกำาหนดนโยบายคุ้มครอง	การแก้ไข	และการลงโทษการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ี

เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ	 การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน	

ในประเทศท่ีไปลงทุนทำากิจการ	 การให้หน่วยงานภาคธุรกิจตระหนักถึงพันธกรณี

ด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ	 การเคารพสิทธิมนุษยชนในการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ	

การดำาเนินการให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนในการทำาธุรกรรมทางการค้าฯ	

หน้าที่ของบรรษัทในการเคารพสิทธิมนุษยชน (Corporate Responsibility 

to Respect) อาทิ การมีนโยบายและกระบวนการในการป้องกัน บรรเทา และแก้ไข	

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากกิจกรรมของภาคธุรกิจ	 การให้ผู้บริหารสูงสุด	

ของภาคธุรกิจแสดงพันธกรณีที่จะปกป้องสิทธิมนุษยชน	 การให้มีการตรวจสอบ	

ผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนจากการดำาเนินธุรกิจของตน และให้มีการตอบสนองผล	

กระทบนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ	 การให้มีการสื่อสารกับสาธารณชนเมื่อมีข้อกังวล	

เกิดขึ้นฯ	

การเข้าถึงการเยียวยา (Access to Remedy) อาทิ การให้รัฐดำาเนินการ	

ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิให้ได้รับการเยียวยาผ่านมาตรการด้านการบริหารและ

กระบวนการยุติธรรม	 การส่งเสริมประสิทธิภาพของกลไกกระบวนการยุติธรรมให้

สามารถเยียวยาผู้ถูกละเมิดสิทธิได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 การอำานวยความสะดวกให้	

เข้าถึงกลไกการเยียวยาอื่น	ๆ 	ท่ีมิใช่ของรัฐ เช่น กลไกของสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรม	

การให้ภาคธุรกิจสร้างกลไกเยียวยาทั้งในระดับบุคคลและในระดับชุมชนฯ

หลักการดังกล่าว	 เป็นแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชน	

มิให้ถูกละเมิดจากการดำาเนินธุรกิจของภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ	 โดยประเทศไทย	

ได้สนับสนุนและร่วมให้การรับรองหลักการนี้ด้วย	๔๑

๔๑	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	<http://bit.ly/AHRC1731>	เข้าดู	ณ	วันที่	๒๐	พฤษภาคม	๒๕๕๘

๒) สถานการณ์

๒.๑)	สภาพปัญหาทั่วไป

ที่ผ่านมา	รัฐได้เข้ามาบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	ตลอดจน	

การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่สร้างผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ	สิ่งแวดล้อม	และวิถีชีวิตของ
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ชุมชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่นั้นมาแต่เดิม	 แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	จะได้

รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการได้รับข้อมูล	คำาชี้แจง	และเหตุผลก่อนการอนุญาตหรือการดำาเนิน

โครงการที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	คุณภาพชีวิต	รวมถึงจัดให้มีกระบวนการ

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ	 นอกจากนั้น	ยังรับรองสิทธิของบุคคล	

ที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	บำารุงรักษา	และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

และความหลากหลายทางชีวภาพ	และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	 เพื่อให้	

ดำารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	

หรือคุณภาพชีวิตของตน	 แต่ในทางปฏิบัติยังคงพบว่า	มีชุมชนท่ัวประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการดำาเนิน

โครงการทั้งของรัฐและเอกชน

ทิศทางการพัฒนาประเทศในหลายทศวรรษท่ีผ่านมา	รัฐบาลได้เน้นการสร้างและ

ขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ	 โดยการพัฒนาอุตสาหกรรม	และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่มี	

การใช้ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้น	 และกระจายการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง	ๆ 	

ซึ่งเคยเป็นพ้ืนท่ีกสิกรรมและเกษตรกรรมท่ีอุดมสมบูรณ์	 และก่อให้เกิดผลกระทบต่าง	ๆ 	โดยในปี	๒๕๕๗	

มีปัญหาสำาคัญที่เกิดขึ้น	อาทิ

F	 การออกอาชญาบัตรและประทานบัตรแร่

ให้ภาคเอกชนเข้าทำาเหมืองแร่ขนาดใหญ่	ตลอดจนการมีนโยบาย	

ขยายการอนุญาตการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองทองคำา	๓๐๐	

แปลง	มูลค่าไม่ต่ำากว่า	๑	หม่ืนล้านบาท	 ทั้งที่ผ่านมา	การทำา

เหมืองแร่ทองคำาทำาให้เกิดการปนเป้ือนของสารโลหะหนักใน	

แหล่งน้ำา	และส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอย่างกว้างขวาง	

เป็นที่มาของความขัดแย้งระหว่างชุมชนโดยรอบ	ภาคเอกชนที่

เข้าไปดำาเนินการ	และหน่วยงานของรัฐที่อนุมัติ	เช่น	กรณีเหมือง

ทองคำา	อำาเภอทุ่งคำา	จังหวัดเลย	และกรณีเหมืองทองคำา	อัคราไมนิ่ง	

ที่จังหวัดพิจิตร

F	 กรณีท่ีหน่วยงานรัฐมีแผนงานในการพัฒนา	

โครงสร้างพื้นฐานและพลังงานในพื้นที่จังหวัดภาคใต้จำานวนมาก	

อาทิ	โครงการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินในพื้นท่ีอำาเภอเทพา	จังหวัด	

สงขลา	และอำาเภอเหนือคลอง	จังหวัดกระบี่	ซึ่งกระทบต่อแหล่ง	

ทรัพยากรธรรมชาติ	พื้นที่ชุ่มน้ำาและระบบนิเวศที่สำาคัญของโลก	

รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ	ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำาคัญของ	
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ชุมชนและประเทศ	 นอกจากนี้	ยังมีข้อมูลว่า	รัฐมีแผนงานที่จะขยายโรง

ไฟฟ้าและโรงแยกก๊าซโรงที่สอง	ที่อำาเภอจะนะ	จังหวัดสงขลา	 แผนการ

ก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึกขนาดใหญ่ท่ีปากบารา	อำาเภอละงู	จังหวัดสตูล	 และท่ี

อำาเภอจะนะ	จังหวัดสงขลา	 และแผนการสร้างรถไฟรางคู่และมอเตอร์เวย์	

ที่ละงู-จะนะ	เป็นต้น	 จนทำาให้เกิดความกังวลแก่ประชาชนในพื้นท่ีว่า	รัฐบาล

มีแผนจะสร้างนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งใหม่ขึ้นในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

F	 ปัญหาการลักลอบท้ิงขยะอันตรายจากโรงงาน

อุตสาหกรรมในพื้นท่ีสาธารณะ	ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

ของชุมชนโดยรอบ	 และมีกรณีเกิดเพลิงไหม้ท่ีบ่อขยะขนาดใหญ่หลายแห่ง	

เช่น	ที่แพรกษา	ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า	๑๐๐	ไร่	ในเขตตำาบลแพรกษา	อำาเภอ

เมืองสมุทรปราการ	เกิดควันพิษจากการเผาไหม้สารเคมีอันตราย	ทำาให้

ประชาชนต้องอพยพออกจากพื้นที่	และประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติฉุกเฉิน

F	 การเกิดอุ บัติ เหตุ 	 และการรั่ ว ไหลของสารเคมี

อันตรายจากท่าเรือ	 โรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม	เช่น	กรณีไฟไหม้

โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของ	บริษัท	ไออาร์พีซี	(IRPC)	จำากัด	(มหาชน)	

จังหวัดระยอง	เมื่อเดือนมิถุนายน	๒๕๕๗	 และกรณีสารเคมีอันตรายร่ัวไหล

ขณะขนถ่ายสินค้าที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง	 เมื่อเดือนกรกฎาคม	๒๕๕๗	

เกิดการฟุ้งกระจาย	 ทำาให้ประชาชนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล	

เกือบ	๑๐๐	คน

๔๒	ดูรายละเอียดเรื่องนี้ใน	๒.๒.๑	สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ผลกระทบที่เกิดจากการดำาเนินโครงการพัฒนาและอุตสาหกรรมต่าง	ๆ 	นำามาซ่ึงความ

ขัดแย้งระหว่างชุมชน	เอกชนที่เข้าไปดำาเนินการ	และหน่วยงานรัฐมาโดยตลอด	 และส่งผลให้มีผู้นำาชุมชน	

ที่คัดค้านการดำาเนินโครงการในบางพื้นท่ี	ถูกข่มขู่	คุกคาม	และบางรายถูกทำาร้ายจนเสียชีวิต	โดยยังไม่

สามารถนำาตัวผู้กระทำาความผิดมาลงโทษได้	๔๒
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๔๓	ได้แก่	 กรณีเกี่ยวกับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำา	 ฝายขนาดใหญ่	 กรณีเกี่ยวกับคลองส่งน้ำา	 กรณีเกี่ยวกับการเปลี่ยนสภาพแหล่งน้ำา	 และ

สร้างสิ่งกีดขวาง	หรือล่วงล้ำาแหล่งน้ำา	และกรณีความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรน้ำา
๔๔	ได้แก่	 กรณีปัญหาด้านมลพิษ	 และสิ่งแวดล้อมจากการทำาเหมืองแร่	 กรณีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอันเกิดจากการทำา

เหมืองแร่	กรณีปัญหาจากการสูบและต้มน้ำาเกลือ	กรณีปัญหาจากการขุดดินและดูดทราย	และกรณีปัญหาเกี่ยวกับการฟื้นฟูสภาพ

พื้นที่ภายหลังการทำาเหมืองแร่
๔๕	ได้แก่	 กรณีเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ	 และโครงสร้างวิศวกรรมชายฝั่ง	 กรณีเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินชายฝั่งทะเล	 และ

กรณีความขัดแย้งเกี่ยวกับนโยบายและกิจกรรมทางทะเลต่าง	ๆ 	รวมถึงความช่วยเหลือภายหลังธรณีพิบัติภัยสึนามิ
๔๖	ได้แก่	 กรณีปัญหามลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม	 กรณีปัญหาการจัดการขยะหรือกากอุตสาหกรรม	 และกรณีปัญหาความขัดแย้ง

ในการจัดการสิ่งแวดล้อมอันเกี่ยวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรมอื่น	ๆ
๔๗	ได้แก่	กรณีการสำารวจและขุดเจาะปิโตรเลียม	กรณีการดำาเนินโครงการโรงไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล	เชื้อเพลิงถ่านหิน	พลังงานลม	

พลังงานน้ำา	 และพลังงานแสงอาทิตย์	 และกรณีปัญหาสิ่งแวดล้อม	 และผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการด้านพลังงานที่ดำาเนิน

โครงการแล้ว

๒.๒)	สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	และการดำาเนินงานของ	กสม.

ในปี	๒๕๕๗	 กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ	จำานวน	๘๗	เร่ือง	 จากท้ังหมด	๖๘๙	เร่ือง	 คิดเป็นร้อยละ	๑๒.๗๒	 ซ่ึงสูงเป็น	

อันดับสองจากเรื่องร้องเรียนทั้งหมด	โดยประเด็นการร้องเรียนทั่วไป	รวมถึงในปี	๒๕๕๗	เก่ียวข้องกับ	

ผลกระทบจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำา	๔๓	เหมืองแร่	๔๔	โครงการพัฒนาต่าง	ๆ 	๔๕	อุตสาหกรรม	๔๖	

ตลอดจนผลกระทบจากการพัฒนาพลังงาน	โรงไฟฟ้า	และปิโตรเลียม	๔๗	และอื่น	ๆ 	 โดยมีผลกระทบต่อ	

สิทธิของประชาชนและชุมชนในด้านต่าง	ๆ 	 เช่น	สิทธิในการได้รับข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ	

สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน	และการแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานของรัฐก่อนการพิจารณา

อนุญาตดำาเนินโครงการ	ตลอดจนปัญหาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น	และ	

ต่อสุขภาพของชุมชน	 นอกจากน้ี	เม่ือมีการดำาเนินโครงการเหล่านี้	ในพื้นท่ีมีท้ังกลุ่มท่ีได้รับผลประโยชน์	

รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากเจ้าของโครงการ	 และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ	จนทำาให้เกิด

ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่	

โดยมีเรื่องร้องเรียนสำาคัญที่เป็นกรณีตัวอย่าง	ดังนี้

กรณีผลกระทบเกี่ยวกับการขุดเจาะสำารวจทรัพยากรธรรมชาติ	

เรื่อง	การเจาะสำารวจปิโตรเลียมที่จังหวัดกาฬสินธุ์	

กรณีชุมชนพื้นที่บ้านคำาไผ่–โนนสง่า	อำาเภอเมืองกาฬสินธุ์	 พื้นที่ตำาบลนาตาล	อำาเภอท่าคันโท	

จังหวัดกาฬสินธุ์	 พื้นท่ีตำาบลหัวฝาย	อำาเภอแคนดง	จังหวัดบุรีรัมย์	 และพื้นท่ีตำาบลดูนสาด	อำาเภอ	

กระนวน	จังหวัดขอนแก่น	 ร้องเรียนว่า	พื้นที่เจาะสำารวจปิโตรเลียมในเขตดังกล่าวเป็นแหล่งต้นน้ำาสำาคัญ	

ที่ใช้ในภาคการเกษตร	อยู่ใกล้แหล่งชุมชนและวัด	และการขุดเจาะสำารวจที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อ	
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สิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	และการดำารงชีวิตของชาวบ้าน	 ทำาให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่น	

มีอาการแสบคอ	คอแห้ง	ปวดศีรษะ	แสบตา	 มีภาวะเครียดจากการสูดดมกลิ่น	มีอาการแน่นหน้าอก	

ผื่นคัน	หายใจไม่สะดวก	 ทั้งการดำาเนินการขุดเจาะ	ไม่มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นตามระเบียบ	

สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	พ.ศ.	๒๕๔๘	 และขาดการประเมิน	

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	และสุขภาพ	ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เหมาะสม	 นอกจากนี้	ในพื้นที่ตำาบล	

ดูนสาด	อำาเภอกระนวน	จังหวัดขอนแก่น	 ยังมีข้อเท็จจริงว่า	มีการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	ตำารวจ	ทหาร	

มาอำานวยความสะดวกในการขนย้ายอุปกรณ์แท่นขุดเจาะของบริษัทเอกชนเข้าไปยังพื้นท่ีขุดเจาะ	ทำาให้	

เกิดการเผชิญหน้าและความตึงเครียดระหว่างชาวบ้านในพื้นที่กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

กสม.	ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	รับฟังข้อร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนที่	รวมถึงเชิญหน่วยงานของรัฐ	

ที่เกี่ยวข้องและบริษัทเข้าร่วมให้ข้อเท็จจริงในเวทีรับฟังความคิดเห็น	 โดยมีประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

เข้าร่วม	รวมถึงนักวิชาการ	และพยานผู้เช่ียวชาญจากหลายสาขาร่วมให้ข้อมูลทางวิชาการ	เพื่อให้เกิด

กระบวนการรับฟังข้อมูลและข้อคิดเห็นจากฝ่ายต่าง	ๆ 	 โดย	กสม.	จะได้นำามาประมวลเพื่อจัดทำามาตรการ

การแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรณีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลกระทบต่อประชาชน	

เรื่องการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน

กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนสืบเนื่องจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินว่า	 ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง

โครงการที่เข้ามาชิดกับหมู่บ้านที่อยู่อาศัย	 ทำาให้เกิดมลภาวะทางเสียง	 แรงสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง	

และฝุ่นละออง	 ประชาชนในพ้ืนท่ีไม่ทราบข้อเท็จจริงและไม่มีส่วนร่วมในการประชุมรับฟังความคิดเห็น	

อีกทั้งในเอกสารโครงการไม่มีรายละเอียดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม	 และวิธีการแก้ไขปัญหาท่ีเช่ือได้ว่า	

จะทำาให้เกิดความปลอดภัยแก่ชุมชน	นอกจากนั้นยังไม่มีรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชน	รวมถึงจะมีการเวนคืนที่ดินในบริเวณก่อสร้างโดยไม่คำานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชน	

ที่อาศัยบริเวณดังกล่าว	 และที่สำาคัญคือ	จะมีการเวนคืนพื้นท่ีในบางส่วนของพ้ืนท่ี	“บางกระเจ้า”	ซ่ึงเป็น

พื้นที่สีเขียวเกษตรกรรมที่สำาคัญของกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ

	 กสม.	ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเชิญหน่วยงานเจ้าของโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้	

ข้อเท็จจริง	และเปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการ	

เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินโครงการของรัฐ	ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน	

และเกิดทำางานร่วมกันของประชาชนในชุมชนเมือง	 ส่งผลให้มีการยกเลิกการเวนคืนพื้นท่ีในเขต	

“บางกระเจ้า”	และมีการศึกษาความเหมาะสมของรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ตามข้อเสนอของประชาชน	

จนนำาไปสู่การให้ความเห็นชอบเลือกเป็นเส้นทางใหม่ของรถไฟฟ้าแทนเส้นทางเดิม
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กรณีการลักลอบทิ้งขยะอันตรายจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่สาธารณะ	

เรื่องเพลิงไหม้บ่อขยะ	ตำาบลแพรกษา	อำาเภอเมืองสมุทรปราการ

กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนจากมูลนิธิบูรณะนิเวศและประชาชนท่ีได้รับผลกระทบ	สืบเนื่องจาก	

กรณีเกิดเพลิงไหม้บ่อขยะผิดกฎหมาย	ระหว่างวันที่	๑๖	มีนาคม	–	๒๓	มีนาคม	๒๕๕๗	โดยขอให้	

ตรวจสอบการดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐในการจัดการกำากับดูแลกระบวนการ	

กำาจัดของเสียอุตสาหกรรมและของเสียอันตราย	 รวมถึงการจัดการและรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ	

ในพื้นที่บ่อขยะประมาณ	๑๕๐	ไร่	ตั้งอยู่ซอย	๘	นิคมอุตสาหกรรมบางปู	ตำาบลแพรกษา	อำาเภอเมือง

สมุทรปราการ	ซึ่งมีการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรม	 และเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้ส่งผลกระทบต่อ	

สภาพแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน	 โดยพบว่า	มีการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้ำาและดิน	

ในช่วงที่เกิดเพลิงไหม้เป็นระยะเวลากว่า	๘	วัน	ได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเป็น	

วงกว้าง	 เกิดกลุ่มควันและฝุ่นละอองแพร่กระจายไปไกลหลายสิบกิโลเมตร	ครอบคลุมเขตพื้นท่ีจังหวัด

สมุทรปราการและเขตต่าง	ๆ 	ในกรุงเทพมหานครกว่า	๖	เขต	 จนต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติ	

และพื้นที่ภัยพิบัติเพิ่มเติม	 นอกจากนี้	ท้ังก่อนและหลังเกิดเหตุ	ไม่ปรากฏว่ามีหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง

ดำาเนินคดีหรือจัดการควบคุมการลักลอบทิ้งขยะในพื้นท่ี	 และในขณะที่เกิดเหตุ	พบว่าหน่วยงานของรัฐ	

ไม่มีความพร้อมและไม่สามารถรับมือกับเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที	 ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

ด้านสุขภาพเป็นจำานวนมาก

กสม.	ได้ตรวจสอบและรับฟังข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ	

เห็นว่า	 ปัญหาการจัดการขยะอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรง	และส่งผลกระทบต่อชุมชน	

เป็นวงกว้าง	และเกี่ยวข้องกับกฎหมายต่าง	ๆ 	รวมท้ังหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงาน	 ซึ่ง	กสม.	จะได้

ประมวลข้อเท็จจริง	และจัดทำารายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอไปยังหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนข้ามพรมแดน	อันเนื่องมาจากโครงการลงทุน

หรือการพัฒนาจากประเทศไทย

อนึ่ง	จากการดำาเนินงาน	 กสม.	พบว่า	นอกจากปัญหาภายในประเทศแล้ว	ยังมีความซับซ้อน	

ในกรณีที่เป็นปัญหาข้ามพรมแดน	ดังกรณีของบริษัทสัญชาติไทยดำาเนินธุรกิจในต่างประเทศ	และส่ง	

ผลกระทบต่อสิทธิชุมชนในประเทศน้ัน	เช่น	บริษัทสัญชาติไทยแห่งหน่ึงได้รับช่วงสัมปทานท่ีดินทางเศรษฐกิจ	

บริเวณอำาเภอสเรอัมเบล	(Sre	Ambel)	จังหวัดเกาะกง	(Koh	Kong)	ประเทศกัมพูชา	 ได้ละเมิดกฎหมาย	

กัมพูชาว่าด้วยการให้สัมปทานที่ดิน	เพื่อโครงการด้านเศรษฐกิจ	 โดยการเข้ายึดครองที่ดินของประชาชน
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ในท้องถิ่นอย่างผิดกฎหมาย	 มีการใช้กำาลังข่มขู่คุกคาม	ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	 ชุมชน	

ในพื้นที่สูญเสียการดำารงชีพและโอกาสในการทำางาน	สูญเสียความมั่นคงด้านอาหาร	ขาดโอกาสด้าน	

การศึกษา	ทำาให้ปัญหาความยากจนเลวร้ายลง

จากการตรวจสอบ	 กสม.	พบว่า	พื้นท่ีสัมปทานดังกล่าวเป็นพื้นท่ีท่ีชาวบ้านในชุมชนชิกออ	

(Chikhor)	ชุค	(Chhouk)		และตาเปง	เคนดัล	(Trapeng	Kendal)	อำาเภอสเร	อัมเบล	(Sre	Ambel)	

จังหวัดเกาะกง	(Koh	 Kong)	 อาศัยและพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นในการดำารงวิถีชีวิตมายาวนาน	

การมีนโยบายนำาพ้ืนที่ไปให้แก่ภาคเอกชนประกอบธุรกิจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชุมชน	

อย่างรุนแรง	 ทั้งในเรื่องการใช้ความรุนแรงขับไล่ชาวบ้านออกจากพื้นท่ี	 การจำากัดและขัดขวางการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นพื้นฐานในการดำารงชีวิตที่สำาคัญของชุมชน	ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว	ถือว่าบริษัทเอกชนต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบ	แม้บริษัทจะมิได้เป็นผู้ลงมือ

กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นก็ตาม	เพราะได้รับประโยชน์จากการรับช่วงสัมปทาน

กสม.	เห็นว่า	แม้การละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีนี้จะเกิดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา	แต่เมื่อพิจารณา	

ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๒	(๒)	กติการะหว่างประเทศ	

ว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ข้อ	๒	(๑)	 และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	

ข้อ	๓๙	 ตลอดจนหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน:	การปฏิบัติตามกรอบ	

การคุ้มครอง	เคารพ	เยียวยา	(United	Nations	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights)	

ส่วนที่	๒	 ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพหลักสิทธิมนุษยชน	(The	Corporate	Responsi-	

bility	to	Respect	Human	Rights)	ข้อ	๑๑	ถึงข้อ	๒๓	ยืนยันว่า	เป็นความรับผิดชอบของรัฐ	ในกรณีน้ี	

คือ	ประเทศไทยที่จะต้องประกันให้มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกติการะหว่างประเทศที่เป็นภาคี	

รวมถึงความรับผิดชอบที่จะป้องกันไม่ให้บริษัทท่ีตั้งอยู่ในดินแดนของตน	หรือจดทะเบียนอยู่ใต้เขต	

อำานาจของตนไปทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในต่างประเทศ	 ดังนั้น	กสม.	ได้มีรายงานการตรวจสอบ	

การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยเห็นสมควรกำาหนดข้อเสนอแนะนโยบายหรือแนวทางแก้ไขปัญหาไปยัง

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงพาณิชย์	เพื่อดำาเนินการต่อไป
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๓)  การประเมินสถานการณ์

ในส่วนของเรื่องสิทธิชุมชนกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจน

การพัฒนาอุตสาหกรรมและโครงการขนาดใหญ่	 มักพบว่า	การดำาเนินโครงการของท้ังรัฐและเอกชนมิได้	

เคารพสิทธิของชุมชนที่ได้รับการประกันตามรัฐธรรมนูญ	 ชุมชนไม่สามารถเข้าถึงและรับทราบข้อมูล

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง	ไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการ	หรือแม้ว่าจะได้รับข้อมูล	แต่ก็ไม่

ครอบคลุมสาระสำาคัญอย่างครบถ้วน	เพียงพอ	เข้าใจได้	 ซึ่งจะทำาให้สามารถตัดสินใจและมีส่วนร่วมได้	

อย่างมีความหมาย	 หลายโครงการมิได้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมตรงตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ	 กระบวนการประเมินขาดความเป็นอิสระ	และไม่ครบถ้วนเพียงพอตาม	

หลักวิชาการ	 นอกจากนี้	ยังมีบางกรณีที่พบว่า	เจ้าหน้าที่ของรัฐได้สนับสนุนการดำาเนินโครงการที่ส่ง	

ผลกระทบต่อชุมชน	 แม้ว่าโครงการเหล่านั้นอาจได้รับอนุญาตให้ดำาเนินการได้ถูกต้องตามกฎหมาย	

อนึ่ง	มีข้อสังเกตว่า	โครงการขนาดใหญ่หลายแห่งในพื้นที่เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	 เช่น	

ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้	สมควรมีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกันมากกว่า	

การดำาเนินการแบบแยกส่วน	 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบที่แท้จริงโดยรวมต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

ของประชาชนในพื้นที่	 หากมีการดำาเนินโครงการเหล่านั้นครบถ้วนทั้งหมด	รวมถึงควรมีการประเมิน	

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	(Strategic	Environmental	Assessment)	๔๘	ของพื้นท่ี	โดยเฉพาะ	

ในพื้นที่ภาคใต้	ซึ่งมีศักยภาพสูงทั้งด้านการท่องเที่ยว	และทรัพยากรทางทะเล

ในหลายกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา	หรือยุติความเสียหายต่อสภาพ

แวดล้อมและสุขภาพของประชาชน	พบว่า	หน่วยงานของรัฐไม่สามารถเข้ามาดำาเนินการตามอำานาจ

หน้าที่ได้อย่างทันท่วงที	 โดยมักจะมีข้อจำากัดจากระบบการดำาเนินงานตามลำาดับช้ัน	รวมถึงมีการจัดการ	

งบประมาณและบุคลากรที่ไม่เพียงพอ	 ยังขาดการวางแผน	ซักซ้อม	และการรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติ	

หรืออุบัติเหตุล่วงหน้า

ปัญหาสำาคัญประการหนึ่งในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พบว่า	 มีการ	

กระจุกตัว	หรือรวมศูนย์อำานาจการตัดสินใจไว้ท่ีหน่วยราชการส่วนกลาง	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดการ

ทรัพยากรป่าไม้	ที่ดิน	แร่	และทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 รัฐจึงควรกระจายอำานาจการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(อปท.)	และชุมชนได้มีส่วนร่วม	

ในการตัดสินใจอย่างเป็นรูปธรรม

๔๘	หมายถึง	กระบวนการวิเคราะห์เชิงระบบเพื่อการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึ้นจากการดำาเนินระดับนโยบาย	
แผนงาน	 และโครงการ	 (Policy,	 Plan	 and	 Programme:	 PPP)	 โดยมีจุดมุ่งหมาย	เพื่อทำาให้ความยั่งยืนในทางสิ่งแวดล้อม	
(Dalal-Clayton	 and	 Sadler	 2005)	 การดำาเนินการ	SEA	ต้องทำาตั้งแต่ก่อนการทำานโยบาย	 แผนงาน	 และโครงการ	 โดยมี
กระบวนการของการประเมินผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม	สังคม	เศรษฐกิจ	 ตลอดจนการทำา	
ข้อเสนอทางเลือกต่าง	ๆ 	รวมถึงทางเลือกของการไม่มีนโยบาย	แผนงาน	และโครงการ	 (No	Action	Alternative)	การมีส่วนร่วม
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 (Stakeholders)	 ในขั้นตอนต่าง	ๆ 	จึงมีความสำาคัญอย่างมากในกระบวนการ	SEA	 ผลของการประเมิน	
ควรต้องนำามาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้มีอำานาจหน้าที่	 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมจาก	<www.etm.sc.mahidol.ac.th/a14.
shtml>	เข้าดูเมื่อวันที่	๒๕	พฤษภาคม	๒๕๕๘
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๑)  เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

๑.๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช	๒๕๕๗

มาตรา ๔ ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญน้ี	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค	 บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตาม

ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับการคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญนี้

๑.๑.๒)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	(แก้ไขเพิ่มเติม	

พุทธศักราช	๒๕๕๔)

มาตรา ๔๑	 สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครอง	ขอบเขตแห่ง

สิทธิและการจำากัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง	สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไป

ตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๔๒	 การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำามิได้	เว้นแต่โดยอาศัยอำานาจ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค	การ	

อันจำาเป็นในการป้องกันประเทศ	การได้มาซ่ึงทรัพยากรธรรมชาติ	การผังเมือง	การ	

ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม	การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม	

การปฏิรูปที่ดิน	การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร์	หรือเพื่อประโยชน์

สาธารณะอย่างอื่น	และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของ

ตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายจากการเวนคืนนั้น	 ท้ังนี้	ตามท่ีกฎหมาย

บัญญัติ

การกำาหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำาหนดให้อย่างเป็นธรรมโดยคำานึงถึง

ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด	การได้มา	สภาพ	และที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์	

ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืนและประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอย

อสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน
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กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและ

กำาหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง	 ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายใน

ระยะเวลาที่กำาหนดดังกล่าวต้องคืนให้เจ้าของเดิมหรือทายาท

การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสาม	และการเรียกคืน

ค่าทดแทนที่ชดใช้ไป	ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

มาตรา ๕๗ บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับข้อมูล	คำาช้ีแจง	และเหตุผลจากหน่วยราชการ

หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	หรือราชการส่วนท้องถิ่น	ก่อนการอนุญาตหรือการดำาเนิน

โครงการหรือกิจกรรมใดท่ีอาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม	สุขภาพอนามัย	

คุณภาพชีวิต	หรือส่วนได้เสียสำาคัญอื่นใดที่เก่ียวกับตนหรือชุมชนท้องถิ่น	และมีสิทธิ	

แสดงความคิดเห็นของตนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำาไปประกอบการพิจารณา	

ในเรื่องดังกล่าว

การวางแผนพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม การเวนคืน

อสังหาริมทรัพย์การวางผังเมือง	การกำาหนดเขตการใช้ประโยชน์ในท่ีดิน	และการออก

กฎที่อาจมีผลกระทบต่อส่วนได้เสียสำาคัญของประชาชน	ให้รัฐจัดให้มีกระบวนการ	

รับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดำาเนินการ

มาตรา ๖๖ บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน	ชุมชนท้องถ่ิน	หรือชุมชนท้องถ่ินดั้งเดิม	

ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี	ภูมิปัญญาท้องถ่ิน	ศิลปวัฒนธรรมอันดี	

ของท้องถ่ินและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ	การบำารุงรักษา	และการใช้

ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ	

อย่างสมดุลและยั่งยืน

มาตรา ๖๗	 สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์	บำารุง

รักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ	

และในการคุ้มครอง	ส่งเสริม	และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	เพ่ือให้ดำารงชีพอยู่ได้อย่าง

ปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	

หรือคุณภาพชีวิตของตน	ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความเหมาะสม

การดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และสุขภาพ	จะกระทำามิได้	

เว้นแต่จะได้ศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมและสุขภาพของ

ประชาชนในชุมชน	และจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	และผู้	

มีส่วนได้เสียก่อน	 รวมทั้งได้ให้องค์การอิสระซ่ึงประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่จัดการการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
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หรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ	 ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการดำาเนินการ	

ดังกล่าว

สิทธิของชุมชนที่จะฟ้องหน่วยราชการ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐวิสาหกิจ	ราชการ	

ส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรอื่นของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล	เพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัตินี้	

ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๘๕	 รัฐต้องดำาเนินการตามแนวนโยบายด้านที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม	ดังต่อไปนี้

(๑)	 กำาหนดหลักเกณฑ์การใช้ท่ีดินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ	 โดยให้คำานึงถึง

ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ	ทั้งผืนดิน	ผืนน้ำา	วิถีชีวิตของชุมชน	

ท้องถิ่น	และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ	และกำาหนด

มาตรฐานการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืน	โดยต้องให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก	

หลักเกณฑ์การใช้ที่ดินนั้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วย

(๒)	 กระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและดำาเนินการให้เกษตรกรมี

กรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินเพ่ือประกอบเกษตรกรรมอย่างท่ัวถึง	โดยการปฏิรูปท่ีดิน

หรือวิธีอื่น	รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ำาเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำาใช้อย่างพอเพียงและเหมาะสม	

แก่การเกษตร

(๓)		จัดให้ มีการวางผังเมือง	พัฒนา	และดำาเนินการตามผังเมืองอย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล	เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ	

อย่างยั่งยืน

(๔)	 จัดให้มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำาและทรัพยากรธรรมชาติอื่น	

อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม	ทั้งต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงวน	

บำารุงรักษา	และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

อย่างสมดุล

(๕)	 ส่งเสริม	บำารุงรักษา	และคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามหลักการพัฒนา	

ที่ยั่งยืน	ตลอดจนควบคุมและกำาจัดภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพอนามัย	สวัสดิภาพ	

และคุณภาพชีวิตของประชาชน	โดยประชาชน	ชุมชนท้องถิ่น	และองค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	ต้องมีส่วนร่วมในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงาน
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๑.๒)	สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

๑.๒.๑)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	

ข้อ ๑

๒.	 เพ่ือจุดมุ่งหมายของตน	ประชาชาติท้ังปวงอาจจัดการโภคทรัพย์	และ

ทรัพยากรธรรมชาติของตนได้อย่างเสรี	โดยไม่กระทบต่อพันธกรณีใด	ๆ 	อันเกิดจาก	

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักการแห่งผล

ประโยชน์ร่วมกันและกฎหมายระหว่างประเทศ	ประชาชาติจะไม่ถูกลิดรอนวิถีทางยังชีพ

ของตนไม่ว่าในกรณีใด

ข้อ ๒

รัฐภาคีแต่รัฐแห่งกติกานี้รับที่จะดำาเนินการ	โดยเอกเทศและโดยความร่วมมือและ

ความช่วยเหลือระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ทางเศรษฐกิจและวิชาการ	โดยใช้

ประโยชน์สูงสุดจากทรัพยากรท่ีมีอยู่	 เพื่อให้สัมฤทธิ์ผลในการทำาให้สิทธิซ่ึงรับรองไว้ใน

กติกานี้กลายเป็นความจริงอย่างบริบูรณ์โดยลำาดับด้วยวิธีทั้งปวงที่เหมาะสม	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งรวมทั้งการกำาหนดมาตรการทางกฎหมายด้วย

ข้อ ๑๑

๑.	 รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่	

เพียงพอสำาหรับตนเองและครอบครัว	ซึ่งรวมถึงอาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	และท่ีอยู่อาศัย	

ที่เพียงพอและสภาพการครองชีพท่ีดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง	 รัฐภาคีจะต้องดำาเนินข้ันตอนท่ี	

เหมาะสมเพ่ือประกันการทำาให้สิทธินี้เป็นจริง	โดยรับรองความสำาคัญอย่างแท้จริงของ

ความร่วมมือระหว่างประเทศบนพื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี

๑.๒.๒)	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อ ๑๙

๑.	 บุคคลทุกคนมีสิทธิที่จะมีความคิดเห็นโดยปราศจากการแทรกแซง

๒.	 บุคคลทุกคนมีสิทธิในเสรีภาพแห่งการแสดงออก	สิทธินี้รวมถึงเสรีภาพ	

ที่จะแสวงหา	รับ	และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและความคิดทุกประเภทโดยไม่คำานึงถึง

พรมแดน	ทั้งนี้	ไม่ว่าด้วยวาจา	 เป็นลายลักษณ์อักษร	หรือการตีพิมพ์ในรูปของศิลปะหรือ

โดยอาศัยสื่อประการอื่นตามที่ตนเลือก

อนึ่ง	คณะกรรมการประจำากติการะหว่างประเทศฯ	ได้ให้ความเห็นในเอกสาร

หมายเลข ๓๔	ว่า	ให้หมายรวมถึง	สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ	

ซึ่งรัฐจะต้องดำาเนินการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย	รวดเร็ว	

และมีประสิทธิผล
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๑.๓)	ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ	

ข้อ ๓๘	 แก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันและความเหลื่อมล้ำาในสังคมอย่าง	

ต่อเนื่อง	ซึ่งเป็นสาเหตุของความขัดแย้งทางสังคมและความไม่สงบทางการเมืองในช่วง	

๒-๓	ปีที่ผ่านมา	รวมทั้งในภาคใต้ของประเทศไทย

ข้อ ๓๙	 แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมในสังคมและ

ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสและบริการต่างๆ	ของคนยากจนและชนชายขอบ	

เพ่ือให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้ตามที่ระบุไว้ในแผนและนโยบาย	

การปฏิรูปประเทศ

ข้อ ๔๐	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับใช้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อลดความยากจน	๔๙

ข้อ ๔๑	 ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เพื่อมุ่งช่วยเหลือ

คนยากจนและผู้ด้อยโอกาส	เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานการดำาเนินชีวิตที่เพียงพอ

ข้อ ๔๒	 ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพิ่มและสร้างความเข้มแข็งให้กับแผนงาน

ด้านสังคมที่ประสบผลสำาเร็จนับจนถึงปัจจุบัน	 ซ่ึงมีความจำาเป็นในการต่อสู้กับความ

ยากจนและการกีดกันทางสังคมบนพื้นฐานของการกระจายความมั่งค่ังอย่างเป็นธรรม	

อันจะนำาไปสู่การบรรลุสวัสดิการที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำาหรับประชาชน

๔๙	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑	(พ.ศ.	๒๕๕๕	–	๒๕๕๙)	ได้กำาหนดเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ไว้ในการกำาหนดทิศทางของแผน	ฯ	 พันธกิจ	 และยุทธศาสตร์การพัฒนา	 โดยให้ความสำาคัญกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ	 โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ	 มุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพ

ชุมชนในการเข้าถึง	 และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ	ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมลำ้าในการเข้าถึงและใช้

ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน	ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู	ผลักดันให้มีการจัดเก็บ

ภาษีสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษ	สร้างรายได้จากความ

หลากหลายทางชีวภาพ	 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผล	 รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างระบบบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ
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๒) สถานการณ์

๒.๑)	สภาพปัญหาทั่วไป
จากการศึกษาข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่าในภาพรวมของ

ประเทศพบว่า	 ปัญหาเร่ืองที่ดินและป่าท่ีพบตลอด	ปี ๒๕๕๗	ท่ียังคงเป็นปัญหาท่ีมีมาอยู่ก่อนแล้ว	

และยังไม่ได้รับการแก้ไข	โดยมีปัญหาหลัก	คือ	ความเหลื่อมล้ำาในการถือครองที่ดิน	ข้อมูลรายงาน	

ภาวะสังคมในไตรมาส ๒	ปี ๒๕๕๗	ของสำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ง

ชาติ	(สศช.)	พบว่า	ประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ำาด้านการถือครองที่ดินสูงมาก	 โดยกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน	

ร้อยละ ๒๐	ที่ถือครองที่ดินมากที่สุด	มีสัดส่วนพื้นที่ถือครองที่ดินสูงถึงร้อยละ ๗๙.๙ ของพื้นที่ทั้งหมด	

ในขณะที่กลุ่มผู้ถือครองที่ดินร้อยละ ๒๐	ท่ีถือครองท่ีดินน้อยท่ีสุด	 มีสัดส่วนถือครองท่ีดินเพียงร้อยละ ๐.๓ 

เท่านั้น	๕๐	 โดยรัฐยังไม่อาจกระจายการถือครองท่ีดินและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสิทธิในท่ีดินได้อย่าง	

เท่าเทียม	ทั่วถึง	และเป็นธรรม	 การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินอยู่กับคนบางกลุ่ม	ในขณะที่คนส่วนใหญ่	

โดยเฉพาะคนยากจนและเกษตรกรรายย่อย	ไม่มีที่ดินถือครองหรือไม่มีโอกาสในการเข้าใช้ประโยชน์ในที่ดิน	

ซึ่งเป็นทรัพยากรและเป็นฐานการผลิตที่สำาคัญของประเทศ	มีการถือครองที่ดินไว้โดยมิได้ทำาประโยชน์	ไม่ได้

ทำาให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ	แต่เป็นการถือครองไว้เพื่อการเก็งกำาไร	

นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการใช้ระบบการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญาที่ไม่ธรรมต่อ

เกษตรกรโดยเปิดโอกาสให้บริษัททางการเกษตรรายใหญ่สามารถครอบครองปัจจัยการผลิตทางการเกษตร	

รวมทั้งการถือครองที่ดิน	โดยที่ภาครัฐมิได้มีการสงวนอนุรักษ์ปัจจัยการผลิตเหล่านั้นให้เกษตรกร	เกิดการ

ผูกขาดข้อมูลความรู้	ปัจจัยการผลิต	จนเกิดความไม่เป็นธรรมของระบบเกษตรพันธสัญญา	โดยกลไกรัฐ	

ไม่สามารถแก้ไข	ช่วยเหลือเกษตรกรได้	 ส่งผลทำาให้เกษตรกรไม่มีท่ีดินทำากินและกลายเป็นผู้ใช้แรงงาน

รับจ้างในที่ดินของตนเองในที่สุด	๕๑

ปัญหาอีกประการหนึ่ง คือ เรื่องการกำาหนดแนวเขตที่ดินของรัฐที่ยังไม่ชัดเจนจน

เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาท	เน่ืองจากกฎหมายหลายฉบับท่ีเกี่ยวข้องกับการกำาหนดเขตการใช้ท่ีดิน	รวมทั้ง	

มติคณะรัฐมนตรี	ขั้นตอน	และวิธีการท่ีแตกต่างกัน	ส่งผลให้มีการประกาศแนวเขตท่ีดินจำานวนมาก	

ทับซ้อนกัน	 ประกอบกับแผนที่แนบท้ายประกาศใช้มาตราส่วนท่ีแตกต่างกัน	มีการสำารวจรังวัดเพียง	

บางส่วน	 ส่งผลให้มีข้อพิพาทเรื่องแนวเขตที่ดินมาโดยตลอด	 กลายเป็นปัญหาในทางปฏิบัติทั้งระหว่าง

หน่วยงานของภาครัฐ	ภาครัฐกับเอกชน	และระหว่างเอกชนด้วยกัน	๕๒	 ในช่วงปี ๒๕๕๗	กสม.	ได้รับ

๕๐	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์.	(๒๕๕๘).	ชี้อัตรา’ถือครองที่ดิน’ของคนไทยเหลื่อมล้ำามากสุด.	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	<www.bangkok-

biznews.com/news/detail/600870>	เข้าดูเมื่อวันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๕๘

๕๑	สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.	(๒๕๕๗).	ปฏิรูประบบเกษตรกรรม	ข้อเสนอจากคณะทำางานวิชาการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย.		

กรุงเทพฯ:		โครงการเวทีภาคีพัฒนาประเทศไทย	Thailand	Development	Forum	(TD	Forum)	สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.

๕๒	นายสถิตย์พงษ์	สุดชูเกียรติ.	(๒๕๕๘).	รายงานผลการศึกษาวิจัย	เรื่อง	แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนดแนวเขต

ที่ดินของรัฐ.		กรุงเทพฯ:		สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาการประกาศท่ีสาธารณประโยชน์ทับท่ีทำากิน	หรือท่ีอยู่อาศัยของประชาชน	

มีการเร่งออกสำารวจที่สาธารณประโยชน์เพื่อออกหนังสือสำาคัญสำาหรับท่ีหลวง (นสล.)	โดยไม่มีการแสวงหา	

ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนในการพิสูจน์สิทธิ	 รวมถึงปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์	โดยเจ้าหน้าท่ีรัฐ	

ละเลยการดูแลให้มีการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย

อนึ่ง รัฐบาลได้พยายามแก้ปัญหาท่ีดินทำากินให้แก่ราษฎร	โดยท่ีประชุมคณะกรรมการ

นโยบายท่ีดินแห่งชาติ	(คทช.)	ซึ่งจัดต้ังในเดือนตุลาคม	พ.ศ.	๒๕๕๗	มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	และ	

ได้มีมติแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ	๓	คณะ	เพื่อดำาเนินการจัดหาที่ดินทำากิน	โดยการจัดหาที่ดินทำากินนั้น	

จะจัดสรรโดยไม่ให้สิทธิรายบุคคล	แต่ให้เป็นสิทธิชุมชนหรือเป็นกลุ่ม	พร้อมกับจัดทำาแผนท่ีมาตรฐาน	

และข้อมูลที่ดินในภาพรวม	 นอกจากนี้	ตั้งแต่ธันวาคม	๒๕๕๗	-	กุมภาพันธ์	๒๕๕๘	ยังได้จัดสรรที่ดิน	

ทำากินให้คนรายได้น้อย	๑	หมื่นราย	 เนื้อท่ี	๕.๓	หมื่นไร่	ใน	๔	จังหวัดนำาร่อง	เชียงใหม่	มุกดาหาร	ชุมพร	

นครพนม	โดยอนุมัติโครงสร้างคณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินในพื้นที่	มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน

อนุกรรมการ	 โดยจะจัดสรรที่ดินให้กับประชาชนใน	๓	รูปแบบ	ประกอบด้วย	พื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีคน

อยู่อาศัยพร้อมจัดสรรทันที	จำานวน	๕,๐๐๐	ไร่	พื้นที่ที่มีราษฎรเข้าไปทำากินโดยไม่มีเอกสารสิทธิ	จำานวน	

๔.๕	ล้านไร่	และพื้นที่ที่ยังต้องพิสูจน์สิทธิ	จำานวน	๑๔	ล้านไร่

ในส่วนของภาคประชาชนได้เข้าชื่อเสนอร่างกฎหมาย	๔	ฉบับ	ได้แก่	(๑)	ร่างพระราช-	

บัญญัติว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร	พ.ศ.	....	 (๒)	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย	

ธนาคารที่ดิน	พ.ศ.	.. . .	 (๓)	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยภาษีท่ีดินอัตราก้าวหน้า	พ.ศ.	.. . .	 และ	

(๔)	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	....	 ซ่ึงจะเป็นกฎหมายสำาคัญในการสร้างความ	

เป็นธรรม	ลดความเหลื่อมล้ำาในสังคมไทย	โดยหวังว่าร่างกฎหมายท้ัง	๔	ฉบับนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาท่ีดิน

กระจุกตัว	ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐ	 โดยเฉพาะในท่ีดินของรัฐ	เช่น	ท่ีดินท่ีอยู่ใน	

เขตป่า	๕๓	เป็นต้น

โดยสรุป	สถานการณ์ด้านที่ดินและป่าในภาพรวมยังคงมีปัญหาที่ส่งผลกระทบด้าน	

สิทธิมนุษยชน	 ไม่ว่าจะเป็นการกำาหนดนโยบายและกฎหมายในการจัดการท่ีดินของชุมชนยังข้ึนอยู่กับ

หน่วยงานรัฐเป็นหลัก	ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ	การจับกุมฟ้องร้องดำาเนินคดี	

กับประชาชนที่มีข้อพิพาทกับรัฐ	 การไล่รื้อและทำาลายทรัพย์สินของประชาชน	ไม่สามารถเข้าไปประกอบ

อาชีพในพื้นที่ทำากินเดิม	 และปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	๕๔

๕๓	ณ	เดือนมีนาคม	๒๕๕๘	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินและทรัพยากร	พ.ศ.	 ....	และร่างพระราชบัญญัต	ิ

ว่าด้วยธนาคารที่ดิน	พ.ศ.	....	 อยู่ระหว่างการปรับปรุงเน้ือหาเพ่ือเสนอสภาปฏิรูปแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 ส่วน	

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยภาษีท่ีดินอัตราก้าวหน้า	พ.ศ.	....	 นายกรัฐมนตรีให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว	

ออกไปก่อน	 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยกองทุนยุติธรรม	พ.ศ.	....	ซึ่งผ่านเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่าง	

รอสภานิติบัญญัติแห่งชาติหยิบขึ้นมาพิจารณา
๕๔	มหาวิทยาลัยมหิดลสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.	(๒๕๕๗).	รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

กฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า.	กรุงเทพฯ:		สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๒.๒	ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากคำาสั่ง คสช.	ที่	๖๔/๒๕๕๗	และที่	๖๖/๒๕๕๗
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	(คสช.)	ได้มีคำาสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อย

แห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๗	เรื่อง	การปราบปรามและหยุดยั้งการบุกรุก	

ทำาลายทรัพยากรป่าไม้	และคำาสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ	ที่ ๖๖/๒๕๕๗	เมื่อวันที่	๑๗	

มิถุนายน	๒๕๕๗	เรื่อง	เพิ่มเติมหน่วยงานสำาหรับการปราบปราม	 หยุดยั้งการบุกรุกทำาลายทรัพยากร	

ป่าไม้	 และนโยบายการปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราวในสภาวการณ์ปัจจุบัน	เพื่อปราบปรามและหยุดยั้ง	

การบุกรุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้ในพื้นท่ีต่างๆ	ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 และต่อมา	กองอำานวยการ	

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)	และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ได้จัดทำาแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำาลายทรัพยากรป่าไม้	 การบุกรุกท่ีดินของรัฐ	 และการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	 ทั้งคำาสั่ง	คสช.	และแผนแม่บทดังกล่าวได้กำาหนดชัดเจนว่า	การดำาเนิน	

การใดๆ	ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้	ผู้ที่มีรายได้น้อย	และผู้ไร้ที่ดินทำากิน	 ซึ่งได้อาศัย	

อยู่ในพ้ืนที่เดิมนั้น	ๆ 	ก่อนคำาส่ังนี้มีผลบังคับใช้	 ยกเว้นผู้บุกรุกใหม่	จะต้องดำาเนินการสอบสวน	และ	

พิสูจน์ทราบ	เพื่อกำาหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและดำาเนินการตามข้ันตอนต่อไป	 รวมถึงการทำาความ	

เข้าใจให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วม	 โดยที่แผนแม่บทได้กำาหนดเป้าหมายชัดเจนว่า	

จะต้องพิทักษ์รักษาป่าไม้ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์	ให้ได้พื้นที่ป่าไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ

ภายใน	๑๐	ปี	 ทำาให้การดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเน้นการบรรลุเป้าหมายโดยขาดกระบวนการ

และข้ันตอนการดำาเนินงานอย่างรอบคอบ	ระมัดระวัง	อาทิ	มีการใช้หลักเกณฑ์ในการทวงผืนป่า	

โดยใช้แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ	 โดยไม่พิจารณาข้อมูลอื่น	ๆ 	ประกอบ	

ในขณะที่ควรใช้วิธีการตรวจสอบ/พิสูจน์สิทธิอื่น	ๆ 	ประกอบ	 เช่น	การใช้วัตถุพยาน	พยานบุคคล	

หลักฐานทางราชการ	ประวัติศาสตร์	พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายแต่ละ

รัฐบาล	 ทำาให้ประชาชนที่เคยถือครองทำาประโยชน์ท่ีดินมาก่อนถูกข่มขู่	บังคับ	จับกุม	ไล่รื้อท่ีอยู่อาศัย	

และทำาลายที่ทำามาหากิน	 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้	 ไม่มีที่ดินทำากิน	หรือเป็นผู้ที่อยู่ในท่ีดินดังกล่าว	

มาก่อน	และไม่ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง
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หลังจากที่มีคำาสั่ง	คสช.	และการปฏิบัติตามแผนแม่บทดังกล่าว	 กสม.	ได้รับเรื่อง	

ร้องเรียนจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำานวน	๓๕	คำาร้อง	๕๕	(จากเรื่องร้องเรียนท่ีเก่ียวกับกรณี	

ที่ดินและป่า	ในปี	๒๕๕๗	ทั้งหมด	๖๐	คำาร้อง)	ภายในระยะเวลา	๖	เดือน	๕๖	 จากข้อมูลที่ร้องเรียน	

มายัง	กสม.	พบว่า	เรื่องร้องเรียน	จำานวน	๔๔	คำาร้องนั้น	ร้อยละ	๙๘	 เป็นเรื่องปัญหาเก่ียวกับท่ีดิน	

ของรัฐ	เช่น	เขตอุทยาน	เขตป่าอนุรักษ์	ที่สาธารณประโยชน์	เป็นต้น	๕๗	และส่วนใหญ่เป็นกรณีคำาร้อง	

ที่มีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐตามคำาสั่งของ	คสช.	โดยเจ้าหน้าที่รัฐดำาเนินการมิได้	

คำานึงถึงข้อพึงระวัง	ตามคำาสั่ง	ที่ ๖๖/๒๕๕๗	ข้อ	๒.๑	จนเกิดผลกระทบต่อสิทธิของประชาชนผู้ยากไร้	

ผู้ที่มีรายได้น้อย	และผู้ไร้ที่ดินทำากิน	ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมน้ันๆ	ก่อนคำาสั่งนี้มีผลบังคับใช้	จนทำาให้	

เกิดข้อพิพาทอย่างกว้างขวาง	โดยมีกรณีตัวอย่างที่แสดงถึงผลกระทบจากคำาสั่งดังกล่าว	เช่น	

F	 กรณีที่เจ้าหน้าที่ได้นำากำาลังกว่า	๑,๐๐๐	นาย	พร้อมอาวุธครบมือเข้าไปตรวจค้น	

บ้านเรือนชาวบ้านที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 โดยอ้างว่ามีเบาะแสการค้าไม้เถื่อนและมีไม้หวงห้ามไว้ใน	

ครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต	 ในขณะที่ผู้ร้องอ้างว่า	ไม้เหล่านั้นมีไว้เพื่อสร้างและต่อเติมบ้านเรือน	

เพื่ออยู่อาศัยของชาวบ้านชนเผ่ากะเหร่ียง	จำานวน	๓๙	ราย	ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ยากไร้	ผู้มีรายได้น้อย	

ที่อาศัยและทำากินในเขตป่าสงวนแห่งชาติ	และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ประกาศซ้อนทับ	 ต่อมา ชาวบ้าน	

ทั้ง	๓๙	รายถูกฟ้องร้องดำาเนินคดี	

F	 กรณีที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	เจ้าหน้าที่ทหาร	และเจ้าหน้าที่ป่าไม้	ได้นำากำาลัง	

เข้ายึดพื้นที่ทำากินของชาวบ้านจังหวัดน่าน	ซึ่งอ้างว่าอาศัยและทำากินในพื้นที่ดังกล่าวมาช้านาน	

โดยกล่าวหาว่าชาวบ้านบุกรุกพื้นที่ป่าตามมติคณะรัฐมนตรี	 และต่อมา	ได้ยึดที่ดินทำากินของชาวบ้าน	

ในบริเวณเดียวกัน	ทำาให้มีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนมากถึง	๑๐๑	ครอบครัว	หรือจำานวนประมาณ	๔๐๖	ราย	

F	 กรณีที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ	ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร	และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

จังหวัดนครพนม	เข้าตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์	และได้มีการจับกุมดำาเนินคดีกับชาวบ้าน	จำานวน	

๕๕	คำาร้องที่ผู้ร้องได้รับผลกระทบจากคำาสั่ง	คสช.	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๖	–	๒๕๕๘	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๘	พฤษภาคม	๒๕๕๘)	จำานวน	๔๔	คำาร้อง	

เป็นคำาร้องปี	๒๕๕๖	จำานวน	๖	คำาร้อง	คำาร้องปี	๒๕๕๗	จำานวน	๓๕	คำาร้อง	และคำาร้องปี	๒๕๕๘	จำานวน	๓	คำาร้อง
๕๖	ในการประชุมภาคีเครือข่ายปฏิรูปที่ดิน	เมื่อวันที่	๖-๗	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	เอบีน่าเฮ้าส์	กรุงเทพฯ	ได้มีการสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นใน

ภาคต่าง	ๆ 	เช่น	ภาคเหนือ	ในจังหวัดน่าน	เจ้าหน้าที่รัฐปิดป้ายห้ามประชาชนเข้าทำาประโยชน์ในพื้นที่	จนเกิดการเคลื่อนไหวคัดค้าน	

ภาคใต้	 มีการจับกุมผู้คัดค้านเพื่อที่ดินทำากิน	 ในขณะที่มีการรื้อทำาลายทรัพย์สินของประชาชน	 เช่น	 ในจังหวัดกระบี่	 สุราษฎร์ธานี	

และนครศรีธรรมราช	ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	มีพื้นท่ีที่ได้รับผลกระทบ	๑๗	จังหวัดในลักษณะที่คล้ายกัน	คือ	มีคำาสั่ง/

ประกาศให้ออกจากพื้นที่	ผลักดัน	ตัดฟัน	ไล่รื้อ	ตั้งด่านปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าพื้นที่	มีการข่มขู่	ติดป้ายตรวจยึดทรัพย์สิน	เป็นต้น	

ภาคตะวันออก	 มีการนำาพื้นที่ป่าชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมป่าไม้ไปสวมเป็นโครงการฟื้นฟูป่า	 ต้นน้ำา	 ซึ่งที่ประชุมมีความเห็นว่า

ควรมีการทบทวนคำาสั่ง	ปรับปรุงแผนแม่บท	และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดำาเนินการ
๕๗	เดลินิวส์.	 (๒๕๕๘).	กสม.ชี้นโยบาย	คสช.	แก้ปัญหาที่ทำากินไร้ผล.	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	<www.dailynews.co.th/	

politics/322724>	เข้าดู	ณ	วันที่	๑๐	เมษายน	๒๕๕๘

114 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗



๑๔	คน	 โดยกล่าวหาว่า	“ก่อสร้างแผ้วถางเผาป่า	หรือกระทำาด้วยประการใด	ๆ 	อันเป็นการทำาลายป่าและ

เข้าไปยึดถือครอบครองตลอดจนการก่อสร้างฯ”	 ซึ่งผู้ร้องอ้างว่า	ที่ดินท่ีได้ครอบครองและทำาประโยชน์	

มีหนังสือสำาคัญเป็นใบจอง	(น.ส.	๒)	ที่ทางราชการออกให้ตั้งแต่	ปี	๒๕๐๑	และทำาประโยชน์ต่อเนื่องมา	

จากบรรพบุรษ	 และผู้ร้องอ้างว่าเจ้าหน้าท่ีจะเข้าตรวจสอบและจับกุมดำาเนินคดีกับชาวบ้านอีกประมาณ	

๓๐๐	คน	ที่อาศัยอยู่ภายในบริเวณดังกล่าว

F	 กรณีที่เจ้าหน้าท่ีอุทยานแห่งชาติกว่า	๑๐๐	คน	อ้างคำาสั่ง	ท่ี	๖๖/๒๕๕๗	ของ	

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	เข้าทำาการร้ือถอนและเผาทำาลายบ้านเรือน	ทรัพย์สิน	รวมท้ังพืชไร่	

ของผู้ร้องและชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์	สร้างความเดือดร้อนแก่ชาวบ้านที่ใช้พื้นที่ดังกล่าว	

อยู่อาศัยและทำากินมานานกว่า	๓๐	ปี		

ปัญหาที่พบอีกประการหนึ่ง	คือ	 ในบางพื้นท่ี	 ชุมชนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาท่ีดิน	

อย่างเป็นระบบ	และมีกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างประชาชนในพื้นที่กับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น	 จนเกิดเป็นข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อใช้แก้ไขปัญหา	

ร่วมกันอย่างสันติ	 เช่น	ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำาบลแม่ทา	ว่าด้วยการจัดการป่าชุมชนตำาบล	

แม่ทา	พ.ศ.	๒๕๕๐	๕๘	 แต่ผลของคำาสั่งและแผนแม่บทดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำาเนินการ	

ตามข้อบัญญัติ	และทำาให้กระบวนการจัดการปัญหาโดยประชาชนขาดความต่อเนื่อง

๓)  การประเมินสถานการณ์

เมื่อพิจารณาจากบทบาทของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 กติการะหว่าง

ประเทศและข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้านท่ีดินและป่า	โดยเห็นว่า	

ปัญหาที่ดินและป่าที่สำาคัญ	คือ	ปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำา	นอกเหนือไปจากปัญหา

ด้านกฎหมาย	และการดำาเนินงานของเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติ

การที่รัฐบาลปัจจุบันได้กล่าวถ้อยแถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เมื่อวันท่ี	๑๒	

กันยายน	๒๕๕๗	 ให้ความสำาคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำาของสังคม	ได้แก่	การแก้ปัญหาการไร้	

ที่ดินทำากินของเกษตรกรและการรุกล้ำาเขตป่าสงวน	 โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ท่ีอยู่ใน	

พื้นที่ที่ไม่ได้รุกล้ำา	และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร	

ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมสำารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย	 แก้ไขปัญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขต	

พ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน	 อันก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐโดยให้ความสำาคัญในการ

๕๘	อรอนงค์	พลอยวิเลิศ	และกฤษฎา	วงศ์วิลาสชัย.	(๒๕๕๘).	ข้อบัญญัติท้องถิ่น	กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	กรณี	ตำาบลแม่ทา	

อำาเภอแม่ออน	จังหวัดเชียงใหม่.	ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม	<www.codi.or.th/index.php/samples/185-landresolve-case-

study/2661-2013-06-16-07-28-37>	เข้าดู	ณ	วันที่	๑๙	เมษายน	๒๕๕๘
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แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	 การจัดทำาแนวเขตท่ีดินของรัฐให้ชัดเจน	พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึดแนวพระราชดำาริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้	เช่น	

กำาหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน	 จึงเห็นว่ารัฐบาลควรต้องเร่งให้เกิดมาตรการท่ีเป็นรูปธรรมในการลด	

ความเหลื่อมล้ำาการถือครองและเข้าถึงที่ดินทำากิน	เช่น	การจัดตั้งธนาคารที่ดิน	การใช้ระบบภาษีที่ดิน	

และสิ่งปลูกสร้างเพื่อแก้ปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองท่ีดิน	การสนับสนุนร่างกฎหมาย	๔	ฉบับ	

ของภาคประชาชน	 ในกรณีของร่างพระราชบัญญัติป่าชุมชน	พ.ศ.	....	นั้น	เห็นว่ารัฐควรใช้มาตรการ	

ในการลดความเหลื่อมล้ำา	และเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างเป็นธรรม	 เช่น	

รัฐควรอนุญาตให้มีการจัดต้ังป่าชุมชนในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ได้	 โดยการกำาหนดเงื่อนไขเอื้อให้คนสามารถ	

อยู่ร่วมกับป่า	 คำานึงถึงวิถีชีวิตชุมชนก่อนประกาศเขตอนุรักษ์	 ตลอดจนให้มีการกระจายอำานาจให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการป่าชุมชน	เพื่อให้เกิดกลไกและกระบวนการ	

ในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ในส่วนของปัญหาที่สืบเน่ืองจากคำาสั่ง	คสช.	และแผนแม่บทนั้นเห็นว่า	รัฐควรทบทวน

มาตรการ	และปัญหาในทางปฏิบัติโดยเร่งด่วน	และเปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้มี	

ส่วนร่วมในกระบวนการอย่างแท้จริง	 โดยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	 รัฐควรคำานึงถึงความแตกต่าง	

ของพ้ืนที่ ท่ีมีบริบทความเป็นมาของปัญหา	 รวมทั้งวัฒนธรรมและวิถีการดำารงชีวิตที่แตกต่างกัน	

นอกจากน้ี	หลายพ้ืนที่ได้มีกระบวนการแก้ไขปัญหามาอย่างยาวนาน	และเหมาะสมกับพ้ืนที่	เช่น	การใช้	

ข้อบัญญัติท้องถิ่นหรือธรรมนูญชุมชน	ซึ่งหน่วยงานรัฐควรใช้ประโยชน์จากกลไกของชุมชนที่ดีอยู่แล้ว

สำาหรับปัญหาสืบเนื่องจากการมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกำาหนดเขตการใช้ที่ดิน	

รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรี	ขั้นตอน	และวิธีการท่ีแตกต่างกันนั้น	เห็นว่า	 รัฐควรปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ

ที่ดินและทรัพยากรทั้งหมด	 โดยอาจทำาเป็น	“ประมวลกฎหมายการบริหารจัดการท่ีดินและทรัพยากร”	

ที่มีลักษณะเป็นกฎหมายเพื่อลดการทับซ้อนของกฎหมายหลายฉบับในพื้นท่ีเดียวกัน	 ตลอดจนสามารถ

จัดการท่ีดินและทรัพยากรได้อย่างบูรณาการ	 รวมท้ังการส่งเสริมให้เกิดการใช้ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ	

รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขระเบียบวิธีปฏิบัติในการสำารวจพิสูจน์สิทธิรวมท้ังการออกเอกสารสิทธิ	 โดยให้ผู้มี

ส่วนได้เสียมีส่วนร่วม	๕๙

๕๙	มหาวิทยาลัยมหิดล	 สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา.	 	 (๒๕๕๗).	 	 รายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อการปรับปรุงแก้ไขนโยบาย

กฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า.		กรุงเทพฯ:		สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๑) เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑.๑.๑)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗

มาตรา ๔	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

สิทธิ	 เสรีภาพ	และความเสมอภาค	 บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครอง	

ตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	

ทรงเป็นประมุข	และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับ

การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้

๑.๑.๒)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	(แก้ไขเพิ่มเติม	

พุทธศักราช	๒๕๕๔)

มาตรา ๔	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล

ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๕	 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำาเนิด	เพศ	หรือศาสนาใด	ย่อมอยู่ใน

ความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา ๒๖	 การใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	ต้องคำานึงถึงศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ	ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๘	 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ	

ของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	

หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้	สามารถยก

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ	

ในหมวดนี้ ได้โดยตรง	หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติ 	

รายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามท่ีรัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	ให้การใช้	

สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม	สนับสนุน	และช่วยเหลือจากรัฐ	ในการใช้สิทธิ

ตามความในหมวดนี้

มาตรา ๓๐	 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง	

ถิ่นกำาเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ	ความพิการ	 สภาพทางกายหรือสุขภาพ	 สถานะของ

บุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเช่ือทางศาสนา	การศึกษาอบรม	หรือความ

คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	จะกระทำามิได้

มาตรการที่รัฐกำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ

และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	

ตามวรรคสาม

๑.๒)	สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

๑.๒.๑)	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	และพิธีสารเลือกรับทั้ง	๓	ฉบับ	ได้แก่	พิธีสารเลือก

รับเรื่องการขายเด็ก	การค้าประเวณี	และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	พิธีสารเลือกรับเรื่องความเกี่ยวพันของเด็ก	

ในความขัดแย้งกันด้วยอาวุธ	และพิธีสารเลือกรับเรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ	และมีผลบังคับใช้	ตั้งแต่วันที่	๒๖	

เมษายน	๒๕๓๕	 โดยปัจจุบันคงเหลือข้อสงวน	๑	ข้อ	คือ	ข้อ	๒๒	การดูแลกลุ่มเด็ก

ซึ่งเป็นผู้หนีภัยฯ	ให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับกฎหมาย	กฎระเบียบ	และแนวปฏิบัติ	

ในประเทศ	

เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับนี้มี	๓	ส่วน	๕๔	ข้อ	 ส่วนแรก	(ข้อ ๑	-	๔๑)	เป็นสาระ

บัญญัติว่าด้วย	สิทธิต่าง	ๆ 	ของเด็ก	ประกอบด้วย	ความหมายของ	“เด็ก”	การประกัน

สิทธิพื้นฐานของรัฐภาคีต่อเด็กในเขตอำานาจของตน	บนสิทธิพื้นฐาน	๔	ประการ	คือ	

สิทธิที่จะมีชีวิต	 สิทธิที่จะได้รับการปกป้อง	 สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา	 และสิทธิที่จะ

มีส่วนร่วม	 การไม่เลือกปฏิบัติ	 การคำานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 การเคารพต่อ	

ความรับผิดชอบและสิทธิหน้าท่ีของบิดามารดา	ครอบครัว	และสภาพสังคมของเด็ก	

การประกันสิทธิที่จะมีชีวิต	 การมีชื่อ	มีสัญชาติ	เอกลักษณ์	 การอยู่ร่วมกันระหว่างเด็กกับ

บิดามารดาและครอบครัวและการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกัน	 สิทธิเสรีภาพของเด็ก	

ในการแสดงความคิดเห็น	การแสดงออก	การแสวงหา/ได้รับข้อมูลข่าวสาร	 ความคิด	
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มโนธรรม	ศาสนา	การสมาคม	ความเป็นส่วนตัว	 การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ	และการ

คุ้มครองจากข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นอันตราย	 การช่วยเหลือบิดามารดาผู้ปกครองให้สามารถ

เลี้ยงดูเด็กได้	 การคุ้มครองจากความรุนแรงท้ังปวง	 การดูแลทางเลือกสำาหรับเด็ก	

การรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม	 การร้องขอสถานะผู้ลี้ภัย	 การดูแลเด็กพิการ	 การดูแล	

สุขภาพและการสาธารณสุขสำาหรับเด็กและมารดา	 การประกันสังคม	 การได้รับ	

มาตรฐานการดำารงชีวิตที่เพียงพอ	 การศึกษา	 การพัฒนาบุคลิกภาพ	 การยอมรับ	

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	นันทนาการ	 การคุ้มครองจากการถูกแสวงประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ	ยาเสพติด	ทางเพศ	การลักพา	ขาย	ค้าเด็ก	 การคุ้มครองจากการแสวง

ประโยชน์ทุกรูปแบบ	 การถูกทรมานหรือลงโทษที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	การพิพาท	

ด้วยอาวุธ	 การฟื้นฟูจิตใจและการกลับคืนสู่สังคม	 การคุ้มครองเด็กที่ต้องประสบ

ปัญหาด้านกฎหมาย	และต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	และผลกระทบของอนุสัญญานี้	

ต่อกฎหมายเดิมที่มีอยู่ 	 ส่วนที่ 	๒	(ข้อ	๔๒	-	๔๕)	ว่าด้วยการเผยแพร่อนุสัญญา	

คณะกรรมการว่าด้วยสิทธิเด็ก	 การเสนอรายงาน	 การส่งเสริมการปฏิบัติตามอนุสัญญา

อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศ	 ส่วนท่ี	๓	(ข้อ	๔๖	-	๕๔)	ว่าด้วย

การลงนามเข้าเป็นภาคี	 การมีผลบังคับใช้	 การแก้ไข	 การตั้งและการถอนข้อสงวน		

นอกจากนี้	 ไทยได้เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาสิทธิเด็ก	 จำานวน	

๓	ฉบับ	 ได้แก่	 (๑)	 เร่ืองความเกี่ยวพันของเด็กในความขัดแย้งกันทางกำาลังอาวุธ	

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

involvement	of	children	in	armed	conflict)	 (๒)	 เรื่องการขายเด็ก	การค้า	

ประเวณีเด็ก	 และสื่อลามกที่เกี่ยวกับเด็ก	 (Optional	 Protocol	 to	 the	 Convention	

on	the	Rights	of	the	Child	on	the	sale	of	children,	child	prostitution	and	

child	 pornography)	 และ	(๓)	 เรื่องกระบวนการติดต่อร้องเรียน	(Optional	Proto-

col	to	the	Convention	on	the	 Rights	 of	 the	 Child	 on	 a	 communications	

procedure.)

๑.๒.๒)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	และ 

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตร ี

ในทุกรูปแบบ

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ	 และมีผลบังคับใช้	ตั้งแต่วันที่	๘	

กันยายน	๒๕๒๘	โดยทำาคำาแถลงตีความ	๑	ข้อ	เกี่ยวกับเรื่องการบังคับใช้ภายในประเทศ

ต้องสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	และปัจจุบันคงเหลือข้อสงวน	๑	ข้อ	
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คือ	ข้อ	๒๙	การให้อำานาจศาลโลกในการตัดสินกรณีพิพาท	

เนื้อหาของอนุสัญญานี้มี	 ๒	ส่วน	๓๐	ข้อ	ส่วนแรก	(ข้อ	๑-๑๖)	 เป็นสาระบัญญัติ

ว่าด้วยสิทธิต่าง	ๆ 	ของสตรี	 การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี	 รวมท้ังการประกันว่าสตรี	

และบุรุษมีสิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติและดูแลจากรัฐอย่างเสมอภาคกัน	 โดยรัฐภาคี	

มีพันธกรณีสำาคัญที่จะต้องกำาหนดมาตรการเพื่อสร้างความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษ	

และสตรี	 ปรับรูปแบบทางสังคมและวัฒนธรรมเพื่อให้เอื้อต่อการขจัดการเลือกปฏิบัติ	

ต่อสตรี	 ปราบปรามการลักลอบค้า	 และแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากสตรี	 ประกัน	

ความเท่าเทียมกันระหว่างบุรุษและสตรีในด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	และการดำารงชีวิต	

ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	เช่น	สิทธิในการเลือกตั้ง	 การสนับสนุนให้ดำารง

ตำาแหน่งที่สำาคัญ	 ความเท่าเทียมกันในกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	และการศึกษา	 การ	

ได้รับโอกาสในการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน	 การป้องกันความรุนแรงต่อสตรีในสถานที่	

ทำางาน	 ความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ	 การประกันความเป็นอิสระ	

ด้านการเงินและความมั่นคง	ด้านสังคม	และการให้ความสำาคัญแก่สตรีในชนบท	

ความเท่าเทียมกันทางกฎหมาย	โดยเฉพาะในด้านกฎหมายแพ่ง	และกฎหมายครอบครัว	

ซึ่งเป็นการประกันความเท่าเทียมกันในชีวิตส่วนบุคคล	ส่วนที่	๒	 (ข้อ	๑๗-๓๐)	 เป็นเรื่อง

เก่ียวกับการจัดตั้งและการดำาเนินงานของคณะกรรมการ	การเสนอรายงาน	ผลกระทบ

ของอนุสัญญา	 และการกำาหนดมาตรการที่จำาเป็น	 การลงนามเข้าเป็นภาคี	 การมีผล

บังคับใช้	การแก้ไข	การตั้งข้อสงวน	และ	การระงับข้อพิพาท	

อนุสัญญาฯ	มีพิธีสารเลือกรับ	๑	ฉบับ	 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน	

ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศแรกในเอเชียและประเทศ ที่ ๕ ในโลกที่ให้สัตยาบัน	

ต่อพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาฯ	 นับเป็น ๑	ใน ๑๐	ประเทศแรกท่ีทำาให้พิธีสาร	

เลือกรับฯ	มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๒๒	ธันวาคม	๒๕๔๓	พิธีสารเลือกรับฯ	เป็นกระบวน

การช่วยในการคุ้มครองสิทธิสตรี	 โดยเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลในประเทศ	

ที่เป็นภาคีพิธีสารฯ	เสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิสตรีต่อคณะกรรมการ	

ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี	 และเปิดโอกาสให้คณะกรรมการเข้ามาไต่สวนได้	

โดยมีเง่ือนไขว่า	 เร่ืองดังกล่าวได้ดำาเนินการโดยกระบวนการแก้ไขการละเมิดสิทธิ	

มนุษยชนในประเทศจนหมดสิ้นแล้ว	 หรือมีเหตุผลว่ากลไกในประเทศดำาเนินการล่าช้า

กว่าปกติ	 นอกจากน้ัน	ยังต้องได้รับความยินยอมจากรัฐบาลของประเทศนั้นก่อนด้วย	

อย่างไรก็ตาม	ปัจจุบันยังไม่มีกรณีร้องเรียนของประเทศไทยไปยังคณะกรรมการว่าด้วย

การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีแต่อย่างใด

120 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗



๒)  สถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๒.๑)	สภาพปัญหาทั่วไป

ปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดทำาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติเป็นการเฉพาะ	

โดยเด็ก	หมายถึง	บุคคลซึ่งมีอายุต่ำากว่า	๑๘	ปีบริบูรณ์	 และเยาวชน	หมายถึง	บุคคลซึ่งมีอายุตั้งแต่	๑๘	

ปีบริบูรณ์	ถึง	๒๕	ปีบริบูรณ์	 โดยนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็ก	(พ.ศ.	๒๕๕๕-

๒๕๕๙)	ได้กำาหนดเป้าประสงค์ตามแนวทาง	“โลกท่ีเหมาะสมสำาหรับเด็ก”	ซ่ึงประกอบด้วย	ยุทธศาสตร์	

๑๑	ด้าน	และมาตรการที่ต้องดำาเนินการเร่งด่วน	คือ	ด้านครอบครัว	ด้านคุณภาพกายและจิต	ด้านการ	

เสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก	 เด็กกับผลกระทบจากโรคเอดส์	 ด้านการศึกษา	

ด้านนันทนาการ	ด้านวัฒนธรรมและศาสนา	ด้านสื่อมวลชน	ด้านการมีส่วนร่วม	ด้านการปกป้องคุ้มครอง

เด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษ	และด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 นอกจากนี้	ยังมีแผนยุทธศาสตร์	

จังหวัดน่าอยู่สำาหรับเด็กและเยาวชนในทุกจังหวัด	๖๐

อย่างไรก็ดี	จากข้อมูลทางด้านวิชาการระบุว่า	 ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสและ	

เด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา	จำานวน	๖.๔	ล้านคน	 โดยในจำานวนนี้เป็นเด็กเร่ร่อน	๓๐,๐๐๐	คน	

ซ่ึงเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด	การขายบริการทางเพศ	และอาชญากรรม	 เป็นเด็กไร้สัญชาติ	๒๐๐,๐๐๐-

๓๐๐,๐๐๐	คน	ซึ่งในจำานวนนี้มีประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	คนท่ียังขาดโอกาสทางการศึกษา	มีบุตรของแรงงาน

๑.๓)	ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ

การปรับปรุงกฎหมายสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

(๑๔)	 ทบทวน	“พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ”	และยกเลิกข้อ

ยกเว้นต่าง	ๆ 	ในกฎหมายดังกล่าวซึ่งอนุญาตให้มีการเลือกปฏิบัติต่อสตรี	เพื่อให้สอดคล้อง

กับอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	

(๑๕)	 เร่งรัดการยกร่างและรับรอง	พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ

(๕๐)	 ดำาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมคุณภาพในการเข้าถึงการศึกษา	

รวมถึงการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันสำาหรับเด็กทุกคน

(๖๙)	 ห้ามการลงโทษตีเด็กในทุกรูปการ

๖๐	แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๖๑),	หน้า	๖๙

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗ 121 



ข้ามชาติ	จำานวน	๒๕๐,๐๐๐	คน	 ปัญหาสำาคัญคือ	การขาดโอกาสทางการศึกษา	 มีเด็กติดเช้ือเอชไอวี	

ที่ขาดการยอมรับจากสังคม	และมีปัญหาสุขภาพ	มีเด็กกำาพร้าประมาณ	๘๘,๐๐๐	คน	ที่ถูกทอดทิ้งใน

สถานพยาบาล	และสถานรับเลี้ยงเด็ก	 นอกเหนือจากกลุ่มเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยงอื่น	ๆ 	เช่น	ถูกบังคับใช้

แรงงาน	ค้าประเวณี	และติดยาเสพติด	เป็นต้น	๖๑	 ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	ไม่ใช่เป็นปัญหา

ใหม่ในสังคมไทย	 รัฐบาลเองได้มีนโยบายและแผนขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๘	

แต่ปัญหาก็มิได้มีแนวโน้มลดลง	ทั้งยังจะมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น	เช่น	เด็กและสตรีข้ามชาติที่เข้าเมือง

โดยผิดกฎหมายและเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์	ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่ผ่านมาเกิดขึ้น	

ทั้งในครอบครัว	สถานศึกษา	และสถานที่สาธารณะ	ซึ่งควรจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย	เช่น	รถโดยสาร

สาธารณะ	 หลังเกิดเหตุการณ์รุนแรงสังคมจะให้ความสนใจเพียงช่ัวคราว	แล้วก็เกิดปัญหาซ้ำาเดิมข้ึนอีก	

ในปี	๒๕๕๗	ยังเกิดความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอันเน่ืองมาจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง	

โดยมีเด็กอายุ	๓–๑๐	ปี	ทั้งที่มิได้เข้าร่วมการชุมนุม	แต่ได้รับผลกระทบเสียชีวิต	๔	ราย	บาดเจ็บสาหัส	๓	ราย	

ในกรณีของเด็กและสตรีข้ามชาติ	 รวมถึงเด็กและสตรีที่ติดตามแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทย

จะไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐได้อย่างท่ัวถึง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	สิทธิทางการ

ศึกษาและสาธารณสุข	 ตลอดจนขาดระบบการคุ้มครองดูแลบุตรของแรงงาน	อีกท้ังยังมีกลุ่มเด็กขอทาน	

ที่มีฐานะเป็นผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	

ในประเด็นด้านสิทธิในการศึกษาสำาหรับเด็ก	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	เน้นหลักการสำาคัญของ	

การศึกษาใน	๔	ด้าน	คือ	การจัดหาให้	(Availability)	 การเข้าถึง	(Accessibility)	 การมีคุณภาพเป็นที่	

ยอมรับได้	(Acceptability)	 และความสามารถในการปรับให้เข้ากับบริบทของผู้ศึกษา	(Adaptability)	

ซ่ึงที่ผ่านมาพบว่า	ระบบการศึกษาไทยยังมีลักษณะการรวมศูนย์	ไม่ตอบสนองต่อผู้ศึกษาอย่างเพียงพอ

และมีปัญหาด้านคุณภาพ	 โรงเรียนขนาดเล็กซึ่งสามารถที่จะพัฒนาให้เด็กสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและ

สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชน	ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าท่ีควร	แต่กลับมีนโยบายจากส่วนกลางท่ีจะยุบควบ

รวมโรงเรียนขนาดเล็กอย่างต่อเนื่อง

๖๑	สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้	และคุณภาพเยาวชน	(สสค.)	<www.qlf.or.th>	เข้าดูเมื่อวันที่	๑	เมษายน	๒๕๕๘
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๒.๒)	สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	และการดำาเนินงานของ	กสม.

ในปี	๒๕๕๗	 กสม.	ได้หยิบยกกรณีที่เป็นเรื่องสนใจต่อสาธารณะ	หรือเป็นปัญหาท่ีจะ

ต้องได้รับการแก้ไขในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

๒.๒.๑)	เหตุการณ์ความรุนแรงต่อเด็กในพื้นที่สาธารณะ	ซึ่งสร้างความสะเทือนใจ	

ต่อสังคมเป็นอย่างมาก	 จากเหตุการณ์ท่ีเด็กหญิงอายุ	๑๓	ปีถูกทำาร้ายจนถึงแก่ชีวิตบนขบวนรถไฟ	

และสังคมได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบความปลอดภัยของผู้โดยสารท่ีเป็นเด็กและสตร	ี

กสม.	ได้มีหนังสือถึงการรถไฟแห่งประเทศไทย	(รฟท.)	 เกี่ยวกับปัญหาความปลอดภัยและมาตรการ	

ในการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียหาย	 โดย	รฟท.	ได้มีหนังสือแจ้งถึงมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะสั้น	

และระยะยาว	เช่น	การห้ามขายหรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณสถานีรถไฟหรือบนขบวนรถไฟ	

การกำาชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจความปลอดภัยในยามวิกาลกับขบวนรถในเส้นทางสายต่าง	ๆ 	การจัด	

รถโดยสาร	(โบกี้)	 เฉพาะสำาหรับสุภาพสตรีและเด็ก	และการมีแผนติดตั้งกล้องวงจรปิด	(CCTV)	ใน	

รถโดยสารประเภทนั่งและนอนทุกโบกี้	 นอกจากนี้	ได้มีการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง	

ที่เกิดขึ้นและได้มีการเยียวยาแก่ครอบครัวผู้เสียหาย	๖๒

๒.๒.๒)	กรณกีารกระทำารนุแรงตอ่เดก็ในสถานศกึษาในรปูแบบตา่ง	ๆ 	 กสม.	ไดร้บัเรือ่ง	

ร้องเรียนเกี่ยวกับการกระทำารุนแรงต่อเด็กในสถานศึกษาในรูปแบบต่าง	ๆ 	 เช่น	การลงโทษของครูใน	

ลักษณะที่รุนแรงต่อเด็กนักเรียน	ทั้งการลงโทษทางร่างกายและการใช้คำาพูด	รวมถึงการล่วงละเมิด	

หรือคุกคามทางเพศต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา	 โดยบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อนนักเรียนด้วยกัน	

ซึ่ง	กสม.	เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีจะต้องสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรท่ีเก่ียวข้อง	รวมถึงผู้ปกครองและสังคม	

โดยการสร้างความเข้าใจในการใช้วินัยเชิงบวก	(Positive	Discipline)	และการเสริมสร้างทัศนคติ	

ความเสมอภาคหญิงชาย	และยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	 ในกรณีท่ีมีการทำาร้ายหรือคุกคามเกิดขึ้น	

ในสถานศึกษา	 กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะว่า	สถานศึกษาต้องตระหนักถึงการอบรม	ฝึกทักษะ	ปรับทัศนคติ	

ให้กับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคนให้ปฏิบัติต่อเด็กอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	เคารพและคำานึงถึงศักดิ์ศรี	

ความเป็นมนุษย์	 และจัดสภาพแวดล้อมที่สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา	เช่น	การลดมุมอับในพื้นที่	

การสอดส่องดูแลจากเจ้าหน้าที่และครู	รวมถึงการติดตั้งกล้องวงจรปิด	(CCTV)	

๒.๒.๓)	กรณีการยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของสำานักงานคณะกรรมการการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กสม.	ได้มีแถลงการณ์	เมื่อวันท่ี	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	

เรื่อง	สิทธิเด็กอันเกี่ยวเนื่องกับความเสมอภาคทางการศึกษา	 โดยมีสาระสำาคัญ	คือ	การยุบควบรวม

๖๒	หนังสือที่	รฟ.๑/๑๔๑๓	/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๗	กันยายน	๒๕๕๗
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โรงเรียนขนาดเล็กเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาของเด็กนักเรียน	 และได้เสนอมาตรการ	

การแก้ไขปัญหาต่อกระทรวงศึกษาธิการให้มีการกระจายอำานาจการจัดการศึกษาไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา	

สถานศึกษา	และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทยควรต้อง	

จัดงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอำานาจหน้าท่ีจัดการศึกษาร่วมกับชุมชน	และลดรายจ่าย	

ที่ไม่จำาเป็นลง	 ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพและสอดคล้องกับ	

วิถีชุมชน	ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของบิดามารดา	ผู้ปกครอง	ชุมชนและภาคประชาสังคม	ภายใต้แนวคิด

รูปแบบและกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านความสัมพันธ์กับครอบครัว	ชุมชน	สังคม	วัฒนธรรม	

ในท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อม

๒.๒.๔)	กรณีปัญหาเด็กเร่ร่อน	 กสม.	ได้จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ

ในการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 มีสาระสำาคัญ	คือ	รัฐต้องสนับสนุนงบประมาณในการแก้ไข

ปัญหาอย่างเพียงพอและเหมาะสม	 รวมทั้งกองทุนต่าง	ๆ 	โดยเฉพาะกองทุนคุ้มครองเด็ก	ให้แก่องค์การ

เอกชนที่ดำาเนินการในเรื่องนี้	เพราะสามารถเข้าถึงตัวเด็กได้ง่ายกว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 นอกจากนี้	หน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องควรจัดและสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กเร่ร่อนอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง	 ในด้านสถานะ

บุคคล	กระทรวงมหาดไทยควรมีการจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบ	ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้าน	

สถานะบุคคลระดับชาติ	และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีภาคปฏิบัติในพื้นท่ี	

ในด้านสุขภาพ	ควรให้เด็กเร่ร่อนสามารถเข้าถึงสวัสดิการการรักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม	

ทุกพื้นที่	 พร้อมทั้งจัดแนวปฏิบัติแก่เจ้าหน้าที่	 เพื่อให้เด็กเร่ร่อนสามารถเข้าถึงบริการโดยง่าย	องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรชุมชนควรมีบทบาทสำาคัญในการแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่มเด็กด้อยโอกาส

ในเขตพ้ืนที่	มีมาตรการและจัดสรรงบประมาณเพื่อให้การช่วยเหลือ	และควรปรับปรุงพระราชบัญญัติ	

ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน	เพื่อสนับสนุนบทบาทขององค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชนในการพัฒนา

เด็กและเยาวชนให้มากขึ้น	๖๓

๒.๒.๕)	การร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ 

พ.ศ.	....	 ในส่วนของร่างพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและ	

ความมั่นคงของมนุษย์	(พม.)	ได้จัดทำาร่าง	“พระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเท่าเทียมระหว่างเพศ	

๖๓	ตามหนังสือสำานักงาน	กสม.	ที่	สม	๐๐๐๓/๘๘๖	ลงวันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๗
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พ.ศ.	....”	ขึ้น	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๘	 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการ	ในปี	๒๕๕๐	ซ่ึงต่อมา	ได้เปลี่ยนชื่อ	

เป็น	ร่าง	“พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	....”	 และภายหลังจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร	

คณะรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งต้ังในปี	๒๕๕๗	ได้นำากฎหมายฉบับนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	 ซึ่ง	กสม.	เห็นว่า	ร่างดังกล่าวมีสาระสำาคัญที่อาจนำาไปสู่การเลือกปฏิบัติ	

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศได้	 จึงได้มีข้อเสนอในการปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวที่สำาคัญ	ดังนี้	๖๔

F	 ควรแก้ไขชื่อเป็น	“ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาค	

ระหว่างเพศ	พ.ศ.	....”	 เพื่อให้ครอบคลุมสาระสำาคัญถึงการส่งเสริมโอกาส	

และความเสมอภาคระหว่างเพศ

F	 ควรบัญญัตินิยาม	“การส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศ”	ว่า	

หมายถึงการกำาหนดนโยบาย	แผนงาน	แผนปฏิบัติการ	กลไก	มาตรการ	หลักเกณฑ์	

วิธีดำาเนินการเพื่อส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้าถึงสิทธิและได้รับความคุ้มครอง	

ในด้านต่าง	ๆ 	ด้วยความเสมอภาค	รวมท้ังการป้องกันการเลือกปฏิบัติเพราะ	

เหตุแห่งเพศ

F	 ควรบัญญัตินิยามคำาว่า	“การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ”	โดยไม่มี	

ข้อยกเว้นใด	ๆ

F	 ควรเสนอองค์ประกอบและกระบวนการสรรหา	รวมทั้งอำานาจหน้าท่ีของ	

“คณะกรรมการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหว่างเพศแห่งชาติ”	ให้มี

ความเหมาะสม

๓)  การประเมินสถานการณ์
ในประเด็นด้านความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะ	 หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าที่ให้บริการแก่

สาธารณะต้องมีความห่วงใยต่อประเด็นความปลอดภัยของเด็กและสตรีเป็นการเฉพาะ	สำาหรับหน่วยงาน	

ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีควรมีการพัฒนาทักษะ	และเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติต่อเด็ก

และสตรี	โดยเฉพาะกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง	หรือการถูกละเมิด	

ส่วนปัญหาของเด็กและสตรีข้ามชาติ	ควรมีการจัดทำาฐานข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ	ครอบคลุม

มิติต่าง	ๆ 	เช่น	เพศ	อายุ	สัญชาติ	และชาติพันธุ์	ภูมิภาค	สถานะทางเศรษฐกิจสังคม	เพ่ือให้สามารถทราบ

สถานะของปัญหาได้อย่างชัดเจน	และเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน	และแก้ไขปัญหาต่อไป

การที่รัฐจะออกกฎหมายหรือมาตรการต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	ต้องคำานึงถึงความอ่อนไหวของเด็ก	

สตรี	และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ	และการดำาเนินการใด	ๆ 	ที่มีผลกระทบควรต้องเปิดโอกาส	

ให้บุคคลเหล่านั้นได้มีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดที่กี่ยวข้อง

๖๔	รายงานผลการพิจารณา	ที่	๔๖๘/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๗
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๑)  เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑.๑.๑)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช ๒๕๕๗

มาตรา ๔	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาค	 บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตาม

ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับการคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญนี้

๑.๑.๒)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช ๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติม	

พุทธศักราช ๒๕๕๔)

มาตรา ๔	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล

ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๕	 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำาเนิด	เพศ	หรือศาสนาใด	ย่อมอยู่ใน

ความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา ๒๖	 การใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	ต้องคำานึงถึงศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ	ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๘	 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของ

ตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	หรือ

ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้	 สามารถยก

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติใน

หมวดน้ีได้โดยตรงหากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติรายละเอียด

แห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	ให้การใช้สิทธิและเสรีภาพ

ในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม	สนับสนุน	และช่วยเหลือจากรัฐ	ในการใช้สิทธิ

ตามความในหมวดนี้

มาตรา ๓๐	 บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง	

ถิ่นกำาเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ	ความพิการ	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานะของ

บุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเช่ือทางศาสนา	การศึกษาอบรม	หรือความ	

คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	จะกระทำามิได้

มาตรการที่รัฐกำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ

และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	ย่อมไม่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมตาม

วรรคสาม

๑.๒)	สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

๑.๒.๑)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อ ๒

๑.	 รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับท่ีเคารพและประกันแก่ปัจเจกบุคคลท้ังปวง	

ภายในดินแดนของตนและภายใต้เขตอำานาจของตนในสิทธิท้ังหลายท่ีรับรองไว้ใน	

กติกาน้ี	โดยปราศจากการแบ่งแยกใด	ๆ 	อาทิ	เช้ือชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็น	

ทางการเมือง	หรือความคิดเห็นอื่นใด	เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	กำาเนิด	 หรือ

สถานะอื่น	ๆ

๒.	 ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใดรัฐภาคีแต่ละ

รัฐแห่งกติกานี้	 รับที่จะดำาเนินการตามขั้นตอนที่จำาเป็นตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญ

ของตนและบทบัญญัติแห่งกติกานี้เพื่อให้มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใด	

ที่อาจจำาเป็นเพื่อให้สิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้เป็นผล

ข้อ ๒๖	 บุคคลท้ังปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะได้รับความ

คุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด	ๆ 	ในกรณีนี้	กฎหมาย

จะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใดๆ	และต้องประกันการคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่าง	

เสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด	เช่น	เช้ือชาติ	ผิว	เพศ	

ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใดเผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือ

สังคม	ทรัพย์สิน	กำาเนิด	หรือสถานะอื่น	ๆ
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๑.๒.๒)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

ข้อ ๖

๑.	 รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิในการทำางานซ่ึงรวมท้ังสิทธิของทุกคนใน

โอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซ่ึงตนเลือกหรือรับอย่างเสรี	 และจะดำาเนินข้ันตอน	

ที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธินี้																	

๒.	 ขั้นตอนซ่ึงรัฐภาคีแห่งกติกานี้จะต้องดำาเนินเพื่อให้บรรลุผลในการทำาให้

สิทธินี้เป็นจริงอย่างบริบูรณ์	จะต้องรวมถึงการให้คำาแนะนำาทางเทคนิคและวิชาชีพและ

โครงการฝึกอบรม	นโยบายและเทคนิคที่จะทำาให้บรรลุผลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	

สังคม	และวัฒนธรรมอย่างสม่ำาเสมอ	และการจ้างงานอย่างบริบูรณ์และเป็นประโยชน์

ภายใต้เงื่อนไขทั้งหลายที่เป็นการปกป้องเสรีภาพข้ันพื้นฐานทางการเมืองและทาง

เศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล	

ข้อ ๑๑

๑.	 รัฐภาคีแห่งกติกานี้	 รับรองสิทธิของทุกคนในมาตรฐานการครองชีพที่ 	

เพียงพอสำาหรับตนเองและครอบครัว	ซึ่งรวมถึงอาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	และที่อยู่อาศัย	

ที่เพียงพอ	และสภาพการครองชีพที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 รัฐภาคีจะดำาเนินขั้นตอนที่	

เหมาะสมเพ่ือประกันการทำาให้สิทธินี้เป็นจริง	โดยรับรองความสำาคัญอย่างแท้จริงของ

ความร่วมมือระหว่างประเทศบนพื้นฐานของความยินยอมโดยเสรี

ข้อ ๑๒

๑.	 รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิของทุกคนที่จะมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต

ตามมาตรฐานสูงสุดเท่าที่เป็นได้

๒.	 ขั้นตอนในการดำาเนินการโดยรัฐภาคีแห่งกติกานี้	เพื่อบรรลุผลในการทำาให้	

สิทธินี้เป็นจริงอย่างสมบูรณ์จะต้องรวมถึงสิ่งต่าง	ๆ 	ที่จำาเป็น	เพื่อ

(ก)	 การหาหนทางลดอัตราการตายของทารกก่อนคลอด	และของเด็กแรกเกิด

และการพัฒนาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพของเด็ก

(ข)	 การปรับปรุงในทุกด้านของสุขลักษณะทางสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม

(ค)	 การป้องกัน	 รักษาและควบคุมโรคระบาด	โรคประจำาถ่ิน	โรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคอื่น	ๆ

(ง)	 การสร้างสภาวะท่ีประกันบริการทางแพทย์	และการให้การดูแลรักษา

พยาบาลแก่ทุกคนในกรณีเจ็บป่วย
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๑.๒.๓)	 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ

ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีโดยการภาคยานุวัติ	และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่	วันท่ี	๒๘	

สิงหาคม ๒๕๕๑	 โดยทำาคำาแถลงตีความ ๑ ข้อ คือ การปรับใช้ข้อ ๑๘	เกี่ยวกับเรื่อง

เสรีภาพในการโยกย้ายถ่ินฐาน	และสิทธิในการได้มาซ่ึงสัญชาติจะต้องเป็นไปอย่าง

สอดคล้องกับกฎหมาย	กฎระเบียบ	และแนวปฏิบัติภายในประเทศ		

เนื้อหาของอนุสัญญามี ๒ ส่วน ๕๐ ข้อ	ส่วนแรก (ข้อ ๑	-	๓๓)	เก่ียวกับเรื่อง

วัตถุประสงค์และหลักการทั่วไปของอนุสัญญาฯ	ความเสมอภาค	กลุ่มสตรีและเด็กพิการ	

การเสริมสร้างความตระหนัก	 การเข้าถึงบริการต่าง	ๆ 	 สิทธิในชีวิตร่างกาย	 สถานการณ์

ฉุกเฉินทางมนุษยธรรม	 ความเสมอภาคทางกฎหมาย	 การเข้าถึงความยุติธรรม	 เสรีภาพ

และความมั่นคงของมนุษย์	 เสรีภาพจากการถูกทรมานฯ	 การกระทำาและการลงโทษอื่น	

ที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือย่ำายีศักดิ์ศรี	 เสรีภาพจากการถูกแสวงหาประโยชน์	

โดยมิชอบ	 การกระทำารุนแรง	และการกระทำาที่มิชอบ	 การเคารพคนพิการ	 เสรีภาพ

ในการโยกย้ายถิ่นฐาน	 การได้มาซึ่งสัญชาติ	 การอยู่ร่วมกันในสังคม	 เสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น	 การเข้าถึงข้อมูล	 การเคารพสิทธิส่วนบุคคล	 การเคารพครอบครัว	

การเข้าถึงการศึกษา	 สิทธิในสุขภาพ	 การฟื้นฟูเยียวยา	 การทำางาน	 การมีมาตรฐานชีวิต

ความเป็นอยู่ที่ดี	 การมีส่วนร่วมทางการเมือง	 การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม	สันทนาการ	

และการกีฬา	 การจัดเก็บสถิติและข้อมูล	 ความร่วมมือระหว่างประเทศ	 การปรับใช้	

อนุสัญญาฯ	ภายในประเทศ	 การติดตามตรวจสอบการอนุวัติอนุสัญญาฯ ส่วนที่ ๒ 

(ข้อ ๓๓	-	๕๐) ว่าด้วยคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิคนพิการ	 การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ	

การเสนอรายงาน	 ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการฯ	กับหน่วยงานอื่นๆ	การระงับ	

ข้อพิพาท	ฯ

๑.๓)	ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ

ข้อ ๓๙	 แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างขั้นพื้นฐานของความไม่เท่าเทียมในสังคม	

และความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาส	และบริการต่าง	ๆ 	ของคนยากจน	และ	

คนชายขอบ	 เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถใช้สิทธิของตนเองได้ตามที่ระบุไว้ใน	

แผนและนโยบายการปฏิรูปประเทศ	

ข้อ ๔๑	 ดำาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เพื่อมุ่งช่วยเหลือ

คนยากจน	และผู้ด้อยโอกาสเพื่อให้ประชาชนทุกคนมีมาตรฐานการดำาเนินชีวิตที่เพียงพอ	
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ข้อ ๔๓	 ดำาเนินความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้าน

การทำางาน	 สิทธิด้านสุขภาพ	 และสิทธิด้านการศึกษาของประชาชน	 เพื่อให้ดำารงไว้	

ซึ่งมาตรฐานการดำารงชีวิตที่เพียงพอของทุกคน	

ข้อ ๔๔	 ดำาเนินความพยายามที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ	

ทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	 และการให้ความสำาคัญเป็นพิเศษกับสุขภาพและ

การศึกษา	

ข้อ ๔๖	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคม

และความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงโอกาสและบริการต่าง	ๆ 	ของความยากจน	และคน

ชายขอบ	

ข้อ ๔๗	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ	 เพื่อลดความ

เหลื่อมล้ำาและให้การเข้าถึงระบบประกันสุขภาพอย่างเสมอภาค	

ข้อ ๔๘	 ดำาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพ	 เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาค

ส่วนของสังคมสามารถเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ	

ข้อ ๕๓	 พยายามส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง	

โดยเฉพาะสิทธิของกลุ่มเปราะบาง	

ข้อ ๕๖	 เสริมสร้างแนวคิดของการยอมรับความหลากหลายทางสังคม	 และ

ชาติพันธุ์ในสังคมไทย	และคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง

๒)  สถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๒.๑)	สภาพปัญหาทั่วไป
ในด้านผู้สูงอายุ	 จากข้อมูลการสำารวจพบว่า	 ปี ๒๕๕๗	ประเทศไทยมีจำานวน	

ผู้สูงอายุ	๙,๙๒๘,๓๐๐	คน	 จากจำานวนประชากรทั้งประเทศ	จำานวน	๖๔.๘	ล้านคน	หรือคิดเป็น	

ร้อยละ ๑๕.๓	ของประชากรไทย	๖๕	 เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลดังกล่าวกับปี ๒๕๕๖	พบว่าจำานวน	

ผู้สูงอายุมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วภายในหนึ่งปี	 โดยมีประมาณ	๕๐๐,๐๐๐	คน	หรือคิดเป็น	

อัตราการเพิ่มขึ้นร้อยละ	๓.๑๓	ต่อปี	 นอกจากนี้	พบว่าร้อยละ ๗๐	ของผู้สูงอายุมักจะมีการเจ็บป่วยเรื้อรัง	

โดยกระทรวงสาธารณสุขคาดว่าในปี ๒๕๖๘	ประเทศไทยก้าวเข้าสู่การเป็น	“สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์”	

อัตราผู้สูงอายุจะมากกว่าอัตราเด็กเกิดใหม่	 และจะมีผู้สูงอายุ	๑	คน	ในประชากรทุก	ๆ  ๕ คน	๖๖	รัฐจึงมี	

๖๕	มหาวิทยาลัยมหิดล,	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 การสูงวัยของประชากรไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗:	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	 <www.

lpsr.mahidol.ac.th>	เข้าดูเมื่อวันที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๕๘
๖๖	ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	 <www.thairath.co.th/content/410946>	เข้าดูเมื่อวันที่	๑๖	เมษายน	๒๕๕๘
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หน้าที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ	 ทั้งในด้านการจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุใน

ระยะยาว	 การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิจ	 การส่งเสริมระบบการออมเพ่ือการดำารงชีพของผู้สูงอายุ	

การปรับปรุงระบบการเกษียณอายุที่มีความเหมาะสม	 และการจัดตั้งระบบกลไกเพื่อการบริหารจัดการ

ทรัพย์สินของผู้สูงอายุ	

โดยที่ปัจจุบัน	ยังมิได้มีกฎหมายระหว่างประเทศ	 หรือสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน

ที่กำาหนดให้รัฐมีพันธกรณีในการประกันสิทธิของผู้สูงอายุเป็นการเฉพาะ	ดังนั้น	สิทธิของผู้สูงอายุจึงมิได้

รับการคุ้มครองอย่างเด่นชัด	 แม้ว่าประเทศต่าง	ๆ 	จำานวนมากกำาลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ	 ท้ังนี้	ปัญหาของ

สิทธิผู้สูงอายุในประเทศไทยไม่ต่างจากปัญหาที่พบในประเทศต่าง	ๆ 	 กล่าวคือ	 นอกจากการถูกเลือกปฏิบัติ

ด้วยเหตุแห่งอายุ	เช่น	การทำางาน	แล้ว	 ยังเป็นปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติซ้ำาซ้อน เช่น ผู้สูงอายุที่เป็นสตรี	

ผู้สูงอายุที่เป็นผู้พิการ	 หรือผู้สูงอายุที่ยากจน	 หรือเป็นชนกลุ่มน้อย	 นอกจากนี้	ยังประสบกับปัญหาการ

ดำารงชีวิตอย่างยากจน	 ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะสามารถดำารงชีวิตได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำา	 มีปัญหาด้าน

สุขภาพ	 ทุพโภชนาการ	 ป่วยเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถเข้าถึงยาและการรักษา	 รัฐไม่มีระบบการดูแล	

ที่เหมาะสม	ทั้งยังเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัว	และอาจถูกแสวงหาประโยชน์ด้านการเงินด้วย	

ในด้านคนพิการ	 กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้แสดงจำานวน	

คนพิการที่ขึ้นทะเบียนไว ้ ณ วันที่	๕	มกราคม	๒๕๕๘	 จำาแนกได ้ดังนี้	๖๗

๖๗	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม	<http://ecard.nep.go.th/nep_all/file/Stat_Dec57.

pdf>	เข้าดูเมื่อวันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘
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	 ๒.๓	ภาคใต้	 ๑๐๒,๐๘๙	 ๘๐,๕๔๗	 ๑๘๒,๖๖๓

	 ๒.๔	ภาคเหนือ	 ๒๐๔,๒๒๐	 ๑๗๕,๘๑๑	 ๓๘๐,๐๓๑

	 ๒.๕	ไม่ระบุ	 ๑๘,๔๗๙	 ๑๓,๔๒๑	 ๓๑,๙๐๐

                                                รวม  ๘๔๙,๐๖๓ ๗๑๙,๕๒๘ ๑,๕๖๘,๕๙๑

จำานวน	(ราย)

	 ชาย หญิง รวม
ภาค
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ทั้งนี้	ในช่วงที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ	 เมื่อ	

วันที่	๒๙	กรกฎาคม	๒๕๕๑	มีกฎหมายที่ประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการในประเทศไทยที่สอดคล้อง

กับพันธกรณีตามอนุสัญญา	อาทิ	พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	

พร้อมการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับ

คนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๑	และกฎกระทรวงแรงงาน	ลงวันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๕๔	เรื่อง	กำาหนดจำานวนคนพิการ

ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐจะต้องรับเข้าทำางาน	และจำานวนเงิน	

ที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการจะต้องนำาส่งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	

พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นต้น	

ในส่วนสิทธิด้านสุขภาพ	ถือเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรได้รับการคุ้มครอง

จากรัฐ	โดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยเหตุของความแตกต่างใด	ๆ 	 การได้รับบริการทางสาธารณสุขต้องได้

มาตรฐานและเหมาะสมกับช่วงวัย	 ภาระโรคและการเจ็บป่วย	 ทั้งนี้	 ต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพ	สามารถ

เข้าถึงได้อย่างท่ัวถึง	หาได้ง่าย	และมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ	(Availability,	Accessibility,	Adaptability,	

Quality	:	AAAQ)	แต่ระบบประกันสุขภาพในระบบสาธารณสุขของไทยยังมีหลากหลายกองทุน	ได้แก่	

ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ระบบประกันสังคม	และระบบสวัสดิการข้าราชการ	ส่งผลให้เกิดความ

เหลื่อมล้ำา	ความไม่เป็นธรรมในการได้รับบริการสาธารณสุข	สิทธิประโยชน์ไม่เท่าเทียมกัน	๖๘	จึงจำาเป็นต้อง

กำาหนดเป็นหลักประกันว่า	ทุกคนต้องได้รับบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	๖๙

นอกจากนี้	ยังมีกรณี	“นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน	รักษาทุกที่	ทั่วถึงทุกคน”	(Emergency	

Claim	Online	:	EMCO)	ในการกำาหนดแนวสำาหรับผู้ป่วยที่มีโรคหรืออาการของโรคที่มีลักษณะรุนแรง	

อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตหรือต่อผู้อื่นสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	ที่พบปัญหา

ในทางปฏิบัติ	ได้แก่	การตีความคำานิยาม	“เจ็บป่วยฉุกเฉิน”	 ซึ่งมีความเข้าใจแตกต่างกันในมุมมองของ

ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์	 ทำาให้ไม่มีการส่งต่อผู้ป่วยเมื่อพ้นวิกฤตไปรักษาต่อยังโรงพยาบาล

ต้นสังกัดทำาให้ผู้ป่วยต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลเอง	ซึ่งไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของนโยบาย	รวมถึง

การขาดข้อมูล	ข่าวสารของประชาชน	ในการได้รับสิทธิประโยชน์และร้องเรียนเมื่อมีปัญหา	เป็นต้น

อนึ่ง	ยังพบปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของคนบางกลุ่ม	ข้อมูลจากสำานักงาน

พัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศได้ประเมินจำานวนบุคคลท่ีมีปัญหาทางสถานะและสิทธิทางสุขภาพ	

เช่น	ชนกลุ่มน้อย	ชาวเขา	คนไร้รัฐ	ผู้อพยพลี้ภัยตามค่ายอพยพชายแดนไทย	-	พม่า	 แรงงานข้ามชาติ	

ที่อยู่นอกระบบ	 และกลุ่มคนที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนว่า	มีประมาณ	๒	ล้านคน	 ประชากรกลุ่มนี้คาดว่า	

มีเด็กรวมอยู่ด้วยมากกว่า	๑	แสนคน	 เฉพาะพื้นที่กรุงเทพฯ	เพียงแห่งเดียวมีจำานวนเด็กต่างด้าวที่เป็น	

ลูกของแรงงานข้ามชาติสูงถึงประมาณ	๓	หม่ืนคน	๗๐	สำาหรับกรณีคนพิการพบว่า	การจัดบริการทางการ

๖๘	ในเรื่องนี้	กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะนโยบายและการปรับปรุงกฎหมาย	ตามรายงานผลการพิจารณาที่	๓๙๖-๔๐๐/๒๕๕๖
๖๙	คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	“กรอบแนวทางการจัดทำาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อการปฏิรูป”,	๒๕๕๗
๗๐	แรงงานข้ามชาติกับระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย,	 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม	<www.healthinfo.in.th>	เข้าดูเมื่อวันที่	 ๒๐	

พฤษภาคม	๒๕๕๘
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แพทย์ของรัฐยังไม่ทั่วถึง	 การให้บริการอุปกรณ์/เครื่องช่วยความพิการและการฟ้ืนฟูคนพิการมีจำากัด	

ในโรงพยาบาลเพียงบางแห่งเท่านั้น	 รวมถึงการขาดความเชี่ยวชาญในการรักษาความพิการมากพอ	

การขาดงบประมาณสำาหรับการจัดบริการฟื้นฟูให้คนพิการที่บ้าน	และให้บริการพื้นฐานอื่นที่จำาเป็นสำาหรับ

การดำารงชีวิตอิสระของคนพิการ	

๒.๒)	สถานการณ์สิทธิมนุษยชน	และการดำาเนินการของ	กสม.

ปัญหาสิทธิมนุษยชนทั่วไปที่พบในกลุ่มของผู้สูงอายุ	คนพิการ	และการสาธารณสุขน้ัน	

นอกจากการถูกละเมิดสิทธิที่เกิดข้ึนกลุ่มบุคคลดังกล่าวโดยตรงแล้ว	ยังมีปัญหาท่ียังเป็นการเลือกปฏิบัติ	

ซ้ำาซ้อน	เช่น	กรณีของผู้สูงอายุที่เป็นสตรี	คนพิการ	หรือคนพิการท่ีเป็นคนชายขอบหรือชนกลุ่มน้อย	

ตลอดจนทัศนคติของสังคมในเชิงลบที่เป็นการตีตราท่ีทำาให้บุคคลเหล่านั้นไม่สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้

อย่างปกติ	๗๑

ในส่วนของผู้สูงอายุ	พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	๒๕๔๖	 ได้รับรองสิทธิของ	

ผู้สูงอายุในด้านต่าง	ๆ 	ไว้	 เช่น	สิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขโดยสะดวกและ	

รวดเร็ว	 สิทธิได้รับบริการด้านการศึกษา	การศาสนา	และข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์	 สิทธิได้รับบริการ	

ด้านการประกอบอาชีพหรือฝึกอาชีพที่เหมาะสม	 สิทธิในการพัฒนาตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม	

ทางสังคม	 สิทธิได้รับการอำานวยความสะดวกและความปลอดภัยในอาคาร	สถานท่ี	ยานพาหนะหรือ	

การบริการสาธารณะ	 สิทธิในการได้รับการช่วยเหลือในกรณีถูกทารุณกรรมหรือถูกแสวงหาประโยชน์	

โดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือถูกทอดทิ้ง	 สิทธิได้รับบริการการจัดที่พักอาศัย	อาหาร	และเครื่องนุ่งห่ม	

ตามความจำาเป็นอย่างทั่วถึง	 สิทธิได้รับการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพตามความจำาเป็นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม	

แต่ในทางปฏิบัติพบว่า	 สภาพการดำารงชีวิตของผู้สูงอายุจำานวนมากมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานที่เหมาะสม	

ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาของการขาดหลักประกันทางเศรษฐกิจที่รัฐพึงจัดหาให้	 แม้ว่าเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	

รัฐจะจัดสรรเบี้ยผู้สูงอายุให้เดือนละ	๖๐๐-๑,๐๐๐	บาท	ตามช่วงอายุแบบข้ันบันได	แต่เมื่อเปรียบเทียบ	

ค่าครองชีพที่สูงขึ้นกับเบี้ยยังชีพที่ได้รับแล้ว	ยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์เศรษฐกิจ	 ทำาให้ผู้สูงอายุขาด

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ	 แม้ว่าจะประเทศจะมีพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๔	

เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของประชาชนที่จะเป็นหลักประกันทางเศรษฐกิจเมื่อเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ	 แต่รัฐบาล

ยังไม่ได้นำามาปฏิบัติให้เกิดผล

หลักประกันทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุยังเช่ือมโยงกับเรื่องการเกษียณอายุ	 เพราะจะ

ทำาให้ผู้สูงอายุมีรายได้ลดลง	 ดังน้ัน	การออกจากงานเมื่อครบอายุเกษียณ	๖๐	ปี	ทำาให้ผู้สูงอายุมีรายได้	

ลดลง	 ซึ่งมีผลกระทบต่อคุณภาพของการดำารงชีพ	 รวมถึงความสามารถท่ีจะมีชีวิตอย่างเป็นอิสระโดยไม่

ต้องพึ่งพิงครอบครัว	บุตรหลาน	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุบางรายยังสามารถทำางานต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๗๑	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ	“การเลือกปฏิบัติซ้ำาซ้อน”	(Multiple	discrimination)	และ	“การสอดประสาน”	(intersection-

ality)	ของอัตลักษณ์บุคคล,	<ww.socialdifference.columbia.edu>	เข้าดูเมื่อวันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๕๘
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โดยที่สังคมไทยมีแนวโน้มเป็นสังคมครอบครัวเดี่ยวมากข้ึน	 มีลักษณะผู้สูงวัยอยู่บ้าน

เพียงลำาพัง	 ไม่มีคนดูแลหรือไม่มีระบบการดูแลที่รองรับผู้สูงอายุ	 ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องดำาเนินการ

ให้มีระบบและกลไกในการรองรับผู้สูงอายุอีกมาก	 รวมถึงการดูแลในระยะยาว	 ทั้งในด้านการดำารงชีพ	

การรักษาพยาบาล	 เศรษฐกิจ	 สภาพแวดล้อมและบริการขั้นพ้ืนฐานต่าง	ๆ 	ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพของ	

ผู้สูงอายุ	

ในส่วนของคนพิการ	 กสม.	มีข้อห่วงใยในการปฏิบัติว่า	 ยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของอนุสัญญาฯ	และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

F	 การมีส่วนร่วมของคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐	 พบว่า	คนพิการได้เข้าร่วมในกิจกรรมต่าง	ๆ 	บ้าง	แต่ยัง	

ไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงตั้งแต่ขั้นตอนของการคิดและวางแผน	 รวมถึง	การมี	

ส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานของหน่วยงานต่าง	ๆ 	

ที่เกี่ยวข้อง

F	 การสร้างการยอมรับต่อคนพิการ	 แม้จะมีการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงปัญหา

ต่าง	ๆ 	ของคนพิการที่ประสบอยู่	แต่พบว่าผู้ปกครองคนพิการจำานวนหนึ่งไม่ต้องการ

ให้ลูกทำาบัตรคนพิการเพราะเห็นว่าเป็นการตีตราทางสังคม

F	 การเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ การเดินทาง	และข้อมูล	 พบว่า	คนพิการ

ยังไม่สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ	การเดินทาง	และข้อมูลข่าวสาร	

ทำาให้เป็นอุปสรรคต่อการดำารงชีวิตได้อย่างอิสระรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมใน	

สังคม	“อารยะสถาปัตย์”	(Universal	Design)	หรือการออกแบบท่ีทุกคนใช้	

ประโยชน์ได้	ยังไม่มีการนำาไปปฏิบัติอย่างทั่วถึง

F	 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 พบว่า	คนพิการยังมีข้อจำากัดในการเข้าถึงบริการ

ต่าง	ๆ 	ในกระบวนการยุติธรรม	เช่น	การขาดล่ามภาษามือ	หรือการขาดผู้ประกอบ

วิชาชีพในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้พิการที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	เป็นต้น

F	 การถูกทำาร้าย แสวงประโยชน์ หรือล่วงละเมิด พบว่า	คนพิการที่ยากจนและอยู่	

ตามลำาพัง	ไม่สามารถช่วยตัวเองได้	มักจะถูกทอดท้ิง	และเสี่ยงต่อการถูกทำาร้าย

และละเมิดในรูปแบบต่าง	ๆ 	โดยหน่วยงานรัฐยังไม่มีมาตรการเชิงรุกที่จะป้องกันได้	

F	 การดำารงชีวิตอย่างอิสระและการมีมาตรฐานการดำารงชีวิตที่เพียงพอ	 พบว่า	ใน

สังคมไทยยังไม่ได้ให้คนพิการสามารถดำารงชีวิตอย่างอิสระได้	ซึ่งหมายถึง	การที่	

คนพิการสามารถเลือกดำารงชีวิตในรูปแบบที่ตนต้องการได้	อันเป็นเร่ืองศักดิ์ศรี	

และเสรีภาพในการตัดสินใจ
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F	 สิทธิด้านการศึกษา	พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๑	

บัญญัติให้คนพิการมีสิทธิทางการศึกษาท่ีมีมาตรฐานตั้งแต่แรกเกิด	หรือพบ	

ความพิการจนตลอดชีวิต	โดยต้องคำานึงถึงความสามารถ	ความสนใจ	ความถนัด

และความต้องการจำาเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล	 อย่างไรก็ดี	

ในทางปฏิบัติ	พบว่า	 คนพิการจำานวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้	

การพิจารณารับเด็กพิการเข้าเรียนในสถานศึกษาข้ึนอยู่กับนโยบายของ

ผู้บ ริหารของสถานศึกษาแต่ละแห่ง	 เด็กพิการจำานวนไม่ น้อยถูกปฏิเสธ	

การเข้าเรียนในโรงเรียนปกติ	 เช่น	เด็กออทิสติก	รวมถึงปัญหาการขาดแคลน

บุคลากรครูที่มีความรู้ความเข้าใจในการสอนคนพิการ

F	 การจ้างงานคนพิการ	 โดยที่พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	

คนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๐	 กำาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและ

หน่วยงานของรัฐต้องรับคนพิการเข้าทำางานในอัตราส่วนตามท่ีเหมาะสม	และใน

กรณีที่ไม่ได้รับคนพิการเข้าทำางานตามท่ีกำาหนด	จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนส่งเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	หรือให้การช่วยเหลืออื่นใดแก่คนพิการหรือ	

ผู้ดูแลคนพิการแทน	 แต่พบว่า	มาตรการดังกล่าวไม่ตอบสนองต่อความต้องการ	

ของคนพิการท่ีปัจจุบันเป็นผู้ประกอบการเองมากกว่า	 นอกจากนี้	หน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องยังขาดมาตรการท่ีจะเตรียมคนพิการให้มีความพร้อมสำาหรับการทำางาน	

และคนพิการต้องการมีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายนี้

ในกรณีของนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน	รักษาทุกท่ี	ท่ัวถึงทุกคน	 กสม.	ได้จัดทำารายงาน	

ข้อเสนอแนะนโยบายต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ที่สำาคัญ	ได้แก่	๗๒

F	 ควรประมวลปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติ	ทั้งในด้านงบประมาณ	

ระบบบริหารจัดการระหว่างโรงพยาบาล	ตลอดจนกระบวนการเบิกจ่ายทดแทน	

ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล	ซ่ึงครอบคลุมถึงหน่วยงานต่าง	ๆ 	ท่ีเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าเสียหาย

F	 ควรประชาสัมพันธ์นโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินฯ	ในกรณีท่ีมีปัญหา	ควรมีการให้	

คำาปรึกษาที่เข้าถึงง่ายและตลอดเวลา

F	 ควรกำาหนดมาตรการและจัดสรรเงินกองทุนเพื่อรองรับการปฏิบัติตามนโยบายเจ็บ

ป่วยฉุกเฉินฯ	อย่างเพียงพอโดยไม่ให้เป็นภาระของผู้ป่วย

F	 สำาหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบในทางปฏิบัติท่ีผ่านมา	ควรกำาหนดมาตรการช่วยเหลือ	

และเยียวยา	ทั้งในระยะเร่งด่วน	และมาตรการระยะยาว

๗๒	รายงานข้อเสนอแนะนโยบาย	ที่	๖๙/๒๕๕๘	ของ	กสม.
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F	 เสนอให้มีการปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล	พ.ศ.	๒๕๔๑	 และ

กฎกระทรวงกำาหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบ้ืองต้น	 จำานวนเงิน	

ค่าเสียหายเบื้องต้น	 การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น	พ.ศ.	๒๕๕๒	

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๓)  การประเมินสถานการณ์
จากการประเมินการปฏิบัติตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่	๒	(พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๖๔)	๗๓		และ

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	๒๕๔๖	 พบว่า	ยังไม่สามารถขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้เท่าที่ควร	

ส่วนหน่ึงอาจเนื่องมาจากไม่มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนจากรัฐบาล	ทำาให้ขาดความต่อเนื่อง	ประกอบ

กับนโยบายทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถ่ินไม่ได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	

ของผู้สูงอายุอย่างจริงจัง	 และผู้สูงอายุไม่มีอำานาจในการต่อรองกับรัฐในเรื่องต่าง	ๆ 	 จึงเห็นว่ารัฐควรมี

มาตรการในการรับรองสิทธิของผู้สูงอายุที่สำาคัญ	ดังนี	้

F	 จัดให้มีแผนการออมแห่งชาติ	ตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ	

พ.ศ.	๒๕๕๔	เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนเมื่อเข้าสู่วัยของผู้สูงอายุ	

F	 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว	 เช่น	ระบบบริการสุขภาพและ

สวัสดิการทางสังคมบริการขั้นพื้นฐานต่าง	ๆ 	ที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพของผู้สูงอายุ	

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	พ.ศ.	๒๕๔๖	มาตรา	๑๑	 โดยเฉพาะผู้สูงอายุท่ีเป็น	

ผู้ยากไร้	ผู้ทุพพลภาพ	หรือผู้พิการ	และผู้อยู่ในสภาวะยากลำาบากพึ่งพาตนเอง	

ได้น้อย	และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและประชาชนได้ทราบถึงสิทธิดังกล่าว

F	 อาจพิจารณาความเหมาะสมหรือความยืดหยุ่นในการกำาหนดอายุเกษียณที่	๖๐	ปี	

โดยผู้สูงอายุอาจเลือกท่ีจะเกษียณตนเองหรือสมัครใจท่ีจะทำางานต่อ	และสามารถ

ที่จะเกษียณตัวเองได้เมื่อร่างกายไม่สามารถปฏิบัติงานได้

	 ประเทศไทยมีกฎหมายที่ประกันสิทธิของคนพิการที่มีความก้าวหน้าและสอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการเป็นส่วนใหญ่	 แต่คนพิการยังไม่สามารถเข้าถึงและใช้สิทธิ	

ตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่	 กสม.	เห็นว่า	

F	 รัฐควรจัดให้มีระบบกำากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ	

เพื่อให้สิทธิที่ ได้รับการรับรองในกฎหมายเกิดผลในทางปฏิบัติจริง	 โดยมี	

การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำาเนินการ	พร้อมเสนอแนะนโยบายและ

มาตรการแก้ไขต่อคณะกรรมการระดับชาต	ิรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานต่าง	ๆ 	

๗๓	แผนผู้สูงอายุแห่งชาติ	ฉบับที่		๒	(พ.ศ.	๒๕๔๕	–	๒๕๖๔)
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ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการระดับชาติและสอดคล้องกับพันธกรณี	

ในอนุสัญญาฯ	ตลอดจนการศึกษาวิจัย	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	เพื่อให้	

นำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป

F	 รัฐควรให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของคนพิการหรือผู้ปกครองคนพิการได้

มีส่วนร่วมในการดำาเนินการด้านต่าง	ๆ 	ของรัฐที่มีผลกระทบต่อคนพิการอย่าง	

มีความหมายตั้งแต่ในข้ันตอนของการวางแผน	การดำาเนินการ	และการติดตาม

และประเมินผล	 รวมถึงให้ความสำาคัญการสร้างเสริมเจตคติท่ีดีของสังคมต่อ	

คนพิการ	เพ่ือให้สังคมเห็นว่าคนพิการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสามารถดำารง

ชีวิตในสังคมได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป	เช่น	การให้ผู้แทนคนพิการอยู่ในองค์ประกอบ

ของคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องของรัฐ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	คณะกรรมการบริหาร

กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ

ของคนพิการอย่างแท้จริง

F	 รัฐควรให้ความสำาคัญการสร้างเสริมเจตคติที่ดีของสังคมต่อคนพิการเพื่อให้สังคม

เห็นว่า	คนพิการมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสามารถดำารงชีวิตในสังคมได้	

เช่นเดียวกับคนทั่วไป

ในด้านการสาธารณสุข	 กสม.	เห็นว่า	รัฐบาลควรทบทวนแนวคิดวิธีจัดบริการและระบบ

บริการสาธารณสุขบนฐานหลักความเสมอภาค	ทั่วถึง	เป็นธรรม	มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 ทั้งนี้	

รัฐควรแก้ไขข้อจำากัดในการให้บริการสาธารณสุขแก่บุคคลท่ีเป็นกลุ่มเฉพาะ	เช่น	ผู้สูงอายุ	คนพิการ	หรือ	

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	เพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิทางสุขภาพ	ได้อย่างทั่วถึง	เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น
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๑)  เกณฑ์การประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

๑.๑)	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

๑.๑.๑)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)พุทธศักราช	๒๕๕๗

มาตรา ๔	 ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาค	 บรรดาท่ีชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตาม

ประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขและตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่แล้ว	ย่อมได้รับการคุ้มครอง

ตามรัฐธรรมนูญนี้

๑.๑.๒)	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	(แก้ไขเพิ่มเติม	

พุทธศักราช	๒๕๕๔)

มาตรา ๔	 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล

ย่อมได้รับความคุ้มครอง

มาตรา ๕	 ประชาชนชาวไทยไม่ว่าเหล่ากำาเนิด	เพศ	หรือศาสนาใด	ย่อมอยู่ใน

ความคุ้มครองแห่งรัฐธรรมนูญนี้เสมอกัน

มาตรา ๒๖	 การใช้อำานาจโดยองค์กรของรัฐทุกองค์กร	ต้องคำานึงถึงศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์สิทธิและเสรีภาพ	ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้

มาตรา ๒๘	 บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือใช้สิทธิและเสรีภาพ	

ของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น	ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ	

หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

บุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้	 สามารถยก

บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้เพื่อใช้สิทธิทางศาลหรือยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้คดีในศาลได้

บุคคลย่อมสามารถใช้สิทธิทางศาลเพื่อบังคับให้รัฐต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติ	

ในหมวดนี้ ได้โดยตรง	หากการใช้สิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมีกฎหมายบัญญัติ 	

รายละเอียดแห่งการใช้สิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญนี้รับรองไว้แล้ว	 ให้การใช้	

สิทธิและเสรีภาพในเรื่องนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ
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บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการส่งเสริม	สนับสนุน	และช่วยเหลือจากรัฐ	ในการใช้	

สิทธิตามความในหมวดนี้

มาตรา ๓๐ บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย

เท่าเทียมกัน

ชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกัน

การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง	

ถิ่นกำาเนิด	เชื้อชาติ	ภาษา	เพศ	อายุ	ความพิการ	สภาพทางกายหรือสุขภาพ	สถานะ	

ของบุคคล	ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม	ความเช่ือทางศาสนา	การศึกษาอบรม	หรือ	

ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ	จะกระทำามิได้

มาตรการที่ รัฐกำาหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้ 	

สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น	 ย่อมไม่ ถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดย	

ไม่เป็นธรรมตามวรรคสาม

๑.๒)	สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี

๑.๒.๑)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

ข้อ ๒

รัฐภาคีแต่ละรัฐแห่งกติกานี้รับท่ีเคารพและประกันแก้ปัจเจกบุคคลท้ังปวงภายใน

ดินแดนของตนและภายใต้เขตอำานาจของตนในสิทธิท้ังหลายท่ีรับรองไว้ในกติกานี้	

โดยปราศจากการแบ่งแยกใด	ๆ 	อาทิ	เชื้อชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็น

ทางการเมือง	หรือความคิดเห็นอื่นใด	เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	กำาเนิด	

หรือสถานะอื่น	ๆ

ในกรณีที่ยังไม่มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใด	รัฐภาคีแต่ละรัฐ

แห่งกติกานี้รับที่จะดำาเนินการตามข้ันตอนท่ีจำาเป็น	ตามกระบวนการทางรัฐธรรมนูญ	

ของตนและบทบัญญัติแห่งกติกานี้	เพื่อให้มีมาตรการทางนิติบัญญัติหรือมาตรการอื่นใด	

ที่อาจจำาเป็นเพื่อให้สิทธิทั้งหลายที่รับรองไว้ในกติกานี้เป็นผล

ข้อ ๒๔

เด็กทุกคนย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองโดยมาตรการต่าง	ๆ 	ที่จำาเป็นตามสถานะ

ของผู้เยาว์	จากครอบครัวของตน	สังคม	และรัฐโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่อง	

มาจากเชื้อชาติ	ผิว	เพศ	ภาษา	ศาสนาเผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือสังคม	ทรัพย์สิน	หรือกำาเนิด
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เด็กทุกคนต้องได้รับการจดทะเบียนทันทีภายหลังการเกิด	และต้องมีช่ือ	เด็กทุกคน	

มีสิทธิที่จะได้มาซึ่งสัญชาติ

ข้อ ๒๖	 บุคคลทั้งปวงย่อมเสมอกันตามกฎหมายและมีสิทธิท่ีจะได้รับความ

คุ้มครองเท่าเทียมกันตามกฎหมายโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด	ๆ 	ในกรณีนี้	กฎหมาย

จะต้องห้ามการเลือกปฏิบัติใด	ๆ 	และต้องประกันการคุ้มครองบุคคลทุกคนอย่าง	

เสมอภาคและเป็นผลจริงจังจากการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใด	เช่น	เชื้อชาติ	ผิว	เพศ	

ภาษา	ศาสนา	ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่นใด	เผ่าพันธุ์แห่งชาติหรือ

สังคม	ทรัพย์สิน	กำาเนิด	หรือสถานะอื่น	ๆ

๑.๒.๒)	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม

ข้อ ๖

๑.	 รัฐภาคีแห่งกติกานี้รับรองสิทธิในการทำางานซึ่งรวมท้ังสิทธิของทุกคน	

ในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตนเลือกหรือรับอย่างเสรี	และจะดำาเนินข้ันตอนท่ี

เหมาะสมในการปกป้องสิทธินี้																	

๒.	 ขั้นตอนซ่ึงรัฐภาคีแห่งกติกานี้จะต้องดำาเนินเพื่อให้บรรลุผลในการทำาให้

สิทธินี้เป็นจริงอย่างบริบูรณ์	จะต้องรวมถึงการให้คำาแนะนำาทางเทคนิคและวิชาชีพและ

โครงการฝึกอบรม	นโยบายและเทคนิคที่จะทำาให้บรรลุผลในการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	

สังคม	และวัฒนธรรมอย่างสม่ำาเสมอ	และการจ้างงานอย่างบริบูรณ์และเป็นประโยชน์

ภายใต้เงื่อนไขทั้งหลายที่เป็นการปกป้องเสรีภาพข้ันพื้นฐานทางการเมืองและทาง

เศรษฐกิจของปัจเจกบุคคล	

ข้อ ๗	

รัฐภาคีแห่งกติกาน้ีรับรองสิทธิของทุกคนท่ีจะมีสภาพการทำางานท่ียุติธรรมและ	

น่าพึงพอใจ	ซึ่งประกันโดยเฉพาะ	อย่างยิ่งในเรื่อง																	

(ก)	 ค่าตอบแทนขั้นต่ำาที่ให้แก่ผู้ทำางานทั้งปวง	ประกอบด้วย	

(๑)	 ค่าจ้างที่ เป็นธรรมและค่าตอบแทนที่ เท่าเทียมกันสำาหรับงานที่มี	

คุณค่าเท่ากัน	โดยปราศจากความแตกต่างในเรื่องใด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีจะได้	

การประกันสภาพการทำางานที่ไม่ด้อยกว่าบุรุษ	 โดยได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันสำาหรับ	

งานที่เท่าเทียมกัน

(๒)	 ความเป็นอยู่ท่ีเหมาะสมสำาหรับตนและครอบครัวตามบทบัญญัติแห่ง

กติกานี้	
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(ข)	 สภาพการทำางานที่ปลอดภัย	และถูกสุขลักษณะ	

(ค)	 โอกาสเท่าเทียมกันสำาหรับทุกคนที่จะได้รับการส่งเสริมให้มีความก้าวหน้า

ในการทำางานของตนในระดับที่สูงข้ึนตามที่เหมาะสม	 โดยไม่ข้ึนอยู่กับข้อพิจารณาใด	

นอกจากอาวุโสและความสามารถ

(ง)	 การพักผ่อน	เวลาว่าง	และข้อจำากัดท่ีสมเหตุสมผลในเรื่องเวลาทำางาน	

และวันหยุดเป็นคร้ังคราวโดยได้รับค่าตอบแทน	 ตลอดจนค่าตอบแทนสำาหรับวันหยุด

ทางการด้วย

๑.๒.๓)	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	

ข้อ ๑

ในอนุสัญญานี้	คำาว่า	“การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ”	จะหมายถึง	การจำาแนก	

การกีดกัน	การจำากัด	หรือการเลือก	 โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเชื้อชาติ	สีผิว	เชื้อสาย	

หรือชาติกำาเนิด	หรือเผ่าพันธ์ุกำาเนิด	 ซึ่งมีเจตนาหรือมีผลให้เกิดการระงับ	หรือกีดกั้น	

การเคารพสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลในด้านการเมือง	เศรษฐกิจ	

สังคม	วัฒนธรรม	และในด้านอื่นๆ	ของการดำารงชีวิตในสังคม	รวมทั้งการระงับ	หรือกีดกั้น

การใช้สิทธิเหล่านั้นอย่างเสมอภาคของบุคคล

...

จะตีความอนุสัญญานี้ไปในทางที่กระทบต่อข้อบทของกฎหมายภายในของรัฐภาคี

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ	สัญชาติ	และการให้สัญชาติไม่ได้	 หากข้อบทนั้น	ๆ 	มิได้

เลือกปฏิบัติต่อชนเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติใดโดยเฉพาะ

ข้อ ๒

๑.	 รัฐภาคีประณามการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ	 และจะจัดให้มีนโยบายที่จะขจัด

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	 และส่งเสริมความเข้าใจระหว่างชนทุกเชื้อชาติ

โดยวิธีการที่เหมาะสมและไม่รีรอ	และเพื่อการนี้	

(ก)	 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะไม่กระทำาการใด	ๆ 	ท่ีจะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล	

กลุ่มบุคคล	หรือสถาบันและจะประกันว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน	และสถาบันของรัฐ	

ทุกแห่งทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	จะปฏิบัติตามพันธกรณีนี้	

(ข)	 รัฐภาคีจะไม่อุปถัมภ์	ช่วยเหลือ	หรือสนับสนุนการเลือกปฏิบัติทาง	

เชื้อชาติ	โดยบุคคลหรือองค์กรใด	

(ค)	รัฐภาคีแต่ละรัฐจะดำาเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อทบทวนนโยบาย
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ของรัฐบาล	ทั้งในกรอบแห่งชาติและระดับท้องถิ่น	และแก้ไข	เพิกถอน	หรือยกเลิก

กฎหมายหรือกฎระเบียบใด	ๆ 	ที่มีผลก่อให้เกิดหรือแพร่ขยายการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ไม่ว่าในที่ใดก็ตาม	

(ง)	 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะห้ามและยกเลิกการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติโดย

บุคคล	กลุ่ม	หรือองค์กร	โดยวิธีการอันเหมาะสม	ซ่ึงรวมท้ังการออกกฎหมายท่ีใช้ตาม

ความจำาเป็นของสถานการณ์	

(จ)	 รัฐภาคีแต่ละรัฐจะสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรท่ีมุ่งประสาน

หลายเชื้อชาติเข้าด้วยกัน	และการดำาเนินการเคลื่อนไหว	และการกระทำาใดๆ	ในอันท่ีจะ

ขจัดอุปสรรคขวางกั้นทางเชื้อชาติตามความเหมาะสม	และจะไม่สนับสนุนการกระทำาใดๆ	

อันมีแนวโน้มที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการแบ่งแยกทางเชื้อชาติ	

๒.	 เมื่อสถานการณ์เหมาะสม	และโดยคำานึงถึงด้านสังคม	เศรษฐกิจ	วัฒนธรรม	

และอื่น	ๆ 	 รัฐภาคีจะจัดให้มีมาตรการพิเศษและเป็นรูปธรรมเพื่อประกันให้มีการพัฒนา

อย่างพอเพียง	และให้การคุ้มครองแก่กลุ่มชนหรือบุคคลบางเช้ือชาติ	โดยมีเจตนารมณ์

ที่จะประกันให้บุคคลเหล่าน้ันมีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานอย่างสมบูรณ์	

และอย่างเสมอภาค	 ทั้งนี้	มาตรการเหล่านี้จะต้องไม่ก่อให้เกิดการแบ่งแยกสิทธิ	

ที่ไม่เท่าเทียมกันสำาหรับกลุ่มชนต่างเช้ือชาติอย่างต่อเนื่อง	 ภายหลังจากท่ีได้บรรลุ

วัตถุประสงค์นั้นแล้ว	

ข้อ ๓ 

รัฐภาคีประณามอย่างยิ่งต่อการแบ่งแยกทางเช้ือชาติและลัทธิแบ่งแยกผิว	และ	

จะป้องกัน	ห้าม	และขจัดการปฏิบัติทั้งมวลในลักษณะนี้ในเขตอาณาของตน	

ข้อ ๔ 

รัฐภาคีประณามการโฆษณาชวนเช่ือท้ังมวลและองค์กรท้ังปวงท่ีตั้งอยู่บนพื้นฐาน	

ของความคิดหรือทฤษฎีของความเหนือกว่าของชนชาติหนึ่งชนชาติใด	หรือของกลุ่ม

บุคคลตามสีผิว	หรือเผ่าพันธุ์กำาเนิด	หรือท่ีพยายามให้เหตุผลรองรับ	หรือส่งเสริม	

ความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติหรือการเลือกปฏิบัติในรูปแบบใดก็ตาม	 และตกลงที่	

จัดให้มีมาตรการในทางบวกในทันทีท่ีจะขจัดการกระตุ้นหรือการกระทำาท่ีเลือกปฏิบัติ

และเพ่ือการนี้จะดำาเนินการต่างๆ	โดยคำานึงถึงหลักการที่ปรากฏอยู่ในปฏิญญาสากล	

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติและสิทธิต่างๆ	ท่ีได้ระบุใน	ข้อ	๕	ของอนุสัญญานี้	

ซึ่งรวมถึง	

(ก)	 จะประกาศให้การเผยแพร่ความคิดที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ	

เหนือกว่าทางเชื้อชาติ	หรือความเกลียดชังอันเกิดจากความแตกต่างทางเช้ือชาติ	
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การช่วยกระตุ้นให้เกิดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ	และการกระทำารุนแรงหรือกระตุ้น	

ให้เกิดการกระทำารุนแรงนั้นต่อชนเชื้อชาติหนึ่งเชื้อชาติใด	หรือกลุ่มบุคคลที่มีสีผิวอื่น	

หรือเผ่าพันธุ์กำาเนิดอื่น	 ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือหรือสนับสนุนทางการเงินต่อ

กิจกรรมชาตินิยม	เป็นการกระทำาที่ต้องได้รับโทษตามกฎหมาย

(ข)	 จะประกาศให้องค์กร	กิจกรรมจัดตั้ง	และกิจกรรมโฆษณาชวนเชื่ออื่น	ๆ 	

ทั้งปวงที่ส่งเสริมและกระตุ้นการ	เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติเป็นสิ่งผิดกฎหมายและต้องห้าม	

และให้การเข้าร่วมในองค์กร	หรือกิจกรรมเหล่านั้น	 เป็นการกระทำาท่ีต้องได้รับโทษตาม

กฎหมาย

(ค)	 จะไม่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือขององค์กรของรัฐ	ทั้งในระดับชาติ

และระดับท้องถิ่น	ส่งเสริมหรือ	กระตุ้นให้มีการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ	

ข้อ ๕ 

เพื่อให้สอดคล้องตามพันธกรณีพื้นฐานท่ีได้จัดวางไว้ตามข้อ	๒	ของอนุสัญญานี้	

รัฐภาคีจะห้ามและขจัดการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติทุกรูปแบบ	และจะประกันสิทธิของ

ทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตามกฎหมาย	โดยไม่จำาแนกตามเชื้อชาติ	สีผิว	หรือชาติ	

หรือเผ่าพันธุ์กำาเนิด	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิ	ดังต่อไปนี้	

(ก)	 สิทธิที่จะได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเท่าเทียมกันภายใต้ศาล	และองค์กร

อื่น	ๆ 	ทั้งปวง	ในกระบวนการยุติธรรม	

(ข)	 สิทธิที่บุคคลจะได้รับสวัสดิภาพและการคุ้มครองโดยรัฐให้รอดพ้นจาก

ความรุนแรงหรือการทำาร้ายร่างกาย	ไม่ว่าโดยการกระทำาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	หรือโดย

กลุ่มบุคคลหรือสถาบันใดก็ตาม	

(ค)	 สิทธิทางการเมือง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	สิทธิท่ีจะเข้าร่วมในการเลือกตั้ง	

การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งและการสมัครรับเลือกตั้ง	โดยอยู่บนพ้ืนฐานของการใช้สิทธิ

อย่างทั่วถึงและเสมอภาคกัน	การเข้าร่วมในรัฐบาล	และการเข้าร่วมในการดำาเนินกิจกรรม

สาธารณะในทุกระดับและความเสมอภาคในการเข้าถึงบริการสาธารณะ	

(ง)	 สิทธิพลเมืองอื่น	ๆ 	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

(๑)	 สิทธิในการมีเสรีภาพในการโยกย้ายและในการพำานักอาศัย

ภายในเขตแดนของรัฐ	

(๒)	 สิทธิในการเดินทางออกจากประเทศหนึ่งประเทศใด	รวมทั้ง

ประเทศของตน	และในอันที่จะกลับคืนมาประเทศตน	

(๓)	 สิทธิในการครองสัญชาติ	

(๔)	 สิทธิในการสมรสและการเลือกคู่สมรส	
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(๕)	 สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน	ท้ังโดยส่วนตัวและโดยร่วมกับ

บุคคลอื่น	

(๖)	 สิทธิในการรับมรดก	

(๗)	 สิทธิในการมีเสรีภาพทางความนึกคิด	ความสำานึก	และศาสนา	

(๘)		 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออก	

(๙)	 สิทธิในการชุมนุมอย่างสงบและการรวมกลุ่ม		

(ฉ)	 สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

(๑)	 สิทธิในการมีงานทำา	 ในการเลือกงานอย่างเสรี	ในการมีสภาพใน

การทำางานที่เหมาะสมและน่าพอใจ	ในการได้รับการคุ้มครองจาก

สภาพการตกงาน	ในการได้รับค่าจ้างท่ีเท่าเทียมกันกับงานท่ีทำา

ในระดับเดียวกัน	ในการได้รับผลตอบแทนที่ยุติธรรมและน่าพอใจ	

(๒)	 สิทธิในการจัดตั้งและเข้าร่วมสหภาพแรงงาน	

(๓)	 สิทธิในการมีที่อยู่อาศัย	

(๔)	 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข	การดูแลทางการแพทย์์	

การประกันสังคม	และการบริการทางสังคม	

(๕)	 สิทธิในการได้รับการศึกษาและการฝึกอบรม	

(๖)	 สิทธิในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน	

(ช)	 สิทธิในการเข้าถึงสถานที่หรือบริการใด	ๆ 	ที่มีไว้สำาหรับสาธารณชน	

เช่น	การเดินทางขนส่ง	โรงแรม	ร้านอาหาร	ร้านกาแฟ	โรงละคร	และสวนสาธารณะ	

ข้อ ๖ 

รัฐภาคีจะรับประกันต่อทุกคนในเขตอาณาท่ีจะได้รับการคุ้มครองและการเยียวยา

ที่มีประสิทธิภาพ	 โดยผ่านศาลระดับชาติและองค์กรของรัฐอื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องต่อการ	

กระทำาใด	ๆ 	อันเป็นการเลือกปฏิบัติทางเช้ือชาติ	 ซ่ึงได้ละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพข้ันพื้นฐานของบุคคลนั้น	อันไม่สอดคล้องกับอนุสัญญานี้	 และสิทธิในอันที่จะขอ

จากศาลนั้น	การทดแทนอย่างยุติธรรมและพอเพียงและการชดใช้ความเสียหายอันเป็น

ผลจากการเลือกปฏิบัตินั้น

ข้อ ๗ 

รัฐภาคีจะจัดให้มีมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพและอย่างทันที	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ในสาขาการสอน	การศึกษา	วัฒนธรรมและสารสนเทศ	 โดยมุ่งหมายท่ีจะต่อสู้กับการ

มีอคติอันนำาไปสู่การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ	และเพื่อสร้างเสริมความเข้าใจ	ขันติธรรม

และมิตรไมตรีระหว่างชาติต่าง	ๆ 	และระหว่างกลุ่มชนเชื้อชาติ	และเผ่าพันธุ์ต่าง	ๆ 	และ
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๒) สถานการณ์

๒.๑)	สภาพปัญหาทั่วไป

บุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์และอยู่ร่วมในสังคม	 ล้วนต้องการมีสถานะทางกฎหมาย	

(Legal	Status)	ทั้งสิ้น	 โดยในประเทศไทย	ระบุสถานะบุคคลจะใช้รหัสประจำาตัวเป็นเลข	๑๓	หลัก	บ่งชี้ว่า	

เป็นใคร	มาจากไหน	และมีสถานะใดในฐานะท่ีเป็นคนของรัฐไทย	 ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนก็จะได้	

สัญชาติไทย	ซึ่งจะส่งผลต่อสิทธิต่าง	ๆ 	ที่รัฐจะจัดให้	เช่น	สิทธิทางการศึกษา	สิทธิในการรักษาพยาบาล	

สิทธิทางการเมือง	เป็นต้น

ปัญหาด้านสถานะบุคคลท่ีพบโดยท่ัวไป	คือ	การท่ีบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย	

แล้วไม่มีสถานะบุคคล	 ตัวอย่างเช่นกลุ่มชาติพันธุ์	คือ	กลุ่มชนที่มีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์กับ	

สังคมไทยมาตั้งแต่อดีตมากกว่าร้อยปีมีความแตกต่างจากกลุ่มชนอื่น	ๆ 	และมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง	

โดยอาศัยตั้งถิ่นฐานกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆ	ใน	๖๗	จังหวัด	จำานวน	๕๖	กลุ่ม	มีประชากรรวมประมาณ	

๖,๑๐๐,๐๐๐	คน	หรือร้อยละ	๙.๖๘	ของประชากรประเทศ	จำาแนกพื้นที่ตามลักษณะการตั้งถิ่นฐานได้	๔	

ลักษณะ	คือ	กลุ่มตั้งถ่ินฐานบนพื้นที่สูงหรือชนชาวเขา	๗๔	กลุ่มตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ราบ	๗๕	กลุ่มชาวเล	๗๖	

เพื่อแพร่ขยายเจตนารมณ์	 และหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ	 ปฏิญญาสากลว่าด้วย	

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 ปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	และอนุสัญญานี้

๑.๓)	ข้อเสนอแนะจากกระบวนการ	UPR	ที่ประเทศไทยรับมาปฏิบัติ

ข้อ ๒๓	 เสริมสร้างแนวคิดของการยอมรับความหลากหลายทางสังคมและ

ชาติพันธุ์ในสังคมไทยและคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานต่อไป

ข้อ ๒๕	 แก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อเด็กและวัยรุ่นที่เป็นชนกลุ่มน้อย	หรือ	

ที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษ

ข้อ ๘๗	 ดำาเนินการต่อไปเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในสังคม	และ

ความไม่เท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสและบริการต่าง	ๆ 	ของคนยากจนและคนชายขอบ

๗๔	กลุ่มชาวไทยภูเขา	๙	 เผ่า	 	 ได้แก่	กะเหรี่ยง	ม้ง	หรือแม้ว	 เมี่ยน	หรือเย้า	อาข่า	หรืออีก้อ	ลาหู่	หรือมูเซอ	ลีซูหรือลีซอ	ลัวะหรือ	

ถิ่น	ขมุ		และมลาบรีหรือคนตองเหลือง	ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ	และภาคตะวันตกของประเทศไทย
๗๕	กลุ่มชาติพันธุ์ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ราบ	จำานวน	 ๓๘	 กลุ่ม	 ได้แก่	 มอญ	 ไทยลื้อ	 ไทยทรงดำา	 ไทยใหญ่ไทยเขิน	 ไทยยอง	 ไทยหญ่า	

ไทยยวน	ภูไท	ลาวครั่ง	ลาวแง้ว	ลาวกา	ลาวตี้	ลาวเวียง	แสก	เซเร	ปรัง	บรู	(โซ่)	โซ่ง	โซทะวิง	อึมปีก๋อง	กุลา	ซอุโอจ	(ชุอุ้ง)	กูย	(ส่วย)	

ญัฮกรู	(ชาวบน)	ญ้อ	โย้ย	เขมรถิ่นไทย	เวียดนาม	(ญวน)	เญอหมี่ซอ	(บีซู)	ชอง	กระชอง	มลายูกะเลิง	และลาวโซ่ง	(ไทยดำา)
๗๖	กลุ่มชาวเล	ได้แก่	กลุ่มมอแกน	มอแกร็น	และอูรักลาโว้ย
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และกลุ่มอาศัยในป่า	๗๗	 และในกลุ่มชาติพันธุ์ดังกล่าวเป็นกลุ่มบุคคลผู้ที่มีปัญหาสถานะบุคคลเป็น	

จำานวนมาก	๗๘	 นอกจากกลุ่มชาติพันธุ์แล้ว	แรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มใหญ่ที่เข้ามาประกอบ

อาชีพในประเทศไทยก็มีปัญหาด้านสถานะบุคคล	 โดยเฉพาะกลุ่มท่ีอพยพเข้าเมืองมาโดยไม่ถูกต้องตาม

กฎหมาย	 ไม่มีเอกสารแสดงตนส่งผลต่อการตรวจสอบ	ติดตาม	การให้บริการและการเฝ้าระวังด้านต่าง	ๆ 	

อีกกลุ่มหนึ่ง	คือ	ผู้ย้ายถ่ินที่เข้ามาด้วยสาเหตุความไม่สงบในถ่ินเดิมจากต่างประเทศ	เช่น	กลุ่มโรฮิงญา	

กลุ่มอุยกูร์	เป็นต้น

ด้านสถานะบุคคล	 ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในหลายด้าน	ในปี	๒๕๕๑	ได้มีการ	

ปรับปรุงกฎหมายสำาคัญ	๒	ฉบับ	คือ	พระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับท่ี	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	 และพระราชบัญญัติ	

ทะเบียนราษฎร	พ.ศ.	๒๕๓๘	 เรื่องการจดทะเบียนเกิด	 โดยหน่วยงานของรัฐที่ มีอำานาจหน้าท่ี	

รับผิดชอบตามกฎหมาย	เช่น	กรมการปกครอง	 กระทรวงมหาดไทย	ได้มีการดำาเนินการต่าง	ๆ 	เพื่อ	

สร้างความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาเก่ียวกับสถานะบุคคลในหลายมิติ	 เช่น	

การจัดทำาทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน	 การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหา

เรื่องสัญชาติและสถานะบุคคล	 การรับแจ้งการเกิดและการจัดทำาทะเบียนประวัติ	 การจัดทำาบัตรประจำาตัว	

คนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย	 การแจ้งย้ายที่อยู่ของบุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน	เป็นต้น	 ซ่ึงกรมการปกครอง

ได้ดำาเนินการออกหนังสือเวียนให้นายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดและนายทะเบียนกรุงเทพมหานคร	

ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่การดำาเนินงานด้านสถานะบุคคล	พบว่า	มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาท่ี	กสม.	

ทั้งจากกลุ่มชาติพันธุ์	 กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น	กลุ่มแรงงานข้ามชาติ	 ในประเด็นเรื่องสิทธิในการศึกษา	 สิทธิ	

ในการรักษาพยาบาล	 สิทธิในการก่อตั้งครอบครัวและสิทธิพลเมือง	(การได้รับสัญชาติไทย)	เป็นต้น

ด้านการจัดต้ังถิ่นฐาน	การประกอบอาชีพ	และการดำารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรม	

ของกลุ่ม	สภาพปัญหาท่ีพบทั่วไป	คือ	หน่วยงานรัฐยังขาดความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่ม

ชาติพันธุ์โดยเฉพาะการพึ่งพิงธรรมชาติและป่า	 และมักพบว่า	นโยบายของรัฐด้านการท่องเที่ยว	และ	

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มักจะดำาเนินการโดยไม่คำานึงถึงสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์	

ในการตั้งถ่ินฐานและสิทธิการทำากินตามวิถีวัฒนธรรม	 อีกทั้ง	ความไม่สอดคล้องกับการตั้งถิ่นฐานของ	

กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีอยู่เดิมก่อนการประกาศเป็นพื้นที่อนุรักษ์

ด้านการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐานในการดำารงชีวิตตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม	

โดยลักษณะภูมิประเทศในการตั้งถ่ินฐานของกลุ่มชาติพันธุ์	 ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร	

ในขณะที่รัฐยังไม่สามารถกระจายการพัฒนาได้อย่างท่ัวถึง	ทำาให้ในหลายพื้นท่ีไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ	

และสวัสดิการต่าง	ๆ 	ได้อย่างสมบูรณ์

๗๗	กลุ่มอาศัยในป่า	ได้แก่	กลุ่มมานิ	และกลุ่มมลาบรี
๗๘	แผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐,	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
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๒.๒)	สถานการณ์สิทธิมนุษยชน	และการดำาเนินการของ	กสม.
ในการดำาเนินงานของ	กสม.	พบว่า	กลุ่มสถานะบุคคลยังมีปัญหาในหลายกรณี	ดังนี้

	 	 	 		การรับรองสถานะบุคคล

	 	 	 		กสม.	พบว่า	มีปัญหาด้วยเหตุต่าง	ๆ 	ได้แก่	ความล่าช้าของหน่วยงานรัฐในการพิจารณา

คำาร้องขอลงรายการสัญชาติไทย	 ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๘	มาตรา	๗	ทวิ	และตามพระราช

บัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๔)	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๒๓	 การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีผู้

ปฏิบัติโดยเฉพาะกรณีที่กฎหมายกำาหนดให้เป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ีในการรับฟังพยานหลักฐานของผู้ร้อง	

เช่น	หลักฐานทางวิทยาศาสตร์หรือพยานบุคคล	และการท่ีเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถกำาหนดสถานะทางทะเบียน

ตามยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล	เป็นต้น	 เนื่องจากไม่มีเอกสารพิสูจน์ตน	

เมื่อยื่นคำาร้อง	 และขาดแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนสำาหรับกรณีดังกล่าว	 ปัญหาหลักจากคำาร้อง	คือ	

การเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและการขาดอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	ทำาให้เกิดความล่าช้า	

บางกรณีนานถึง	๓	-	๔	ปี

	 	 	 		การจัดตั้งถิ่นฐาน	และการดำารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์

	 	 	 		กสม.	พบว่า	การประกาศพื้นที่เป็นป่าอนุรักษ์	เขตป่าสงวน	และเขตอุทยานแห่งชาต	ิ

ส่งผลกระทบต่อกลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีต้ังถ่ินฐานและทำากินตามวิถีวัฒนธรรม	เช่น	กรณีคสช.ออกคำาสั่ง	

คสช.	ท่ี	 ๖๔/๒๕๕๗	และที่	๖๖/๒๕๕๗	 เพื่อการปราบปรามและหยุดย้ังการบุกรุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้	๗๙	

ในส่วนของประเด็นด้านการประกอบอาชีพ	 กสม.	พบปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิในการฝึกอาชีพของ	

กลุ่มบุคคลที่ยังมิได้พิสูจน์สัญชาติ	 กรณีท่ีระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำางาน	

พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๘	(๓)	กำาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับการฝึกว่าต้องมีสัญชาติไทย	โดยศูนย์พัฒนาฝีมือ	

๗๙	ดูรายละเอียดในเรื่อง	๒.๒.๕	สิทธิชุมชน	และ	๒.๒.๖	สิทธิด้านที่ดินและป่า

แรงงานในบางจังหวัดจะรับบุคคลไม่มีสัญชาติไทยได้สมัครเข้ารับการ	

ฝึกอบรมกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน	แต่เมื่ออบรมครบตามหลักสูตร	

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานในบางจังหวัดจะปฏิเสธการมอบวุฒิบัตรให้	

บุคคลที่เข้าฝึกอบรม	โดยอ้างว่าเนื่องจากเป็นบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
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	 	 การเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการข้ันพ้ืนฐาน	ในการดำารงชีวิตตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม

	 	 กสม.	พบว่า	 แม้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๕๑	

จะให้สิทธิแต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาเก่ียวกับการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของกลุ่มบุคคลที่ไม่มี

สถานะทางทะเบียน	 กรณีที่มีการจำากัดสถานพยาบาลในการรับบริการของบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน	

(บุคคลหมายเลข	๐)	ตาม	“กองทุนให้สิทธิ	(คืนสิทธิ)	ขั้นพ้ืนฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหา	

ด้านสถานะและสิทธิ	ตามมติคณะรัฐมนตรี	๒๓	มีนาคม	๒๕๕๓”	 ซ่ึงกำาหนดสถานพยาบาลท่ีบุคคล

ประเภทนี้จะเข้ารักษาพยาบาลได้	โดยต้องเป็นสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขตามภูมิลำาเนา	

ในทะเบียนราษฎรที่บุคคลนั้นอาศัยอยู่เท่านั้น	ไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลในพื้นที่อื่นได้

๓)  การประเมินสถานการณ์
จากการดำาเนินการของ	กสม.	ในปี	๒๕๕๗	ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในพ้ืนที่	การรับฟัง	

ข้อมูลทั้งจากหน่วยงานที่ถูกร้องเรียน	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมทั้งการจัดเวทีเสวนาวิชาการเพื่อ	

สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ	 อีกทั้งได้มีข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีและเลขาธิการ

สภาความมั่นคงแห่งชาติ	 เพื่อแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ มีสถานะไม่ชัดเจน	

ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลฯ	 กสม.	พบว่า	แม้รัฐบาลจะมีการ	

ดำาเนินการที่ก้าวหน้าในหลายประการ	 รวมถึงการกำาหนดแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติพันธ์ุใน

ประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐	ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ซึ่งถือเป็น

พัฒนาการที่สำาคัญ	 	อย่างไรก็ดี	กสม.	ยังมีความกังวลต่อนโยบายบางประการที่ไม่สอดคล้องหลักการ	

สิทธิมนุษยชน	เช่น	คำาสั่ง	คสช.	ที่	๖๔/๒๕๕๗	และท่ี	๖๖/๒๕๕๗	 ตลอดจนแผนแม่บทแก้ไขปัญหา	

การทำาลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ	 และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน	

และปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย	มีความล่าช้า	หรือไม่นำาไปปฏิบัติ	นอกจากนี้	

รัฐยังต้องเสริมสร้างความรู้	ความเข้าใจเก่ียวกับวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ุ	 ตลอดจนการยอมรับ	

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในสังคมไทย

ในการรับรองสถานะบุคคลของบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

กสม.	มีความเห็น	ดังนี้

F	 ปัญหาบุคคลท่ีมีสถานะไม่ชัดเจนภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิ	

ของบุคคลฯ	ซึ่งมีจำานวนนับแสนคนยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่เพราะนโยบายและ	

การปฏิบัติของภาครัฐยังไม่ครอบคลุมและไม่ชัดเจน	 รวมท้ัง	ปัญหาของกลุ่มบุคคลท่ีไม่มี

เอกสารแสดงตนใด	ๆ 	ที่ส่งผลให้ไม่สามารถกำาหนดสถานะทางทะเบียนได้

F	 เนื่องจากมาตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขาดความชัดเจน	เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
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ได้อย่างถูกต้อง	รวดเร็ว	และเป็นธรรม	ยังมีความจำาเป็นท่ีจะต้องจัดให้มีกระบวนการ

ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องสถานะบุคคลเพื่อเป็น

มาตรการป้องกันและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่แสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ	 กสม.	พบว่า	เมื่อมี

การติดตามการปฏิบัติการในพื้นท่ีโดยสร้างความเข้าใจในคำาสั่งของกระทรวงมหาดไทยกับ	

เจ้าหน้าที่	เหตุการณ์ก็สามารถคลี่คลายได้

ในด้านการจัดตั้งถิ่นฐาน	การประกอบอาชีพ	และการดำารงชีวิตตามวิถี
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์	

F	 มาตรการ	และปัญหาในทางปฏิบัติตามคำาสั่ง	คสช.	ที่	๖๔/๒๕๕๗	และที่	๖๖/๒๕๕๗	

ตลอดจนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทำาลายทรัพยากรป่าไม้การบุกรุกที่ดินของรัฐ	และ	

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนมีปัญหาในทางปฏิบัติเป็นอย่างมาก	

เพราะมีผลกระทบต่อการดำารงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์	รัฐอาจเปิดโอกาส

ให้ผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง	

F	 กฎหมายที่เกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิในการฝึกอาชีพของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีสถานะบุคคล

คือ	ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำางาน	พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๘	

(๓)	ที่กำาหนดคุณสมบัติของผู้สมัครรับการฝึกว่าต้องมีสัญชาติไทย	ซ่ึงเป็นหลักสูตรที่มี	

การเรียนการสอนเพื่อทักษะเพื่อเตรียมเข้าทำางาน	 การเข้าสู่การแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ

ในประชาคมอาเซียน	ทำาให้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะเป็นปัญหาที่ต้องได้รับ

การแก้ไข	 การกำาหนดให้กลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังไม่มีสถานะบุคคลมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรม	

ในหลักสูตรดังกล่าวได	้จะช่วยคลี่คลายปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะได้

ในส่วนการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการขั้นพื้นฐาน	ในการดำารงชีวิตตาม
มาตรฐานที่เหมาะสม

F	 การกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการเข้าถึงสิทธิในการรับบริการสาธารณสุขของกลุ่มบุคคล	

ที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเป็นสิ่งจำาเป็น	 ผู้อาศัยในดินแดนไทยควรได้รับความสะดวก

และเข้าถึงบริการสุขภาพได้ง่ายมากข้ึน	โดยเฉพาะการเข้ารับบริการในสถานพยาบาลของ	

บุคคลท่ีไม่มีสถานะทางทะเบียน	(บุคคลหมายเลข	๐)	ตาม	“กองทุนให้สิทธิ	(คืนสิทธิ)	

ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิ	ตามมติคณะรัฐมนตรี	

๒๓	มีนาคม	๒๕๕๓”
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ในส่วนของผู้ย้ายถิ่นกลุ่มใหญ	่คือ	ชาวโรฮิงญาและกลุ่มอุยกูร์

F	 ปัญหาของโรฮิงญาและอุยกูร์ เป็นปัญหาที่ซับซ้อน 	และเป็นปัญหาลำาดับภูมิภาค	

ควรดำา เนินการคัดกรองให้ ชัดเจนว่า	 การเคลื่อนย้ายผู้คนเกิดจากเหตุผลทาง	

การเมืองเพื่อหนีภัยอันตรายต่อชีวิต	(Political	Migrant)	หรือเหตุผลทางเศรษฐกิจ	

เพื่อต้องการหางานทำาและสร้างครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีกว่า	(Economic	Migrant)	

เป็นสิ่งจำาเป็นกรณีของผู้ย้ายถิ่นเข้าเมือง	๒	กลุ่มนี้	มีความชัดเจนว่า	 พวกเขาไม่ได้หวัง	

ตั้งถิ่นฐานในประเทศไทย	 จำาเป็นจะต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น	ทั้งใน	

ระดับทวิภาคีและพหุภาคี	 รวมท้ัง	สำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	

(UNHCR)	ให้เกิดการจัดการที่เป็นระบบ	เพื่อแก้ปัญหาในประเทศต้นทางและประเทศ	

ปลายทาง	 โดย	UNHCR	และองค์กร	ตลอดจนหน่วยงานรัฐบาลจากต่างประเทศ	

ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนจัดหาประเทศท่ีสามเพื่อให้ผู้ย้ายถ่ินได้พักพิงอย่างถาวรได้	

ส่วนกรณีผู้ย้ายถิ่นทางเศรษฐกิจอาจมีการทบทวนนโยบายรับแรงงานย้ายถิ่นใหม่	

ตามความต้องการแรงงานในประเทศ	และอาจพิจารณารับจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ

เพิ่มเติมโดยกำาหนดเงื่อนไขหรือมาตรการเพิ่มเติมได้
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	มีการดำาเนินงานตามภารกิจท่ีกำาหนดให้เป็นอำานาจ

หน้าท่ีของ	กสม.	ตามมาตรา	๑๕	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

โดยมี	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(สำานักงาน	กสม.)	มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับ	

กิจการทั่วไปของ	กสม.	 โดยในปี	๒๕๕๗	 กสม.	มีการดำาเนินงานตามภารกิจเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชนที่สำาคัญ	ดังนี้

	 ๓.๑	 การตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำา	

	 	 อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

	 ๓.๒	 การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลปกครอง	

	 	 และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	

	 ๓.๓	 การเสนอแนะนโยบาย	และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	

	 ๓.๔	 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา

	 ๓.๕	 การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	

	 ๓.๖	 การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	

	 ๓.๗	 การดำาเนินงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 ๓.๘	 การดำาเนินการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

	 ๓.๙	 การบริหารจัดการ

	๓.๑๐	 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี	๒๕๕๗	ฉบับนี้	 เป็นการนำาเสนอผลการปฏิบัติงานของ	กสม.	

ในรอบปีปฏิทิน	ต้ังแต่วันที่	๑	มกราคม	–	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของ	กสม.	ท่ีกำาหนดไว้	

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

และจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อรัฐสภา	เพื่อรายงานให้รัฐสภารับทราบผลการ	

ดำาเนินงานของ	กสม.	รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการศึกษา	ค้นคว้า	และประชาสัมพันธ์งานขององค์กรให้	

สาธารณชนได้ทราบ
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ตามมาตรา	๑๕	(๒)	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 กสม.	

มีอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิด	

สิทธิมนุษยชน	หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	

และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล	หรือหน่วยงานท่ีกระทำา	หรือละเลยการกระทำาดังกล่าว

เพื่อดำาเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่เสนอ	ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

การดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีดังกล่าว	 กสม.	สามารถตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ท้ังจาก

การร้องเรียนของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือผู้ทำาการแทน	ซึ่งอาจร้องเรียนได้โดยตรงหรือร้องเรียน	

ผ่านองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	หรือจากการเสนอเรื่องขององค์การดังกล่าวท่ีพบการละเมิด	

สิทธิมนุษยชน	และพิจารณาเบื้องต้นแล้วว่า	กรณีมีมูลหรือเป็นกรณีที่ 	กสม.	เห็นสมควรให้มีการ	

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 นอกจากนี้	กรณีเรื่องร้องเรียนใดเป็นเร่ืองท่ีไม่ครบองค์ประกอบตาม	

มาตรา	๒๓	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 กสม.	จะไม่รับไว้	

เป็นคำาร้อง	แต่จะมอบหมายให้	สำานักงาน	กสม.	ดำาเนินงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตาม	

มาตรา	๑๘	(๔)	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 เพื่อแสวงหา	

ทางออกของปัญหาร่วมกัน	และก่อให้เกิดสัมพันธภาพท่ีดีต่อกันระหว่างผู้ร้อง	ผู้ถูกร้อง	รวมท้ังหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง

	 โดยที่การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือการกระทำาท่ีไม่เป็นธรรม	เป็นอำานาจของ	

กสม.	ตามหมวด	๓	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ซึ่งได้กำาหนด	

การพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ	กสม.	ไว้ว่า	 เมื่อ	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจ

สอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีใด	หรือกรณีท่ีได้รับการร้องเรียน	หรือได้รับเร่ืองจากองค์การเอกชน	
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ด้านสิทธิมนุษยชน	เพราะเห็นว่า	เป็นกรณีที่มีมูลและอยู่ในอำานาจหน้าที่	กสม.	สามารถแจ้งไปยังบุคคล	

หรือหน่วยงานที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือผู้เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

ให้ชี้แจงข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่	กสม.	กำาหนด	(ตามมาตรา	๒๕)

สำาหรับเรื่องร้องเรียนที่เป็นประเด็นเดียวกันกับท่ีมีการฟ้องคดีต่อศาล	 กสม.	จะยุติการตรวจสอบ	

ทั้งน้ี	เป็นไปตามมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

ที่กำาหนดว่า	 “ในกรณีที่มีการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และ	

มิใช่เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล	หรือที่ศาลพิพากษาหรือมีคำาสั่งเด็ดขาดแล้ว	 ให้	กสม.	

มีอำานาจตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขตามพระราชบัญญัตินี้”	 หรือที่ เรียกว่า	“ยุติการ	

ตรวจสอบ	ตามมาตรา	๒๒”	 แต่อาจมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือเสนอแนะนโยบายและ

กฎหมายต่อรัฐบาลได้

นอกจากนี้	พระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำาหนดอำานาจหน้าท่ีของ	กสม.	เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ย	

ในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ไว้ในมาตรา	๒๗	ว่า	“ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน	 ถ้า	กสม.	เห็นว่า	อาจดำาเนินการไกล่เกลี่ยได้	ให้ดำาเนินการไกล่เกลี่ยบุคคลหรือหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้คู่กรณีทำาความตกลงเพื่อประนีประนอมและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

เมื่อคู่กรณียินยอมและการตกลงอยู่ในกรอบของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ให้จัดให้มีการจัดทำาข้อตกลง

ระหว่างคู่กรณีเป็นหนังสือไว้และให้ยุติเรื่อง”	 อย่างไรก็ตาม	หากปรากฏภายหลังว่ามีการปฏิบัติท่ีไม่	

เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว	ให้	กสม.	พิจารณาตรวจสอบตามอำานาจหน้าท่ีต่อไป	 นอกจากนี้	ในการ	

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 กสม.	มีอำานาจออกหนังสือเรียกบุคคล	นิติบุคคล	หรือหน่วยงาน

เอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำาหรือให้ส่งวัตถุ	เอกสาร	หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเก่ียวข้องได้	 แต่หากกรณี	

ผู้ถูกเรียกไม่มาให้ถ้อยคำา	หรือไม่ส่งวัตถุเอกสาร	หรือพยานหลักฐานที่	กสม.	เรียกหรือสั่งให้ส่งมานั้น	มีการ

กำาหนดบทลงโทษไว้ในมาตรา	๓๔	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

ว่าต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินหกเดือน	หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ		

หลังจาก	กสม.	ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้ว	 และเห็นว่ามีการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็น	

การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 กสม.	จะจัดทำารายงานผลการตรวจสอบ	ซึ่งระบุรายละเอียดข้อเท็จจริง	

เกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เหตุผลท่ีมีความเห็นดังกล่าว	และมาตรการการแก้ไข	

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยกำาหนดระยะเวลาในการดำาเนินการตามมาตรการดังกล่าว	และ

ในการกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว	กสม.	อาจกำาหนดให้บุคคล	

หรือหน่วยงานดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่ด้วยวิธีใดท่ีเห็นเหมาะสม	 เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนในลักษณะทำานองเดียวกันอีกก็ได้	 และในกรณีท่ี	กสม.	เห็นว่า	การกระทำาหรือละเลย	

การกระทำาดังกล่าวไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 แต่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งสมควรแก่การ	

แก้ไขเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ถูกกระทำา	 กสม.	อาจกำาหนดแนวทางแก้ไขเพื่อแจ้งให้บุคคลหรือ	

หน่วยงานดำาเนินการตามความเหมาะสมภายใต้อำานาจหน้าที่ของบุคคลหรือหน่วยงานนั้นได้	
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๘๐

๖๔

๔๘

๓๒

๑๖

๐
ธันวาคมพฤศจิกายนตุลาคมกันยายนสิงหาคมกรกฎาคมมิถุนายนพฤษภาคมเมษายนมีนาคมกุมภาพันธมกราคม

จำนวนเรื่อง

การรับเรื่องร้องเรียน	บุคคลใดที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	

สามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ	กสม.	ได้หลายช่องทาง	ได้แก่	การร้องเรียนด้วยวาจา	

ทางไปรษณีย์	จดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	โทรศัพท์และโทรสาร	โดยต้องระบุรายละเอียด	ดังนี้

๑.	ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องหรือผู้ทำาการแทน

๒.	ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์	อันเป็นเหตุแห่งการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน

๓.	ลายมือชื่อของผู้ร้อง	หรือผู้ทำาการแทน	ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากผู้มีสิทธิยื่นคำาร้อง	

โดยสามารถยื่นที่	สำานักงาน	กสม.	หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ	หรือจะยื่นต่อกรรมการ	

คนใดคนหนึ่ง	หรือองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	เพื่อส่งต่อให้	สำานักงาน	กสม.	ดำาเนินการ

๑)  สถิติเรื่องร้องเรียนรายเดือน 

ในปี	๒๕๕๗	 กสม.	ได้รับเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	 หรือมี

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

รวมทั้งสิ้น	จำานวน	๖๘๙	เรื่อง	เพิ่มขึ้นจากปี	๒๕๕๖	จำานวน	๗๘	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๑๒.๗๗

ทั้งนี้	เมื่อพิจารณาเป็นรายเดือน	พบว่า	เดือนธันวาคมเป็นเดือนท่ีมีการเพิ่มข้ึนของการรับเรื่อง	

ร้องเรียนสูงที่สุด	เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันในปีที่ผ่านมา	โดยเพิ่มสูงข้ึน	ร้อยละ	๗๐	ในขณะท่ีเดือน

มกราคม	เป็นเดือนที่มีการรับเรื่องร้องเรียนลดต่ำาลงที่สุด	คือ	ลดลงร้อยละ	๓๓.๓๓	รายละเอียดตาม	

แผนภูมิที่	๑	

แผนภูมิที่ ๑	 จำานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือ 
	 เป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ปี	๒๕๕๖	-	๒๕๕๗ 
	 จำาแนกเป็นรายเดือน

ที่มา :	 สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สำานักงาน	กสม.
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๑๗๕

๑๔๐

๑๐๕

๗๐

๓๕

๐

จำนวนเรื่อง

๒)  ประเภทสิทธิมนุษยชนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จากจำานวนเรื่องร้องเรียนว่า	มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือ

เป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	รวมท้ังสิ้น	๖๘๙	เรื่อง	จำาแนก	

ตามประเภทสิทธิ	พบว่า	มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสูงท่ีสุด	จำานวน	

๑๗๔	เร่ือง	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๒๕	 รองลงมาเป็นสิทธิชุมชน	จำานวน	๘๗	เร่ือง	คิดเป็นร้อยละ	๑๒.๖๓	

ส่วนประเภทสิทธิที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนน้อยท่ีสุด	คือ	สิทธิของผู้บริโภค	และ	

สิทธิในการสื่อสาร	จำานวน	๒	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๒๙	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๒	

แผนภูมิที่ ๒	 จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
	 หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
	 จำาแนกตามประเภทสิทธิที่ถูกละเมิด

ที่มา :	 สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สำานักงาน	กสม.
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๑๘๐

๑๕๐

๑๒๐

๙๐

๖๐

๓๐

๐

จำนวนเรื่อง

ภาคใต (๑๔ จังหวัด)
กรุงเทพมหานคร (๑ จังหวัด)
ภาคเหนือ (๑๗ จังหวัด)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๑๙ จังหวัด)
ภาคกลาง (๙ จังหวัด)
ภาคตะวันออก (๘ จังหวัด)
ภาคตะวันตก (๘ จังหวัด)

๓)  พื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จำานวนเรื่องร้องเรียนว่า	มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือ

เป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	รวมท้ังสิ้น	๖๘๙	เรื่อง	จำาแนก

ตามประเภทพ้ืนที่ที่มีการร้องเรียน	พบว่า	พื้นท่ีท่ีมีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงท่ีสุด	คือ	

ภาคใต้	จำานวน	๑๗๙	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๙๘	รองลงมา	คือ	กรุงเทพมหานคร	จำานวน	๑๕๘	เรื่อง	

คิดเป็นร้อยละ	๒๒.๙๓	 ส่วนพื้นที่ที่มีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้อยท่ีสุด	คือ	ภาคตะวันตก	

จำานวน	๔๐	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๕.๘๑	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๓

แผนภูมิที่ ๓	 จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
	 หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 จำาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ

ที่มา :	 สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สำานักงาน	กสม.
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๖๕๐

๕๒๐

๓๙๐

๒๖๐

๑๓๐

๐

จำนวนเรื่อง

รองเรียนดวยตนเอง
รองเรียนแทน
กสม. เห็นสมควรใหมีการตรวจสอบ
รับจากหนวยงานอื่น

๔)  ลักษณะของการร้องเรียน 

จำานวนเรื่องร้องเรียนว่า	มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือ

เป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	รวมท้ังสิ้น	๖๘๙	เรื่อง	จำาแนก	

ตามลักษณะการร้องเรียน	พบว่า	ลักษณะการร้องเรียนด้วยตนเองสูงที่สุด	จำานวน	๖๔๙	เรื่อง	คิดเป็น	

ร้อยละ	๙๔.๑๙	 รองลงมาเป็นการร้องเรียนแทน	จำานวน	๒๔	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๓.๔๘	 และเป็น	

เรื่องร้องเรียนที่รับจากหน่วยงานอื่นน้อยที่สุด	จำานวน	๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๑๕	 นอกจากนี้	เป็นเรื่องที่	

กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ	จำานวน	๑๕	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒.๑๘	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๔

แผนภูมิที่ ๔	 จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิ	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	
	 หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
	 จำาแนกตามลักษณะการร้องเรียน

ที่มา :	 สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สำานักงาน	กสม.
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๖๕๐

๕๒๐

๓๙๐

๒๖๐

๑๓๐

๐

จำนวนเรื่อง

รองเรียนเปนหนังสือ
รองเรียนดวยวาจา
รองเรียนทางโทรสาร
รองเรียนทางโทรศัพท
รองเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส E-mail
กสม. เห็นสมควรใหมีการตรวจสอบ
รับจากหนวยงานอื่น

๕)  ช่องทางการร้องเรียน	

จำานวนเรื่องร้องเรียนว่า	มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มี	

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งสิ้น	๖๘๙	เรื่อง	จำาแนกตามช่องทางการร้องเรียน	พบว่า	

มีการร้องเรียนเป็นหนังสือ	สูงที่สุด	จำานวน	๖๔๙	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๙๔.๑๙	รองลงมาเป็นการร้องเรียน

ด้วยวาจา	จำานวน	๑๘	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒.๖๑	 ส่วนช่องทางการร้องเรียนท่ีมีการร้องเรียนน้อยท่ีสุด	คือ	

การร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	E-mail	และการรับจากหน่วยงานอื่น	จำานวน	๑	เรื่อง	คิดเป็น	

ร้อยละ	๐.๑๕	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๕

แผนภูมิที่ ๕	 จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 
	 หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
	 จำาแนกตามช่องทางการร้องเรียน

ที่มา :	 สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สำานักงาน	กสม.
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๒๗๐

๒๔๐

๒๑๐

๑๘๐

๑๕๐

๑๒๐

๙๐

๖๐

๓๐

๐

จำนวนเรื่อง

๖)  ประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ 

จำานวนเรื่องร้องเรียนว่า	มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มี	

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งสิ้น	๖๘๙	เรื่อง	จำาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิด	

สิทธิ	พบว่า	กลุ่มบุคคลมีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมากท่ีสุด	จำานวน	๒๗๐	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๓๙.๑๙	

รองลงมา	เป็นผู้ชาย	จำานวน	๒๖๔	เร่ือง	คิดเป็นร้อยละ	๓๘.๓๒	และผู้สูงอายุมีการร้องเรียนว่าถูก	

ละเมิดสิทธิน้อยที่สุดเป็น	จำานวน	๔	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๕๘	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๖

แผนภูมิที่ ๖	 จำานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	
	 หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
	 จำาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

ที่มา :	 สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	สำานักงาน	กสม.
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การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นการดำาเนินการตามมาตรา	๑๘	(๔)	

แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 กรณีที่มี	

การร้องเรียนขอให้ตรวจสอบการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือ	

การปฏิบัติไม่เป็นธรรม	หรือเป็นการขอความช่วยเหลือ	 ซ่ึงพิจารณาแล้วว่า	

หากดำาเนินการล่าช้าประชาชนอาจได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	เช่น	การประสาน	

ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชน	 และถูกเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล

จำานวนมากเน่ืองจากไม่มีบัตรประจำาตัวประชาชน	 สำานักงาน	กสม.	ได้ประสานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	

กระทั่งผู้ป่วยสามารถเบิกจ่ายตามโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค	โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	หรือกรณี

ผู้ร้องเรียนถูกแจ้งว่าเสียชีวิตและถูกสวมบัตรประจำาตัวประชาชน	 สำานักงาน	กสม.	ได้ประสานหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องในการตรวจ	DNA	พิสูจน์บุคคล	กระทั่งได้รับการคืนสถานะ	 หรือกรณีการช่วยเหลือแรงงาน	

ข้ามชาติให้พ้นจากการถูกกดขี่แรงงาน	เป็นต้น	

โดยในปี	๒๕๕๗	 มีเร่ืองร้องเรียนท่ี	กสม.	ได้ดำาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

ทั้งสิ้น	จำานวน	๒๘๖	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๔๑.๕๑	ของจำานวนคำาร้องท่ีรับมาท้ังหมด	๖๘๙	เรื่อง	แบ่งออก

เป็น	๒	ประเภท	ดังนี้

๑)	 เรื่องร้องเรียนที่รับเป็นคำาร้อง	และมีการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	จำานวน	

๑๔๔	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๕๐.๓๕

๒)		 เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับเป็นคำาร้อง	แต่มีการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	จำานวน	

๑๔๒	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๔๙.๖๕	รายละเอียดตามตารางที่	๑		
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ตารางที่ ๑		จำานวนเรื่องร้องเรียนที่	กสม.	ได้ดำาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ปี	๒๕๕๗

ประเภทคำาร้อง จำานวนเรื่อง ร้อยละ

๒. ไม่รับเป็นคำาร้อง แต่มีการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑)	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒)	ส่งเป็นข้อมูลให้คณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

๓)	ข้อมูลไม่ชัดเจน	/	แสดงความคิดเห็น	/	ให้คำาแนะนำา

รวมเรื่องร้องเรียนที่ดำาเนินการประสานการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๑๘ (๔) 

 ๑๔๒ ๔๙.๖๕

 (๓๓)	 (๑๑.๕๔)

	 (๙๗)	 (๓๓.๙๒)

	 (๑๒)	 (๔.๑๙)

 ๒๘๖ ๑๐๐

ที่มา : กลุ่มงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  สำานักงาน กสม.

ในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและการตรวจสอบการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนนั้น	 เมื่อ	กสม.	ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว	หากพบว่า	

มีการกระทำาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

กสม.	จะจัดทำารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

โดยกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	รวมทั้ง	

	

	 (๗๓) (๒๕.๕๒)

  (๗๑)	 (๒๔.๘๓)

 ๑๔๔ ๕๐.๓๕๑. รับเป็นคำาร้อง และมีการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑)	ประสานการคุ้มครอง/แนะนำาให้ดำาเนินการตาม	

กระบวนการทางกฎหมาย

๒)	ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไข
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การรับเรื่องร้องเรียน	ปี	๒๕๕๗ จำานวน
(เรื่องร้องเรียน)

ร้อยละ

๑) เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับไว้พิจารณา เนื่องจาก

-	 ตามมาตรา	๒๒	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒ ๘๑

-	 ไม่พบประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

-	 ไม่อยู่ในอำานาจหน้าที่	

-	 ได้รับการแก้ไขแล้ว	

-	 ส่งเรื่องให้องค์กรอื่น

-	 มีการถอนคำาร้อง

๒) เรื่องร้องเรียนที่รับไว้พิจารณา

      รวมทั้งสิ้น

ที่มา	 : ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ค้นเมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

 ๑๔๒ ๒๐.๖๑

 (๔๔)	 (๖.๓๙)

	 (๒๔)	 (๓.๔๘)

	 (๔๑)	 (๕.๙๕)

	 (๑๒)	 (๑.๗๔)

	 (๑๖)	 (๒.๓๒)

	 (๕)	 (๐.๗๓)

	 ๕๔๗ ๗๙.๓๙

 ๖๘๙ ๑๐๐

ตารางที่ ๒	การรับเรื่องร้องเรียน	ปี	๒๕๕๗

๘๐	สรุปรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียน	ตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม	๒๕๕๗	ถึง	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗
๘๑ เป็นเรื่องที่มีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาล	หรือที่ศาลพิพากษา	หรือมีคำาสั่งเด็ดขาดแล้ว	และคณะกรรมการไม่มีอำานาจตรวจสอบ

ระยะเวลาในการดำาเนินการตามมาตรการดังกล่าว	และ/หรือข้อเสนอแนะนโยบาย	แจ้งไปยังหน่วยงาน/

บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำาเนินการต่อไป	เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกันอีก	

ทั้งนี้	ในปี	๒๕๕๗	กสม.	ได้รับเรื่องเรียนทั้งสิ้น	จำานวน	๖๘๙	เรื่อง ๘๐	จำาแนกได้	ดังนี้	

๑)	เรื่องร้องเรียนที่ไม่รับไว้พิจารณา	มีจำานวนทั้งสิ้น	๑๔๒	เรื่อง	คิดเป็น	ร้อยละ	๒๐.๖๑	

๒)	คำาร้องที่รับไว้พิจารณา	มีจำานวนทั้งสิ้น	๕๔๗	เรื่อง	คิดเป็น	ร้อยละ	๗๙.๓๙	

รายละเอียด	ดังตารางที่	๒
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ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	 จำานวน
(เรื่องร้องเรียน)

ร้อยละ

ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

๑)  ส่งต่อให้องค์กรอื่นที่มีอำานาจหน้าที่พิจารณาแก้ไข		

๒)  ยุติการตรวจสอบ/ยุติเรื่อง เนื่องจาก			

-	ยุติเรื่องตามมาตรา	๒๒																																																	

-	ไม่พบประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน																																		

-	ได้รับการแก้ไขปัญหา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการแล้ว									

-	ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้		 	 	 	

-	ผู้ร้องสามารถดำาเนินการ/ใช้สิทธิตามกฎหมายได้ด้วยตนเอง														

-	ผู้ร้องมีความประสงค์ขอถอนเร่ือง																																															

-	เร่ืองทางแพ่ง																																																																		

-	ประเด็นอื่นๆ																																																								

๓)  มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน/การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 								

-	มีมาตรการการแก้ไขปัญหา/ข้อเสนอแนะนโยบาย	

/ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔)  เสนอเรื่องพร้อมความเห็นฟ้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ/ศาลปกครอง 

 และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย

-	ยุติเรื่อง

-	ทำาความเห็น/ฟ้องคดีต่อศาล																																																												

																	        รวมทั้งสิ้น

 ๑๐ ๑.๘๒

 ๓๘๑ ๖๙.๒๗

	 (๘๘)	 (๑๖.๐๐)

	 (๘๖)	 (๑๕.๖๔)

	 (๙๑)	 (๑๖.๕๕)

	 (๑๙)	 (๓.๔๕)

	 (๑๕)	 (๒.๗๓)

	 (๑๕)	 (๒.๗๓)

	 (๖)	 (๑.๐๙)

	 (๖๑)	 (๑๑.๐๙)

 ๑๑๖ ๒๑.๐๙

 ๔๓ ๗.๘๒

	

	 (๒)	 (๐.๓๖)

	 (๔๑)	 (๗.๔๕)

	 ๕๕๐ ๑๐๐

ทั้งน้ี	กสม.	ได้พิจารณาเร่ืองร้องเรียนและตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จ	ในปี	๒๕๕๗	

จำานวน	๕๕๐	เรื่อง	 รายละเอียดดังตารางที่	๓

ตารางที่ ๓	 ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ที่มา	:  รายการออกเลขรายงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๗, ระบบติดตามเรื่องร้องเรียน 

  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๒๕๕๖๒๕๕๕๒๕๕๔๒๕๕๓๒๕๕๒๒๕๕๑๒๕๕๐๒๕๔๙๒๕๔๘๒๕๔๗๒๕๔๖

จำนวนเรื่อง

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

แผนภูมิที่ ๗	 จำานวนและร้อยละของผลการดำาเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบ 
	 การละเมิดสิทธิมนุษยชน	 จากรายงานผลการตรวจสอบ	ก่อนปี	๒๕๕๗ 
	 จำาแนกเป็นรายปี

ที่มา	: กลุ่มงานติดตามและสารบบสำานวน สำานักงาน กสม.

๑)  การติดตามผลดำาเนินตามมาตรการการแก้ไขปัญหา 
จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ก่อนปี ๒๕๕๗  

กสม.	ได้ติดตามผลดำาเนินตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน	ก่อนปี	๒๕๕๗	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของ	กสม.	 และสามารถยุติเรื่องได้ในปี	๒๕๕๗	รวมท้ังสิ้น	๑๘๒	เรื่อง	จำาแนก

เป็นรายปี	พบว่า	เป็นรายงานผลการตรวจสอบของปี	๒๕๕๑	มากท่ีสุด	จำานวน	๔๓	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	

๒๓.๖๓	 รองลงมาเป็นรายงานผลการตรวจสอบของปี	 ๒๕๕๐	 จำานวน	 ๒๙	 เรื่อง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๑๕.๙๓	

และรายงานผลการตรวจสอบของปี	๒๕๔๗	มีน้อยท่ีสุด	จำานวน	๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๕๕	รายละเอียด	

ตามแผนภูมิที่	๗
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๘๐

๗๐

๖๐

๕๐

๔๐

๓๐

๒๐

๑๐

๐

จำนวนเรื่อง

สิทธิชุมชน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิพลเมือง
สิทธิในทรัพยสิน
สิทธิในการจัดการที่ดิน
สิทธิในชีวิตรางกาย
การเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม
สิทธิในที่อยูอาศัย
สิทธิสวนบุคคล
สิทธิแรงงาน

จากผลการติดตามการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบ	

การละเมิดสิทธิมนุษยชน	ก่อนปี	๒๕๕๗	ข้างต้น	รวมท้ังส้ิน	๑๘๒	เร่ือง	 จำาแนกตามประเภทสิทธิ		

พบว่า	 เป็นสิทธิชุมชนมากที่สุด	 จำานวน	๗๒	 เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๓๙.๕๖	 รองลงมาเป็นสิทธิ 	

ในกระบวนการยุติธรรม	จำานวน	๒๕	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๑๓.๗๔	 และเป็นสิทธิแรงงานน้อยที่สุด	

จำานวน	๕	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒.๗๕	 รายละเอียดแผนภูมิที่	๘

แผนภูมิที่ ๘	 จำานวนและร้อยละของผลการดำาเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบ 
	 การละเมิดสิทธิมนุษยชน		จากรายงานผลการตรวจสอบ	ก่อนปี	๒๕๕๗ 
	 จำาแนกตามประเภทสิทธิ

ที่มา	:	 กลุ่มงานติดตามและสารบบสำานวน สำานักงาน กสม.
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๒๐

๑๖

๑๒

๘

๔

๐

จำ
นว

นเ
รื่อ

ง

อยูระหวางการติดตามผลดำเนินการ
ดำเนินการทั้งหมดและสามารถยุติเรื่อง
ไมแจงผลดำเนินการ
ดำเนินการเพียงบางสวน
เสนอนายกรัฐมนตรีตามมาตรา ๓๐

๒)  การติดตามผลดำาเนินตามมาตรการการแก้ไขปัญหา 
จากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
ประจำาปี ๒๕๕๗ 	

กสม.	ได้ติดตามผลดำาเนินตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบ	

การละเมิดสิทธิมนุษยชน	ประจำาปี	๒๕๕๗	 ซ่ึง	กสม.	ได้แจ้งไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อรับไปพิจารณา

ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด	โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา	๒๕	วรรคสาม	มาตรา	๒๙	

มาตรา	๓๐	และมาตรา	๓๑	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

โดย	กสม.	ได้ดำาเนินการตรวจสอบการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ในปี	๒๕๕๗	พบว่า	มีเรื่องร้องเรียน	

ที่ตรวจสอบแล้วเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ซึ่ง	กสม.	ได้กำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาฯ	ไปยัง	

องค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๔๓	เรื่อง	พบว่า	อยู่ระหว่างการติดตามผลดำาเนินการของสำานักงาน	กสม.	

จำานวน	๒๐	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๔๖.๕๑	มีการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาและสามารถ	

ยุติเร่ืองได้	จำานวน	๑๐	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๓.๒๖	 ไม่แจ้งผลดำาเนินการ	จำานวน	๙	เรื่อง	คิดเป็น	

ร้อยละ	๒๐.๙๓	 ดำาเนินการเพียงบางส่วน	จำานวน	๓	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๖.๙๘	และเสนอนายกรัฐมนตรี

ตามมาตรา	๓๐	ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	จำานวน	๑	เรื่อง	

คิดเป็นร้อยละ	๒.๓๓	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๙

แผนภูมิที่ ๙	 จำานวนและร้อยละของผลการดำาเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่มา	: กลุ่มงานติดตามและสารบบสำานวน สำานักงาน กสม.
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๒๕

๒๐

๑๕

๑๐

๕

๐

จำนวนเรื่อง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิชุมชน
สิทธิพลเมือง
สิทธิแรงงาน
สิทธิในการจัดการที่ดิน
สิทธิในชีวิตรางกาย
สิทธิในที่อยูอาศัย
การเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม

จากผลการติดตามการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบ	

การละเมิดสิทธิมนุษยชน	ประจำาปี	๒๕๕๗	ข้างต้น	จำานวน	๔๓	เรื่อง	จำาแนกตามประเภทสิทธิ	พบว่า	

เป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรมมากที่สุด	จำานวน	๒๓	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๕๓.๔๙	 รองลงมาเป็น	

สิทธิชุมชน	จำานวน	๑๒	 เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๗.๙๑	 ส่วนสิทธิแรงงาน	 สิทธิในการจัดการที่ดิน	

สิทธิในชีวิตร่างกาย	 สิทธิในที่อยู่อาศัย	และการเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม	น้อยที่สุด	ประเภทสิทธิละ	๑	เรื่อง	

หรือร้อยละ	๒.๓๓	รายละเอียดตามแผนภูมิที่	๑๐

แผนภูมิที่ ๑๐		 จำานวนและร้อยละของผลการติดตามการดำาเนินงานตามรายงานผลการตรวจสอบ
	 	 การละเมิดสิทธิมนุษยชนประจำาปี	๒๕๕๗ 
	 	 จำาแนกตามประเภทสิทธิ

ที่มา	: กลุ่มงานติดตามและสารบบสำานวน สำานักงาน กสม.
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ผลการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด	

สิทธิมนุษยชน	ประจำาปี	๒๕๕๗	ซึ่งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ดำาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาฯ	ท้ังหมด

และสามารถยุติเร่ืองได้	จำานวน	๑๐	เร่ือง	สามารถจำาแนกตามสาเหตุแห่งการยุติการติดตามได้	๒	สาเหตุ	

คือ	(๑)	ยุติเพราะเหตุแห่งผู้ร้องฟ้องคดีอันเป็นประเด็นเดียวกันกับรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ	

จำานวน	๒	เรื่อง	และ	(๒)	ยุติการติดตามผลการดำาเนินการเพราะบุคคลหรือหน่วยงานของรัฐได้ดำาเนินการ

ตามมาตรการฯ	จำานวน	๘	เรื่อง		โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑.	 สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	กรณี	

ข้อพิพาทแรงงานระหว่างบริษัทกับสหภาพแรงงาน	

๒.	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีผู้ต้องขัง	

เรือนจำากลางระยองกล่าวอ้าง	ว่าถูกเจ้าหน้าที	่

ชุดเฉพาะกิจของกรมราชทัณฑ์ทำาร้ายร่างกาย	

ด้วยการทุบตีโดยไม่เป็นธรรม

๓.	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีกล่าวอ้างว่า	

เจ้าหน้าที่ตำารวจ	สถานีตำารวจภูธรแหลมฉบังทำาร้าย

ร่างกายเพื่อยอมรับสารภาพในความผิดเกี่ยวกับ	

ยาเสพติด

๔.	 สิทธิในการจัดการที่ดินและสิทธิชุมชน	กรณี

คัดค้านการนำาที่ดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทราย	

ไปใช้ก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึก	อำาเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร

๕.	 ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ	

ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	

กรณีกล่าวอ้างว่า	หน่วยงานทางปกครอง	หรือ	

เจ้าหน้าที่รัฐไม่ดำาเนินการระงับกิจการที่บริษัทเอกชน	

ได้ดำาเนินการขัดต่อข้อกำาหนดของกฎหมาย

๖.	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	อันเกี่ยวเนื่องกับ	

สิทธิของผู้ต้องขัง	กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจ	

อำาเภอพลับพลาชัย	จังหวัดบุรีรัมย์	ดำาเนินคดีล่าช้า

๗.	 สิทธิชุมชน	กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับใช้

ระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยเขตการเดินเรือของเรือกล

เดินทะเลเฉพาะเขตและเรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล	

เดินภายในประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๕	ละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของชาวประมงพื้นบ้าน

เรื่องสาเหตุแห่งการยุติการติดตาม เลขที่รายงาน

๑.	ยุติเพราะเหตุแห่งผู้ร้องฟ้องคดีอันเป็น

ประ เด็น เดี ยวกันกับรายงานผลการ	

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิ	

๒.	ยุติการติดตามผลการดำาเนินการเพราะ

บุคคลหรือหน่วยงานของรัฐได้ดำาเนินการ

ตามมาตรการฯ

๑๐๕/๒๕๕๗

๑๑๐/๒๕๕๗

๗๐/๒๕๕๗

๘๕/๒๕๕๗

๑๕๐/๒๕๕๗

๑๕๙/๒๕๕๗

๒๔๐/๒๕๕๗

ตารางที่ ๔	 ผลการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบ 
	 การละเมิดสิทธิมนุษยชน
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เรื่องสาเหตุแห่งการยุติการติดตาม เลขที่รายงาน

๒๔๒/๒๕๕๗

๒๖๘/๒๕๕๗

๓๒๔/๒๕๕๗

๘.	 สิทธิชุมชน	กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจาก

โครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย	์

ของบริษัทแห่งหนึ่ง	ในพื้นที่ตำาบลมะต้อง	

อำาเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก

๙.	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีกล่าวอ้างว่า	

เจ้าหน้าที่ตำารวจชุดจับกุม	สถานีตำารวจภูธรหนองกรับ	

จังหวัดระยอง	ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

๑๐.	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณี	ผู้ต้องขัง

สัญชาติลาวถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในเรือนจำา																																																																																																									

จังหวัดหนองคาย

ซึ่งจากทั้ง	๑๐	เรื่องดังกล่าวข้างต้น	สามารถสรุปผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้	ดังนี้

๑)	 รายงานที่	๗๐/๒๕๕๗

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจ	สถานีตำารวจภูธร

แหลมฉบัง	ทำาร้ายร่างกาย	เพื่อให้ยอมรับสารภาพในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

๑.๑)	 ความเป็นมา

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ตามคำาร้องท่ี	๔๓๖/๒๕๕๕	ลงวันท่ี	๗	กันยายน	๒๕๕๕	ว่า	

เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎาคม	๒๕๕๕	บุตรชายของผู้ร้อง	ถูกเจ้าหน้าท่ีตำารวจสถานีตำารวจภูธรแหลมฉบัง	

ทำาร้ายร่างกาย	เพื่อให้ยอมรับสารภาพในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด	จึงขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง	

๑.๒)	 การดำาเนินการของ	กสม.

กสม.	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ	

ในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบกรณีการร้องเรียนข้างต้นแล้ว	เห็นว่า	การปฏิบัติหน้าที่	

ของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	สถานีตำารวจภูธรแหลมฉบังไม่ดำาเนินการสืบสวนสอบสวนดำาเนินคดี	กรณีที่ผู้ร้อง	

แจ้งความเพื่อให้ดำาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำารวจท่ีทำาร้ายร่างกายบุตรชายผู้ร้อง	จึงเป็นการละเลยการปฏิบัติ	

หน้าท่ีอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร้อง	 อีกทั้งปัจจุบันมักมีคำาร้องว่าถูกเจ้าหน้าที่ตำารวจ	

ซ้อมบังคับให้รับสารภาพด้วยวิธีใช้ถุงพลาสติกคลุมหน้า	ใช้ไฟฟ้าช๊อต	ใช้ไม้เบสบอลตี	ฯลฯ	ซึ่งเป็น	

วิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง	 และปัญหาเหล่านี้มีการร้องเรียนอยู่เสมอ	 ดังนั้น	เพ่ือป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์	

เช่นกรณีนี้อีก	จึงเห็นควรกำาหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยัง

สำานักงานตำารวจแห่งชาติพิจารณาดำาเนินการ	ดังนี้	

ที่มา	: กลุ่มงานติดตามสารบบสำานวน สำานักงาน กสม.
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มาตรการการแก้ไขปัญหา

๑.๒.๑)	 กำาชับ	กวดขัน	การปฏิบัติหน้าท่ีของพนักงานสอบสวนให้ทำาการสืบสวน

สอบสวนคดีเมื่อมีผู้ไปแจ้งเรื่องหรือร้องทุกข์เก่ียวกับการกระทำาความผิดอาญาตามท่ีระเบียบและกฎหมาย

กำาหนดไว้	

๑.๒.๒)	 กำาชับ	กวดขัน	ตามมาตรการป้องกัน	มิให้เจ้าหน้าที่ตำารวจใช้วิธีการสอบสวน

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายให้ได้ผลอย่างจริงจัง	เช่น	นำาถุงพลาสติกคลุมหน้า	ไฟฟ้าช๊อต	ทำาร้ายผู้ต้องหา	ฯลฯ	

เพื่อบีบบังคับให้ผู้ต้องหารับสารภาพ	อันเป็นวิธีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง	และเป็นการกระทำาที่ผิดกฎหมาย	

๑.๓)	 ผลดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	มีหนังสือ	ที่	ตช	๐๐๑๑.๒๔/๓๑๖๔	ลงวันที่	๒๒	กันยายน	

๒๕๕๗	แจ้งว่า	ได้พิจารณาดำาเนินการตามมติของ	กสม.	โดยได้กำาชับให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีตำารวจผู้มีหน้าท่ี	

เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย	ระเบียบ	และคำาสั่งของสำานักงานตำารวจแห่งชาติโดยเคร่งครัด	โดยห้าม	

มิให้เจ้าหน้าที่ตำารวจใช้วิธีการจับกุมและสอบสวนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย	 หากพบว่ามีการฝ่าฝืนจะได้	

ดำาเนินการทางวินัยและทางอาญาต่อไป

๒)	 รายงานที่	๘๕/๒๕๕๗

สิทธิในการจัดการที่ดินและสิทธิชุมชน 

กรณีคัดค้านการนำาที่ดินสาธารณประโยชน ์

อ่าวทุ่งทราย	ไปใช้ก่อสร้างท่าเรือน้ำาลึก	อำาเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร

๒.๑)	 ความเป็นมา

ผู้ร้องกับพวก	ร้องเรียนต่อ	กสม.	เมื่อวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๔	 เป็นคำาร้องที่ 	

๔๙๐/๒๕๕๔	 ว่ า 	 บ ริษัทแห่ งหนึ่ ง ได้ยื่ น เรื่ องขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ ดินสาธารณประโยชน์

แปลงอ่าวทุ่ งทราย	 หมู่ที่ 	๓	 ตำ าบลปากคลอง	 อำ า เภอปะทิว 	 จั งหวัดชุมพรต่อสำ านักงานที่ ดิน

จังหวัดชุมพร	สาขาปะทิว	 จากนั้น	องค์การบริหารส่วนตำาบลปากคลองจึงได้ยื่นเรื่องขอเพิกถอน	

ที่สาธารณประโยชน์ดังกล่าวเพื่อให้บริษัทเช่าท่ีดินก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำาลึก	 ผู้ร้องเกรงว่าการก่อสร้าง

ท่าเรือน้ำาลึกจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ	และวิถีชีวิตประมงของชาวบ้าน	 ผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ	กสม.	

เพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒.๒)	 การดำาเนินการของ	กสม.

กสม.	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบกรณี

เร่ืองร้องเรียนข้างต้นแล้ว	เห็นว่าการขอถอนสภาพท่ีดินสาธารณประโยชน์อ่าวทุ่งทรายขององค์การบริหาร

ส่วนตำาบลปากคลอง	เพื่อนำาที่ดินดังกล่าวไปให้บริษัทเช่าเพื่อก่อสร้างท่าเทียบเรือน้ำาลึก	เป็นการละเมิด	

สิทธิชุมชนที่จะได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี	 กสม.	จึงมีมติกำาหนดมาตรการการแก้ไข
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ปัญหาและข้อเสนอแนะนโยบายต่อหน่วยงานต่าง	ๆ 	ดังต่อไปนี้				

มาตรการการแก้ไขปัญหา 

เห็นควรมีมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อองค์การบริหาร	

ส่วนตำาบลปากคลอง	 โดยให้องค์การบริหารส่วนตำาบลปากคลองยกเลิกการเพิกถอนที่ดินสาธารณประโยชน์

บริเวณอ่าวทุ่งทราย	หมู่ที่	๓	ตำาบลปากคลอง	อำาเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	 ท้ังนี้	ให้องค์การบริหาร	

ส่วนตำาบลปากคลองดำาเนินการโดยเร็ว	แล้วแจ้งให้	กสม.	ทราบผลภายใน	๓๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่	

ได้รับรายงาน

๒.๓)	 ผลดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๓.๑)	 สำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	มีหนังสือ

ที่	ทส	๑๐๑๐.๓/๔๘๘๗	ลงวันที่	๖	พฤษภาคม	๒๕๕๗	แจ้งว่า	ได้ดำาเนินการตามขั้นตอนการประกาศ	

เขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาโดยลำาดับ	โดยได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลท่ัวไป	สภาพปัญหา	ความสำาคัญ

ของพ้ืนที่	และได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพ่ือการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการกำาหนด	

เขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ชายฝั่งทะเล	อำาเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	 และได้รับ	

ข้อคิดเห็นไปพิจารณาประกอบการปรับปรุงแก้ไข	และจัดทำาร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	

และสิ่งแวดล้อม	เรื่อง	กำาหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นท่ีชายฝั่งทะเล	ในบริเวณ

พื้นที่	ตำาบลปากคลอง	ตำาบลชุมโค	ตำาบลบางสน	และตำาบลสะพลี	อำาเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	พ.ศ.	....	แล้ว	

ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของจังหวัดชุมพร	 เม่ือจังหวัดชุมพรให้ความเห็นชอบแล้ว	จะส่งร่าง	

ประกาศฯ	มายังสำานักงานนโยบายฯ	เพื่อนำาเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

ในเขตพ้ืนท่ีคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก่อนนำาเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	และคณะรัฐมนตรี	

ตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ต่อไป

๒.๓.๒)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลปากคลอง	มีหนังสือ	ที่	ชพ	๗๖๒๐๑/๓๖๓	ลงวันที	่

๓	มิถุนายน	๒๕๕๗	แจ้งว่า	ได้ดำาเนินการแจ้งยกเลิกกระบวนการเพิกถอนท่ีดินสาธารณประโยชน์แปลง	

อ่าวทุ่งทราย	หมู่ที่	๓	ตำาบลปากคลอง	อำาเภอปะทิว	จังหวัดชุมพร	เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๒.๓.๓)	 กรมที่ดิน	มีหนังสือ	ท่ี	มท	๐๕๑๑.๓/๑๖๘๙๒	ลงวันท่ี	๓	กันยายน	๒๕๕๗	

แจ้งว่า	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย	ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการถอนสภาพการจัดขึ้นทะเบียนและ	

การจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ	ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายท่ีดิน	(ฉบับที่	๑๐)	

พ.ศ.	๒๕๕๐	 กำาหนดให้ที่ดินขอถอนสภาพเป็นที่ดินหวงห้ามตามความใน	มาตรา	๒๐	(๔)	แห่ง	

ประมวลกฎหมายที่ดิน	หรือเป็นสาธารณสมบัติของพลเมืองใช้ร่วมกัน	ซึ่งการถอนสภาพมีวัตถุประสงค์	

เพื่อนำาไปจัดให้ประชาชนหรือไปจัดหาผลประโยชน์	ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการฯ	พิจารณาให้ความเห็น	

มีเลขาธิการสำานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	เป็นกรรมการและเลขานุการ	

ซึ่งสามารถเสนอความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในวาระการประชุมได้	จึงเห็นว่าระเบียบกระทรวง

มหาดไทยฯ	พ.ศ.	๒๕๕๐	ได้กำาหนดขั้นตอนการดำาเนินการไว้ครอบคลุมถึงกรณีที่	กสม.	พิจารณาแล้ว	
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๓)	 รายงานที่	๑๐๕/๒๕๕๗

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	กรณีข้อพิพาทแรงงานระหว่าง 

บริษัทเอกชนแห่งชาติ	กับสหภาพแรงงาน	

๓.๑)	 ความเป็นมา

ผู้ร้อง	(สหภาพแรงงานของบริษัทฯ	ในฐานะลูกจ้าง)	ได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	เป็นหนังสือ	

ลงวันที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๖	ตามคำาร้องที่	๑๐๙/๒๕๕๖	ว่า	 เมื่อวันที่	๒๕	กันยายน	๒๕๕๕	ผู้ร้อง	

ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและสวัสดิการต่อผู้ถูกร้อง	

(บริษัทเอกชนแห่งชาติ	ในฐานะนายจ้าง)	 เพื่อให้สอดคล้องกับภาวการณ์ปัจจุบัน	 ต่อมา	ผู้ถูกร้อง	

ได้แจ้งข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกี่ยวกับสภาพการจ้างต่อผู้ร้อง	โดยจากเดิมกำาหนดให้มีวันทำางาน

สัปดาห์ละ	๖	วัน	มีวันหยุดงาน	๑	วัน	ได้เปลี่ยนแปลงระบบการทำางาน	ให้มีวันทำางานติดต่อกัน	๔	วัน	

และมีวันหยุดงาน	๒	วันต่อเนื่องกันไป	และเปลี่ยนแปลงระบบการเข้าทำางานกะใหม่	จากเดิมทำางาน	

วันละ	๓	กะ	ๆ 	ละ	๘	ชั่วโมง	 เป็นทำางานวันละ	๒	กะ	ๆ 	ละ	๑๒	ชั่วโมง	ทำาให้จำานวนวันทำางานและรายได	้

ของลูกจ้างลดลงกว่าระบบเดิม	อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้าง	เน่ืองจาก	

ไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับครอบครัวและสังคมอย่างปกติ	จึงร้องเรียนให้	กสม.	ตรวจสอบ

๓.๒)	 การดำาเนินการของ	กสม.

กสม.	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	เป็น	

ผู้พิจารณาตรวจสอบกรณีเร่ืองร้องเรียนข้างต้นแล้ว	เห็นว่าการกระทำาของผู้ถูกร้องเป็นการเปลี่ยนแปลง

สภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง	ทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิทธิในเรื่องโอกาสและเวลาพักผ่อนของลูกจ้าง	

ตลอดจนวิถีการดำารงชีวิตในทางสังคม	วัฒนธรรม	ประเพณีของลูกจ้าง	 กสม.	จึงมีมติกำาหนดมาตรการ	

การแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานต่าง	ๆ 	ดังต่อไปนี้				

มาตรการการแก้ไขปัญหา 

๓.๒.๑)	 ให้ผู้ถูกร้องแจ้งยกเลิกการจดทะเบียนสภาพการจ้าง	สำาหรับรูปแบบการ

ทำางานใหม่ท่ีใช้บังคับกับลูกจ้างรายวัน	(กำาหนดให้เป็นวันทำางาน	๔	วัน	หยุด	๒	วัน)	อันเป็นการละเมิด	

สิทธิมนุษยชน	และกลับไปใช้รูปแบบการทำางานเดิม	คือ	กำาหนดวันทำางานสัปดาห์ละ	๖	วัน	หยุด	๑	วัน	

๓.๒.๒)	 แจ้งให้กระทรวงแรงงาน	และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพิจารณา	

ทบทวนการจดทะเบียนสภาพการจ้างของผู้ ถูกร้องที่กำาหนดระบบการทำางาน	๔	วัน	หยุด	๒	วัน	

ขัดต่อพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	

โดยนำาข้อมูลและข้อเท็จจริง	และความเห็นของ	กสม.	เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาทบทวน

๓.๒.๓)	 แจ้งให้กระทรวงแรงงาน	เพื่อทราบและกำากับดูแลการให้กำาหนดประเด็น

วินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานได้มีการพิจารณารายละเอียดของข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน	เพื่อเป็น	

การป้องกันมิให้ประเด็นวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากเจตนาที่แท้จริงของ	
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ทุกฝ่ายที่ต้องการวินิจฉัยเรื่องนั้น	ๆ 	 อันจะทำาให้ผลคำาวินิจฉัยช้ีขาดข้อพิพาทแรงงานเป็นไปด้วยความ	

เป็นธรรมอย่างแท้จริง	เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา	

๓.๓)	 ผลดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๓.๓.๑)	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ในฐานะนายทะเบียนรับจดทะเบียน	

ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง	แจ้งผลเป็นหนังสือ	ท่ี	รง	๐๕๐๙/๐๐๕๐๘๓	ลงวันท่ี	๑	สิงหาคม	๒๕๕๗	

ดังนี้	

(๑)	การเพิกถอนการจดทะเบียนข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างฉบับที่	

ทำาขึ้นระหว่างบริษัท	กับสหภาพแรงงาน	ฉบับลงวันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๕๖	ซึ่งเป็นการยื่นข้อเรียกร้อง	

และได้ดำาเนินการตามข้ันตอนที่กฎหมายกำาหนดไว้ในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	และ	

ทั้งสองฝ่ายสมัครใจทำาข้อตกลงดังกล่าวโดยมิได้ข่มขู่และบังคับแต่อย่างใด	 เม่ือมีข้อตกลงแล้วบริษัทฯ	

มีหน้าที่นำาข้อตกลงดังกล่าวมาจดทะเบียน	ตามมาตรา	๑๘	แห่ง	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	

พ.ศ.	๒๕๑๘	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในฐานะนายทะเบียนได้พิจารณาแล้ว	เห็นเป็นข้อตกลง	

ที่เป็นไปตามข้อตกลงตามกฎหมายกำาหนด	จึงรับจดทะเบียน	 แต่อย่างไรก็ตาม	หากผู้มีส่วนได้เสีย	

ในข้อตกลงดังกล่าวเห็นว่าเนื้อหาในส่วนของข้อตกลงเป็นการกระทำามิชอบด้วยกฎหมาย	สามารถฟ้องคดี	

ต่อศาลแรงงาน	เพื่อให้ศาลมีคำาวินิจฉัยยกเลิกข้อตกลงดังกล่าว

ทั้งนี้	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	ได้มีหนังสือถึงบริษัทฯ	เพ่ือขอให้มี

การทบทวนยกเลิกจดทะเบียนข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างดังกล่าว	ตามมาตรการท่ี	กสม.	เสนอมาแล้ว	

อน่ึง	หากนายทะเบียนพิจารณาเพิกถอนการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ได้ดำาเนินการ	

ตามขั้นตอนของกฎหมาย	ที่กำาหนดไว้ผู้มีส่วนได้เสียอาจฟ้องร้องหรือดำาเนินคดีอาญาในฐานความผิด	

เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา	๑๕๗	แห่งประมวลกฎหมายอาญา	

(๒)	กรณีกำากับดูแลในการกำาหนดประเด็นวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน

เพื่อพิจารณารายละเอียดของข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านนั้น	 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นองค์กร	

ที่เกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซึ่งมีความเป็นอิสระในการทำางานปราศจาก	

การแทรกแซงจากองค์กรอื่น	โดยคณะกรรมการดังกล่าวเป็นองค์กรระบบไตรภาคีมีกรรมการ	จำานวน	

๑๕	คน	ประกอบด้วย	ส่วนราชการที่มาจากการแต่งตั้ง	จำานวน	๕	คน	 ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง	จำานวน	๕	คน	

ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง	จำานวน	๕	คน	ซ่ึงในส่วนลูกจ้างและนายจ้างต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น	

แต่อย่างไรก็ตาม	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจะได้นำาเสนอมาตรการการแก้ไขและความห่วงใย	

ของ	กสม.	ให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พิจารณารายละเอียดข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านต่อไป		

๓.๓.๒)	 สหภาพแรงงาน	แจ้งเป็นหนังสือ	ท่ี	สรออพม	๑๔๐/๒๕๕๗	ลงวันท่ี	๒๙	

ตุลาคม	๒๕๕๗	ว่า	ได้นำาผลรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ประกอบในการฟ้องคดีแรงงาน	

เมื่อวันที่	๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ขณะนี้	ศาลแรงงานกลาง	(นนทบุรี)	ได้นัดไกล่เกลี่ยครั้งแรก	เมื่อวันท่ี	๒	

กันยายน	๒๕๕๗	และนัดครั้งต่อไปในวันที่	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๗
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ทั้งน้ี	 เมื่อสอบถามความคืบหน้าของการเจรจาไกล่เกลี่ย	ผู้ร้องแจ้งให้ทราบโดย

วาจาว่า	เม่ือวันที่	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ศาลได้เสนอให้จัดทำาข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างใหม่	

โดยให้ฝ่ายโจทก์	(สหภาพแรงงาน)	และจำาเลย	(บริษัท)	ส่งตัวแทนผู้มีอำานาจในการตัดสินใจทั้งสองฝ่าย	

เข้าเจรจาและจัดทำาข้อตกลงดังกล่าว

๔)	 รายงานที่	๑๑๐/๒๕๕๗

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 กรณีผู้ต้องขังเรือนจำากลางระยองกล่าวอ้างว่า 

ถูกเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของกรมราชทัณฑ์ทำาร้ายร่างกายด้วยการทุบต ี

โดยไม่เป็นธรรม

๔.๑)	 ความเป็นมา

ผู้ร้อง	(ผู้ต้องขังเรือนจำากลางระยอง)	ได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ว่า	เมื่อวันท่ี	๒๒	มิถุนายน	

๒๕๕๕	มีเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทำาการตรวจค้นภายในเรือนจำากลางระยอง	โดยในการตรวจค้นดังกล่าว

เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจของกรมราชทัณฑ์ได้ทำาร้ายร่างกายผู้ร้องด้วยการทุบตี	 โดยไม่เป็นธรรม	จึงขอให้	

กสม.	ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๔.๒)	 การดำาเนินการของ	กสม.

กสม.	โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมดำาเนินการตรวจสอบแล้ว	เห็นว่า	มีพยานหลักฐานที่น่าเชื่อว่า	เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจ	

ของกรมราชทัณฑ์ทำาร้ายร่างกายผู้ต้องขังจริง	อันเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกายของผู้ต้องขัง	

ต่อมา	ผู้ร้องมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแล้ว	แต่เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ	

ของผู้ต้องขัง	กสม.	จึงได้กำาหนดมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกล่าว	

แจ้งไปยังกรมราชทัณฑ์และกระทรวงยุติธรรมพิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหา

ให้กรมราชทัณฑ์พิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่	กรณีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์

กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้องในกรณีนี้	และให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณากำาหนดมาตรการ	

และกำาชับกรมราชทัณฑ์	เพื่อให้ความร่วมมือกับ	กสม.	ในการทำาหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

โดยการแจ้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามที่ได้รับการร้องขอ

๔.๓)	 ผลดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๔.๓.๑)	 กระทรวงยุติธรรม	มีหนังสือ	ลับ	ที่	ยธ	๐๒๐๐๒/๑๓๕๔	ลงวันที่	๒๖	มิถุนายน	

๒๕๕๖	แจ้งว่า	ได้กำาชับในกรมราชทัณฑ์ดำาเนินการแจ้งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตาม	กสม.	ร้องขอ	

ให้เป็นการถูกต้องครบถ้วนและโดยเร็วทุกกรณี	กับได้แจ้งให้กรมราชทัณฑ์ดำาเนินการตามอำานาจหน้าที่	
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กรณีเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์กระทำาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อผู้ร้องแล้ว

๔.๓.๒)	 กรมราชทัณฑ์	มีหนังสือ	ลับ	ด่วนที่สุด	ที่	ยธ	๐๗๐๕.๑/๒๐๓๙๓	 ลงวันที่	

๒๕	เมษายน	๒๕๕๗	แจ้งว่า	 ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วไม่ปรากฏหลักฐานท่ียืนยันชัดเจนว่าผู้ทำาร้าย	

คือใคร	ประกอบกับผู้ร้องได้แจ้งความประสงค์ขอยุติการร้องทุกข์แล้ว	 อย่างไรก็ตาม	ได้กำาชับการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมราชทัณฑ์	เพ่ือมิให้เกิดเรื่องร้องเรียนเหมือนเช่นกรณีน้ีอีก	

และได้กำาหนดแนวทางและมาตรการป้องกันแล้ว	 โดยมีหนังสือสั่งการให้เรือนจำา/ทัณฑสถานจัดประชุม

ชี้แจงเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังโดยคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมหรือ	

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน	 กำาชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังอย่างมี

มนุษยธรรมเป็นไปตามหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด	 จะดำาเนินการทางวินัยกับ

เจ้าหน้าที่ที่กระทำานอกเหนืออำานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	และแนวทางท่ีกรมราชทัณฑ์

กำาหนดไว้อย่างเฉียบขาด	 จัดทำาคู่มือมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ	

และจัดทำาคู่มือบริหารเรือนจำาตามแนวทางสิทธิมนุษยชน	เพื่อให้เรือนจำา/ทัณฑสถานนำาไปเป็นแนวทาง	

การบริหารงาน

๕)	 รายงานที่	๑๕๐/๒๕๕๗

ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อ

ศาลปกครอง	กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐไม่ดำาเนินการ

ระงับกิจการที่บริษัทเอกชนได้ดำาเนินการขัดต่อข้อกำาหนดของกฎหมาย

๕.๑)	 ความเป็นมา

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ลงวันที่	๒๘	สิงหาคม	๒๕๕๖	ว่า	ประชาชนที่อาศัยอยู่

ในซอยแฮ๊ปปี้เพลส	ถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	กรุงเทพมหานคร	ได้รับความเดือดร้อนจากบริษัท

เอกชนได้เข้ามาใช้ที่ภายในซอยดังกล่าวเป็นสถานท่ีประกอบกิจการรับส่งสินค้า	 ท้ังท่ีบริเวณดังกล่าวตาม

กฎหมายผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครได้กำาหนดการใช้ที่ดินเป็นเขตอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม	และมี	

ข้อกำาหนดห้ามใช้สถานที่เก็บ	สถานที่รับส่ง	กิจการรับส่งสินค้า	 ผู้ร้องและประชาชนในพื้นท่ีได้ร้องเรียน	

ไปยังหน่วยงานเกี่ยวข้องแล้ว	แต่ไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา	ผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ	กสม.	เพื่อขอให้ตรวจสอบ	

และขอให้ เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองเพื่อมีคำาสั่ งให้กรุงเทพมหานครระงับ	

การประกอบกิจการของบริษัทดังกล่าวที่เข้าข่ายละเมิด

๕.๒)	 การดำาเนินการของ	กสม.

๕.๒.๑)	 กสม.	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	

ศาลปกครอง	และฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบกรณีเรื่องร้องเรียนข้างต้นแล้ว	เห็นว่า	

ไม่อาจเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองตาม	มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๓)	ของรัฐธรรมนูญ	

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗ 177 



แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ให้ได้ในคราวนี้ 	 เนื่องจากสมควรให้ผู้ถูกร้องทั้งสอง	

ดำาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาตามที่	กสม.	กำาหนดไว้เสียก่อน	แต่หากผู้ถูกร้องทั้งสองไม่ดำาเนินการ

ตามมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายในระเวลาที่กำาหนดไว้	 กสม.	จะนำาคำาร้องขึ้นพิจารณาเพื่อเสนอ	

เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองต่อไป	ทั้งนี้	ไม่ตัดสิทธิของผู้ร้องที่จะดำาเนินการฟ้องคดีด้วยตนเอง	

โดย	กสม.	มีมติกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อหน่วยงานต่าง	ๆ 	ดังต่อไปนี้				

มาตรการการแก้ไขปัญหา	

(๑)	 การดำาเนินการตาม	พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘

-	 สมควรให้ร้องต่อศาลเพื่อให้บังคับคดีตามคำาพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดแล้ว

-	 สมควรให้ดำาเนินการตามบทบัญญัติไว้ ในมาตรา	๘๓	วรรคสอง	แห่ง	

พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘	ควบคู่ไปกับการแจ้งความร้องทุกข์	

อันเป็นมาตรการทางอาญา	 ในกรณีที่ผู้กระทำาฝ่าฝืนตามมาตรา	๒๗	

พระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘	ซ่ึงผู้ร้องได้แจ้งให้มีการดำาเนิน

การแก้ไขแล้ว	แต่ผู้ที่กระทำาการฝ่าฝืนมิได้ดำาเนินการภายในกำาหนดเวลา	

อันสมควร	

(๒)	 การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	

-	 สมควรให้มีคำาสั่งห้ามผู้ประกอบการที่ก่อเหตุรำาคาญ	ระงับหรือป้องกันเหตุ

รำาคาญ	โดยการมีคำาสั่งเป็นหนังสือให้ดำาเนินการภายในระยะเวลาอันสมควร	

ห้ามมิให้ผู้ประกอบการนำารถหัวลาก	 หรือรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์	หรือ	

รถที่ มีขนาดใหญ่วิ่งบนถนนในพื้นที่พิพาทซึ่งก่อให้เกิดฝุ่นละออง	 ทั้งนี้ 	

ตามมาตรา	๒๕	(๔)	และมาตรา	๒๖	และมาตรา	๒๗	แห่งพระราชบัญญัติ	

สาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

-	 ดำาเนินการปรับปรุงบำารุงรักษาถนนที่พิพาทให้รถที่วิ่งบนถนน	วิ่งได้โดยไม่	

ก่อให้เกิดฝุ่นละออง	และปรับปรุงบำารุงรักษาถนน	ซ่ึงเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่	

มีน้ำาขัง	ซึ่งอาจเป็นแหล่งสะสมสิ่งสกปรกหรือเพาะพันธุ์พาหะนำาโรค	อันเป็น

เหตุรำาคาญ	ซึ่งเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของผู้ร้อง	

และประชาชนท่ีอาศัยและใช้ทางสัญจรไปมาในบริเวณท่ีพิพาท	ท้ังนี้	ตาม

มาตรา	๒๕	และมาตรา	๒๖	 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕

(๓)	 การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	

-	 สมควรให้ใช้อำานาจเข้าไปในบริเวณอาคารหรือบริเวณที่ ต้ังอาคารของ	

ผู้ประกอบการในพื้นที่พิพาทที่มี เหตุ อันควรสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนหรือ	

ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารฯ	 และใช้อำานาจสอบถาม	

ข้อเท็จจริงหรือสั่งให้ผู้ประกอบการดังกล่าว	 แสดงเอกสารหรือหลักฐานอื่น	
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ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งหากตรวจพบแล้วพบว่ามีการก่อสร้าง	ดัดแปลง	รื้อถอนหรือ	

เคลื่อนย้ายอาคารโดยฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้	 กฎกระทรวง	

หรือข้อบัญญัติท้องถ่ินท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ 	 หรือกฎหมายอื่น	

ที่ เกี่ยวข้องให้ผู้ร้องทั้งสองใช้อำานาจหน้าที่ในการออกคำาสั่งให้เจ้าของ	

หรือผู้ครอบครองอาคารระงับการกระทำาดังกล่าว	หรือรื้อถอนอาคาร	

ทั้งหมด	หรือแต่บางส่วนภายในระยะเวลาท่ีกำาหนดแล้วแต่กรณี	ตาม	

มาตรา	๔๐	 มาตรา	๔๑	 มาตรา	๔๒	 มาตรา	๔๓	 และมาตรา	๔๘	 แห่ง	

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	๒๕๒๒	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕.๒.๒)	 เมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	เจ้าหน้าที่ของ	สำานักงาน	กสม.	ได้ลงพื้นที	่

ที่ทำาการเขตลาดกระบัง	 กรุงเทพมหานคร	เพื่อติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา	

การละเมิดสิทธิดังกล่าว

๕.๓)	 ผลดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรุงเทพมหานครและเขตลาดกระบัง	แจ้งผลดำาเนินการเป็นหนังสือ	ลงวันท่ี	 ๑๗	

พฤษภาคม	๒๕๕๗	 โดยสรุป	ดังนี้	

๕.๓.๑)	 การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการผัง เมือง	 พ.ศ.	๒๕๑๘	 กับ	

ผู้ประกอบการทั้งหมด	๑๐	ราย	 โดยผู้ประกอบการท่ีฝ่าฝืนคำาส่ังศาล	จำานวน	๓	ราย	 ได้รื้อถอน	

เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกแล้ว	จำานวน	๒	ราย	 ได้แก่	บริษัทที่หนึ่ง	และบริษัทที่สอง	ส่วนบริษัทที่สาม	

อยู่ระหว่างประสานพนักงานอัยการให้เร่งรัดบังคับคดีตามคำาพิพากษาของศาล

๕.๓.๒)	 การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	๒๕๒๒	 ได้มีคำาสั่ง	

แจ้งผู้ประกอบการ	 จำานวน	 ๓๒	 ราย	 ให้ระงับการก่อสร้างอาคาร	(แบบ	ค.๓)	 คำาสั่งห้ามใช้หรือเข้าไป	

ในส่วนใด	ๆ 	ของอาคาร	(แบบ	ค.๔)	 คำาสั่งให้ดำาเนินการแก้ไขและยื่นคำาขอรับใบอนุญาตก่อสร้าง	

(แบบ	ค.๑๐)	ตามมาตรา	๔๐	มาตรา	๔๑	พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร	 พ.ศ.	๒๕๒๒

๕.๓.๓)	 การดำาเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๓๕	ได้พิจารณา

ส่งดำาเนินคดีผู้ประกอบการข้อหาฝ่าฝืนคำาสั่งเจ้าพนักงานท้องถ่ินให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อระงับเหตุรำาคาญกับ	

ผู้ประกอบการทั้ง	๓๘	ราย	 โดยมีหนังสือให้ผู้ประกอบการท้ัง	๓๘	ราย	มาเปรียบเทียบปรับตามมาตรา	๗๔	

แห่งพระราชบัญญัติสาธารณสุข	 พ.ศ.	๒๕๓๕	โทษจำาคุกไม่เกิน	 ๑	 เดือน	ปรับไม่เกิน	 ๒,๐๐๐	 บาท	

หรือทั้งจำาทั้งปรับ	แต่ผู้ประกอบการทั้ง	๓๘	ราย	มิได้มาเปรียบเทียบตามหนังสือเรียก	จึงได้มีหนังสือ	

ส่งดำาเนินคดีถึงผู้กำากับสถานีตำารวจนครบาลร่มเกล้า	 เพื่อดำาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวนแล้ว	 ทั้งนี้	

กรณีปรับปรุงซ่อมแซมถนน	นั้น	 ผู้ประกอบการได้แจ้งความประสงค์ขอปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร	

ในซอยแฮ๊ปปี้เพลสเป็นการชั่วคราว	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำานวยความสะดวกให้กับประชาชน	

และในส่วนการปรับปรุงซอยแฮ๊ปป้ีเพลสเป็นการถาวร	สำานักงานเขตขออนุมัติงบประมาณประจำาปี	

๒๕๕๘	แล้ว	
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๖)	รายงานที่	๑๕๙/๒๕๕๗

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิของผู้ต้องขัง 

กรณีกล่าวอ้างว่า	 เจ้าหน้าที่ตำารวจ	สถานีตำารวจภูธรพลับพลาชัย 

อำาเภอพลับพลาชัย	จังหวัดบุรีรัมย์	ดำาเนินคดีล่าช้า	

๖.๑)	 ความเป็นมา

นาย	ก	(นามสมมติ)	ได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ว่า	ผู้ร้องเป็นนักโทษเด็ดขาดถูกคุมขังอยู่ท่ี

เรือนจำากลางคลองไผ่ตามคำาพิพากษาของศาลจังหวัดสีคิ้วในความผิดฐานร่วมกันลักทรัพย์	 ศาลจังหวัด

สีค้ิว	พิพากษาให้จำาคุก	๑๕	ปี	ปัจจุบันถูกคุมขังมาแล้ว	๑๓	ปี	ระหว่างรับโทษจำาคุกในความผิดดังกล่าว	

สถานีตำารวจภูธรพลับพลาชัย	อำาเภอพลับพลาชัย	จังหวัดบุรีรัมย์	ได้มีหนังสือลงวันที่	๑	กันยายน	๒๕๕๔	

ขออายัดตัวผู้ร้องไว้ดำาเนินคดี	 ผู้ร้องมีหนังสือเร่งรัดการดำาเนินคดีไปยังสถานีตำารวจภูธรพลับพลาชัยแล้ว	

แต่จนกระทั่งวันที่ผู้ร้องร้องเรียนมายัง	กสม.	 พนักงานสอบสวนสถานีตำารวจภูธรพลับพลาชัย	ยังไม่สรุป

สำานวนส่งให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีผู้ร้องต่อศาลแต่อย่างใด	การดำาเนินคดีล่าช้าของพนักงานสอบสวน	

สถานีตำารวจภูธรพลับพลาชัยทำาให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย	ผู้ร้องจึงเรียกร้องขอความเป็นธรรม

และขอให้เร่งรัดการดำาเนินคดีของพนักงานสอบสวน	สถานีตำารวจภูธรพลับพลาชัย		

๖.๒)	 การดำาเนินการของ	กสม.

กสม.	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ	

ในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบกรณีการร้องเรียนข้างต้นแล้ว	เห็นว่า	คดีตามคำาร้องเรียน	

เป็นคดีอาญาทั่วไป	ปรากฏตัวผู้กระทำาความผิด	และผู้ร้องซ่ึงเป็นผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำา

กลางคลองไผ่	ซึ่งพนักงานสอบสวนสถานีตำารวจภูธรพลับพลาชัยได้ทราบถิ่นที่อยู่ของผู้ต้องหาชัดเจนแล้ว	

ดังนั้น	การที่พนักงานสอบสวนใช้เวลาในการดำาเนินการตามกระบวนการและข้ันตอนการดำาเนินคดีตาม

คำาร้องเป็นระยะเวลากว่า	๑๓	ปี	จึงมีความล่าช้าเกินสมควร	 สร้างความไม่เป็นธรรมและเป็นการละเมิด	

สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้ร้อง	 ซ่ึงเป็นผู้ต้องหาท่ีมีสิทธิได้รับการสอบสวนหรือการ

พิจารณาคดีที่รวดเร็วตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๔๐	ได้รับรอง

และคุ้มครองไว้	 กสม.	จึงได้กำาหนดมาตรการการแก้ไข	ดังนี้	

มาตรการการแก้ไข 

ให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติพิจารณาดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีกับเจ้าหน้าท่ีตำารวจ

ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการและขั้นตอนการดำาเนินคดีที่ล่าช้าข้างต้น	 ทั้งนี้	ขอให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

แจ้งผลการดำาเนินการให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ	ภายใน	๖๐	วัน	นับตั้งแต่วันที่ได้รับ

รายงานการตรวจสอบฯ	

๖.๓)	 ผลดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตำารวจภูธรภาค	๓	มีหนังสือ	ที่ 	ตช	๐๐๑๘.๑๗๒/๗๑๘	 ลงวันที่ 	๑๖	ธันวาคม	
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๒๕๕๗	 แจ้งว่า	สำานักงานตำารวจแห่งชาติมอบหมายให้ตำารวจภูธรภาค	๓	 ดำาเนินการตามมาตรการ	

การแก้ไขฯ	ของ	กสม.	ซึ่งตำารวจภูธรภาค	๓	ได้สั่งการให้ตำารวจภูธรบุรีรัมย์	ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี	

ดังกล่าว	 ปรากฏว่า	พนักงานสอบสวนสถานีตำารวจภูธรพลับพลาชัยผู้รับผิดชอบคดีดังกล่าว	ได้ดำาเนินการ

สอบสวนตามขั้นตอนโดยถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว	ไม่ได้เกิดความล่าช้า	ไม่พบ	

ข้อบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่	จึงได้ยุติเรื่อง	 และได้กำาชับผู้กำากับการสถานีตำารวจภูธรพลับพลาชัย	

เข้มงวดกวดขัน	กำาชับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามคำาสั่งสำานักงานตำารวจแห่งชาติ 	

ที่	๔๑๙/๒๕๕๖	ลงวันที่	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๖	ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว	

นอกจากนี้	ตำารวจภูธรภาค	๓	พิจารณาแล้วเห็นว่า	คดีดังกล่าวเกิดเหตุเมื่อวันที่	๒	

เมษายน	๒๕๔๓	 พนักงานสอบสวนได้รับคำาร้องทุกข์ตามคดีอาญาที่	๓๐/๒๕๔๓	และได้สอบสวนสรุป

สำานวนมีความเห็นควรสั่งฟ้องนาย	ก	กับพวกรวม	๓	คน	 ผู้ต้องหา	เสนออัยการจังหวัดบุรีรัมย์	เมื่อวันท่ี	

๑๒	มิถุนายน	๒๕๔๓	ใช้เวลาสอบสวนประมาณ	๒	เดือนเศษ	 การสอบสวนมิได้ล่าช้าโดยยังมิได้สรุป

สำานวนการสอบสวนส่งให้พนักงานอัยการฟ้องคดีตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด	 แต่เป็นกรณีผู้ต้องหาหลบหนี	

จึงได้จับกุมตัวส่งอัยการโดยสามารถจับกุมนาง	ข	(นามสมมติ)	ผู้ต้องหาท่ี	๓	และได้อายัดตัวนาง	ค	

(นามสมมติ)	ผู้ต้องหาที่	๒	ส่งตัวให้พนักงานอัยการจังหวัดบุรีรัมย์ดำาเนินการแล้ว	คงเหลือแต่นาย	ก	

ผู้ต้องหาที่	๑	ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำารวจ	สถานีตำารวจภูธรพลับพลาชัย	ได้ตรวจสอบติดตามตลอดจน	พบว่า	

ถูกจำาคุกอยู่ที่เรือนจำาคลองไผ่	จึงขออายัดตัวนาย	ก	เมื่อวันท่ี	๔	สิงหาคม	๒๕๕๔	จากน้ันได้ดำาเนินการ	

จนกรมราชทัณฑ์มีคำาสั่งอนุญาตให้เรือนจำาคลองไผ่ย้ายนาย	ก	ไปคุมขังที่เรือนจำาจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อให้

อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลจังหวัดบุรีรัมย์ต่อไปแล้ว	 กรณีฟังไม่ได้ว่าพนักงานสอบสวน

ดำาเนินกระบวนการสอบสวนล่าช้ากว่า	๑๓	ปีแต่อย่างใด	จึงเห็นชอบให้ยุติเรื่อง	

๗)	 รายงานที่	๒๔๐/๒๕๕๗

สิทธิชุมชน	กรณีขอให้ตรวจสอบการบังคับใช้ระเบียบกรมเจ้าท่า	ว่าด้วย 

เขตการเดินเรือของเรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกล 

เดินภายในประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๕	ละเมิดสิทธิมนุษยชนของชาวประมงพื้นบ้าน

๗.๑)	 ความเป็นมา

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	เป็นหนังสือลงวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ตามคำาร้อง	

ที่	๑๔๓/๒๕๕๖	กล่าวอ้างว่า	ตามที่กรมเจ้าท่าได้ออกระเบียบกรมเจ้าท่า	ว่าด้วยเขตการเดินเรือของ	

เรือกลเดินทะเลเฉพาะเขตและเรือเดินทะเลที่มิใช่เรือกลเดินภายในประเทศ	พ.ศ.	๒๕๕๕	ซึ่งกำาหนดให้	

เรือประมงพื้นบ้านทำาประมงได้ไม่เกิน	๓	ไมล์ทะเลจากฝั่งหรือเกาะในเวลาคลื่นลมสงบ	นั้น	 ผู้ร้องเห็นว่า

เป็นระเบียบที่เป็นการจำากัดสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือและการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้าน	จึงขอให้

ตรวจสอบ
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๗.๒)	การดำาเนินการของ	กสม.

กสม.	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว	

และ	กสม.	พิจารณาแล้วเห็นว่า	กฎข้อบังคับการตรวจเรือ	(ฉบับที่	๑๕)	พ.ศ.	๒๕๒๘	ซึ่งกำาหนดเขต	

การเดินเรือของเรือกลประมงทะเลชั้น	๓	ในระยะไม่เกิน	๓	ไมล์ทะเล	และ	๑๕	ไมล์ทะเล	ตามลำาดับ	และ

กำาหนดให้ต้องอยู่ภายในเขตจังหวัดเดียวนั้น	 เป็นกฎข้อบังคับที่มีเน้ือหาเป็นการจำากัดสิทธิและเสรีภาพ	

ในการเดินเรือและการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน	 ซ่ึงเป็นสิทธิข้ันพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญ	รวมท้ัง	

ยังมีเนื้อหาที่ล้าสมัยไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและองค์ความรู้ด้านการทำาประมงทะเลพื้นบ้านในปัจจุบัน	

การบังคับใช้กฎข้อบังคับการตรวจเรือดังกล่าวจึงเป็นการละเมิดสิทธิของประชาชน

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	กสม.	จึงมีมติกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนเสนอต่อกรมเจ้าท่าให้ดำาเนินการ	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหา	

(๑)	 ให้กรมเจ้าท่าพิจารณายกเลิกกฎข้อบังคับการตรวจเรือ	ฉบับท่ี	๑๕	พ.ศ.	๒๕๒๘	

และจัดให้มีการปรับปรุงหรือยกร่างกฎข้อบังคับการตรวจเรือฉบับใหม่โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม	

ในการแสดงความคิดเห็นของหน่วยงานรัฐและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง	 โดยกำาหนดให้มีเนื้อหาที่

สอดคล้องกับสิทธิข้ันพ้ืนฐานตามรัฐธรรมนูญ	องค์ความรู้ทางวิชาการ	ตลอดจนวิถีชีวิตของการประกอบ

อาชีพประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่ง

(๒)	 ให้กรมเจ้าท่าร่วมกับกรมประมง	และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดให้มีกระบวนการ

ชี้แจงและให้ความรู้กับชาวประมงในเร่ืองข้อกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับประเภทเรือ	

ประเภทเครื่องมือทำาประมงการขออนุญาตใช้เรือ	การจดทะเบียนเรือ	การออกอาชญาบัตรเครื่องมือ	

ทำาประมง	และการกำาหนดเขตเดินเรือ	เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและชาวประมงผู้อยู่ภายใต้	

การบังคับใช้กฎหมายมีความเข้าใจที่ถูกต้องและสอดคล้องกัน

๗.๓)	 ผลดำาเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๗.๓.๑)	 กรมเจ้าท่า	ได้มีหนังสือ	ที่	คค	๐๓๑๘/๓๗๘๕	ลงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗	

แจ้งผลการดำาเนินการตามมติของ	กสม.	ดังนี้

(๑)	การพิจารณายกเลิกกฎข้อบังคับสำาหรับการตรวจเรือ	(ฉบับท่ี	๑๕)	

พ.ศ.	๒๕๒๘	และจัดให้มีการปรับปรุงหรือยกร่างกฎข้อบังคับสำาหรับการตรวจเรือฉบับใหม่	 โดยผ่าน

กระบวนการมีส่วนร่วมและกำาหนดเน้ือหาให้สอดคล้องกับสิทธิข้ันพื้นฐาน	องค์ความรู้ทางวิชาการ	และ	

วิถีชีวิตของการประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและประมงชายฝั่ง	กรมเจ้าท่า	โดยสำานักมาตรฐานเรือ	

ได้นำาข้อเสนอแนะของ	กสม.	มาพิจารณา	โดยได้ดำาเนินการยกร่างกฎข้อบังคับสำาหรับการตรวจเรือ	

ฉบับใหม่	 เพื่อใช้สำาหรับตรวจเรือประมงโดยเฉพาะ	 และได้มีการรับฟังความคิดเห็นเป็นการภายใน

จากเจ้าหน้าที่ตรวจเรือทั่วประเทศแล้ว	 เมื่อวันท่ี	๑๑	-	๑๒	กันยายน	๒๕๕๗	ท่ีผ่านมา	สาระสำาคัญ

ในการปรับเป็นการแก้ไขเรื่องเขตการเดินเรือสำาหรับเรือประมง	 โดยจะกำาหนดเป็นระยะห่าง
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จากชายฝั่งแทนการกำาหนดเขตจังหวัด	 เพื่อสอดคล้องกับวิถีการประมงในปัจจุบัน	 อย่างไรก็ตาม	

การกำาหนดเขตเรือจะพิจารณาถึงความปลอดภัยเป็นสำาคัญ	โดยเรือประมงจะต้องมีจำานวนและประเภท	

ของอุปกรณ์ต่าง	ๆ 	อาทิเช่น	อุปกรณ์สำาหรับการเดินเรือ	อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย	อุปกรณ์ป้องกันมลพิษ

ต่อส่ิงแวดล้อม	 รวมทั้งเรือต้องมีผู้ทำาการในเรือที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับเขตเดินเรือ	 ทั้งนี้	

เพ่ือให้การเดินเรือมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สินของชาวประมง	และบุคคลอื่นท่ีใช้ประโยชน์	

จากท้องทะเลเดียวกัน	 ในการดำาเนินการยกร่างกฎข้อบังคับสำาหรับตรวจเรือ	เมื่อร่างแรกแล้วเสร็จ	

กรมเจ้าท่าจะเชิญผู้มีส่วนได้เสีย	ซึ่งประกอบด้วย	สมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย	

สมาคมประมงนอกน่านน้ำาไทย	 สมาคมการประมงแห่งประเทศไทย	 กรมประมง	 และหน่วยงานอื่น	ๆ 	

ที่เก่ียวข้องร่วมให้ความเห็น	 และพิจารณาสาระสำาคัญโดยจะดำาเนินการพิจารณาถึงความเหมาะสม	

และปัญหาอุปสรรคต่อการบังคับใช้	รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนได้เสียต่อไป

(๒)	การดำาเนินการร่วมกับกรมประมงและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อจัด

ให้มีกระบวนการชี้แจงและให้ความรู้กับชาวประมง	ในเรื่องข้อกฎหมายต่าง	ๆ 	การดำาเนินการชี้แจงและ	

ให้ความรู้แก่ชาวประมง	ในเรื่องการขออนุญาตใช้เรือ	การกำาหนดเขตการเดินเรือ	เป็นกระบวนการที่	

กรมเจ้าท่าให้ความสำาคัญและจะดำาเนินการควบคู่กับกระบวนการยกร่างกฎข้อบังคับสำาหรับการตรวจเรือ	

อย่างไรก็ตาม	การชี้แจงทำาความเข้าใจในการทำาประมง	การใช้เครื่องมือประมง	ประเภทของเครื่องมือประมง	

การออกอาชญาบัตร	นั้น	 อยู่ภายใต้กรอบอำานาจของกรมประมง	ซ่ึงกรมเจ้าท่าจะดำาเนินการประสานแจ้ง	

ไปยังกรมประมง	เพื่อให้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของ	กสม.	ต่อไป

๗.๓.๒)	 กรมประมงได้มีหนังสือ	ที่	กษ	๐๕๑๐.๒/๘๙๓๔	ลงวันที่	๓๐	ธันวาคม	

๒๕๕๗	แจ้งว่า	ภารกิจที่กรมเจ้าท่าได้ประสานกับกรมประมงนั้น	 ภารกิจดังกล่าวเป็นอำานาจหน้าที่	

ของกรมประมงโดยตรง	ซึ่งกรมประมงได้ดำาเนินการปฏิบัติโดยมีพนักงานเจ้าหน้าท่ีประจำาทุกจังหวัด	

นอกจากนี้	ในเรื่องการขอรับอาชญาบัตรและการใช้เครื่องมือทำาประมงนั้น	มีพนักงานเจ้าหน้าที่ของ	

กรมประมงได้ออกไปชี้แจง	และขอรับคำาขออาชญาบัตรกับกลุ่มชาวประมงทุกปีการประมง	เมื่อถึงกำาหนด

เวลาการขอรับอาชญาบัตรเพื่อใช้เครื่องมือทำาประมงปกติอยู่แล้ว

๘)	 รายงานที่	๒๔๒/๒๕๕๗

สิทธิชุมชน	กรณีประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้าง 

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่	ตำาบลมะต้อง 

อำาเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก

๘.๑)	 ความเป็นมา

ผู้ร้อง	(ปกปิดชื่อ)	ได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	เป็นหนังสือไม่ระบุวันท่ี	ตามคำาร้องที่ 	

๑๙๓/๒๕๕๕	(สำานักงาน	กสม.	ลงรับคำาร้องเมื่อวันที่	๒	พฤษภาคม	๒๕๕๕)	ว่า	ได้รับความเดือดร้อน	
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จากโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัท	D	ในพื้นท่ีตำาบลมะต้อง	อำาเภอพรหมพิราม	

จังหวัดพิษณุโลก	 เน่ืองจากพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพื้นท่ีทำานาของประชาชน	 การดำาเนินโครงการไม่ได้จัดให้มี

กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย	ประกอบกับการซื้อขายไม่โปร่งใส	ทำาให้

ผู้ร้องกังวลว่าจะเกิดผลกระทบต่อนาข้าว	แหล่งน้ำาและทางเข้าออกพื้นที่ทำานา	 ผู้ร้องเห็นว่า	การก่อสร้าง

โครงการดังกล่าวเป็นการละเมิดต่อกฎหมายและละเมิดสิทธิของประชาชน	จึงร้องเรียนต่อ	กสม.	เพื่อขอให้

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการดังกล่าว

๘.๒)	 การดำาเนินการของ	กสม.

กสม.	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนตรวจสอบเรื่องร้องเรียนดังกล่าว	

และ	กสม.	พิจารณาแล้วเห็นว่า	โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการที่อาจส่งผลกระทบ

ต่อทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรม	 หน่วยงานรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	

ในพื้นที่จึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	และจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน	 รวมท้ังตรวจสอบ	

ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น	เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน	 ตามหลักการคุ้มครองสิทธิการมีส่วนร่วมและ	

สิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๕๗	 มาตรา	๖๖	มาตรา	๖๗	

และมาตรา	๒๘๗	อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น	กสม.	จึงมีมติกำาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา	

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเสนอต่อจังหวัดพิษณุโลก	และองค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้อง	และเห็นควรมี	

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะกรรมการกำากับกิจการพลังงาน	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหา	

(๑)	 จัดให้มีการรับฟังปัญหา	ข้อกังวลด้านต่าง	ๆ 	และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจริงในพื้นท่ี	

ต่อประชาชนในพ้ืนที่ตำาบลมะต้อง	อำาเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	และรับเอาข้อกังวลและความ	

คิดเห็นดังกล่าวมาหาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน

(๒)	 จัดให้มีการชี้แจงข้อมูล	รายละเอียดโครงการ	ผลกระทบด้านต่าง	ๆ 	ท่ีอาจเกิดข้ึน	

ต่อส่ิงแวดล้อม	แหล่งน้ำา	และการทำานาของประชาชนในพื้นที่	 รวมถึงมาตรการป้องกันและลดผลกระทบ

เหล่านั้น

(๓)	 พิจารณาดำาเนินการแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใสและความไม่เป็นธรรมในการ

ซื้อขายที่ดินของประชาชนในพื้นที่	 โดยควรตั้งคณะทำางานที่มีความเป็นกลาง	 ตรวจสอบ	 และสื่อสารกับ

ประชาชน	 เพื่อป้องกันการดำาเนินการที่ไม่ชอบของนายหน้าและการละเมิดสิทธิของประชาชนในพื้นที่	 ทั้งนี้	

ควรดำาเนินการโดยยึดหลักสิทธิชุมชน	สิทธิการมีส่วนร่วม	และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สินตามรัฐธรรมนูญ

(๔)	 พิจารณาให้ความเห็นต่อโครงการให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นท่ี

เกษตรกรรม	และวีถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่	 ตลอดจนให้สอดคล้องกับข้อกำาหนดของผังเมืองรวม	

เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อชุมชน
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๘.๓)	ผลดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๘.๓.๑)	 องค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้อง	ได้มีหนังสือ	ที่	พล	๗๕๓๐๑/๗๖๐	ลงวันที่	

๑๓	ตุลาคม	๒๕๕๗	แจ้งผลการดำาเนินการตามมติของ	กสม.	ดังนี้

(๑)	องค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้อง	ได้มีการจัดประชุมหารือเร่ืองโรงไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์	จำานวน	๓	ครั้ง	เมื่อวันที่	๓	พฤษภาคม	๒๕๕๖	วันที่	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๖	และวันที่	

๘	ตุลาคม	๒๕๕๖	ในการประชุม		

(๒)	 จังหวัดพิษณุโลกได้มีคำาส่ังจังหวัดพิษณุโลก	ท่ี	๑๗๘๙/๒๕๕๖	แต่งตั้ง	

คณะทำางานแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของราษฎรเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย	์

โดยมีตัวแทนสามฝ่าย	ได้แก่	บริษัท	เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก	สาขาพรหมพิราม	ตัวแทนสำานักงาน

ผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก	และตัวแทนราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน	๒๖	คน	ซึ่งมีผลการดำาเนินการ	ดังนี้

(๒.๑)	 การประชุมเพื่อรับฟังปัญหาเพื่อดำา เนินการแก้ ไขปัญหา	

ข้อร้องเรียนราษฎรเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับผู้นำาท้องที่	ผู้นำาท้องถิ่น

(๒.๒)	 ได้นำาตัวแทนราษฎรไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	

ที่จังหวัดลพบุรี	เมื่อวันที่	๒๗	กันยายน	๒๕๕๖

(๒.๓)	 นำาผลสรุปจากการศึกษาดูงานมาช้ีแจงแก่ราษฎรในพื้นที่ 	

พร้อมทำาความเข้าใจ

(๓)	องค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้อง	ได้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหา	

ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายที่ดินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	เมื่อวันที่	๙	ตุลาคม	

๒๕๕๖	จากการประชุมของคณะทำางานฯ	ดังกล่าวข้างต้น	 องค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้องร่วมกับ	

จังหวัดพิษณุโลกได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงาน	

แสงอาทิตย์	ซึ่งเป็นการทำางานแบบบูรณาการ	โดยมีการรับฟังปัญหาของราษฎร	ชี้แจงข้อมูลต่าง	ๆ 	และ	

เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำาคัญ	 โดยพบว่า	การซื้อขายที่ดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	และ

ได้มีมาตรการเยียวยาผู้ร้องเรียนเป็นที่เรียบร้อย	 ส่วนประเด็นการซ้ือขายท่ีดินในการก่อสร้างนั้น	ปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้องไม่ได้รับรายงานข้อมูลนี้จากบริษัทแต่อย่างใดทั้งสิ้น	เพราะการซื้อขาย	

ที่ดินเป็นความสมัครใจของทั้ง	๒	ฝ่าย	ว่ามีการซื้อขายที่ดินเป็นจำานวนเท่าใด

(๔)	 จังหวัดพิษณุโลก	ได้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎกระทรวงผังเมืองรวม

จังหวัดพิษณุโลก	พ.ศ.	๒๕๕๕	ตามพระราชบัญญัติการผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘	มาตรา	๒๖	วรรคสาม	โดย	

แก้ไขข้อกำาหนด	และบัญชีท้ายกฎกระทรวงผังเมืองรวมพิษณุโลก	ซึ่งจากการที่มีประกาศฉบับดังกล่าวนี้	

องค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้องได้มีหนังสือแจ้งทุกหมู่บ้าน	เพื่อประชาสัมพันธ์ว่า	การดำาเนินการของ

โครงการใด	ๆ 	ในเขตองค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้อง	ผู้ดำาเนินโครงการควรศึกษาระเบียบ	ข้อกฎหมาย	

ที่เกี่ยวข้องและต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้ันตอน	และประสานกับบริษัทให้ดำาเนินการส่งแผนดำาเนินการ	

ของโครงการให้มีความสอดคล้องกับประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองและเหมาะสมกับพื้นท่ีเกษตรกรรม	

เพื่อนำาข้อมูลดังกล่าวมาประชุมกับราษฎรในพื้นที่ต่อไป
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(๕)	องค์การบริหารส่วนตำาบลมะต้อง	และจังหวัดพิษณุโลกได้ดำาเนินการ	

จัดประชุมฟังปัญหาและชี้แจงข้อมูลต่าง	ๆ 	ในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์	 ในพื้นที่ 	

ตำาบลมะต้อง	อำาเภอพรหมพิราม	จังหวัดพิษณุโลก	เรียบร้อยแล้ว	ประกอบกับปัจจุบันองค์การบริหาร	

ส่วนตำาบลมะต้อง	ไม่ได้รับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์และ

เหตุการณ์ในพื้นที่ปกติ	

๘.๓.๒)	 คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานได้มีหนังสือ	ท่ี	สกพ	๕๕๐๒/๐๗๐๙	

ลงวันที่	๒๑	มกราคม	๒๕๕๘	แจ้งว่า	คณะกรรมการกำากับกิจการพลังงานได้ออกประกาศคณะกรรมการ

กำากับกิจการพลังงาน	เรื่อง	มาตรการป้องกัน	แก้ไข	และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำาหรับ	

ผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จากเทคโนโลยีแผงโฟโตโวลเทอิกที่เข้าข่ายได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้า	พ.ศ.	๒๕๕๗	(Code	of	Practice;	(CoP))	โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	๑๑	ตุลาคม	

๒๕๕๗	ซึ่งประกาศดังกล่าวได้กำาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม	ครอบคลุมตั้งแต่ระยะเตรียมการ	ระยะก่อสร้าง	และระยะ	

ดำาเนินการ	ตลอดจนการรื้อถอนอาคารแล้ว

๙)	 รายงานที่	๒๖๘/๒๕๕๗

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจชุดจับกุม 

สถานีตำารวจภูธรหนองกรับ	จังหวัดระยอง	ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

๙.๑)	 ความเป็นมา

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	เป็นหนังสือ	ลงวันที่	๘	มกราคม	๒๕๕๖	ตามคำาร้องที่	

๑๒/๒๕๕๖	ว่า	เม่ือวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๕	เจ้าหน้าท่ีตำารวจสถานีตำารวจภูธรหนองกรับ	จังหวัดระยอง	

จำานวน	๕	คน	 ได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ร้อง	 ในการนี้ 	เจ้าหน้าท่ีตำารวจได้แสดงหมายค้น	ท่ี	

ค.	๕๑๓/๒๕๕๕	ลงวันที่	๒๘	ธันวาคม	๒๕๕๕	ก่อนลงมือตรวจค้น	 หลังจากที่มีการแยกกันตรวจค้น	

เจ้าหน้าท่ีตำารวจได้ตรวจพบยาเสพติดให้โทษประเภท	๑	(ยาไอซ์)	และยาเสพติดประเภท	๕	(กัญชา)	

พร้อมกับอาวุธปืน	ต่อมา	ได้ควบคุมตัวผู้ร้องไปท่ีสถานีตำารวจภูธรหนองกรับ	 ผู้ ร้องกล่าวอ้างว่า	

ก่อนมีการสอบสวนพนักงานสอบสวนไม่ได้แจ้งสิทธิตามกฎหมายให้ผู้ร้องทราบ	 และยังแจ้งข้อกล่าวหา

ว่า	“ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท	๑	(ยาไอซ์)	ไว้ในครอบครองเพื่อจำาหน่ายโดยผิดกฎหมาย	ร่วมกัน

มียาเสพติดให้โทษประเภท	๕	(กัญชา)	ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย	และร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่อง

กระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”	ซึ่งผู้ร้องได้ให้การปฏิเสธในเรื่องยาเสพติด	โดยกล่าวอ้างว่า	

เป็นของนาย	ง	(นามสมมติ)	สามีของผู้ร้อง	 ทั้งนี้	ในบันทึกการจับกุมได้ระบุรายการทรัพย์สินไว้เพียงอาวุธ

ปืนเท่านั้น	แต่ทรัพย์สินอื่น	ๆ 	เช่น	รถยนต์	บัตรเอทีเอ็ม	สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร	และกล้องถ่ายรูป	ไม่ได้	

ระบุไว้แต่อย่างใด	 ผู้ร้องเกรงว่าทรัพย์ดังกล่าวจะสูญหายและได้รับความเสียหาย	ผู้ร้องจึงร้องเรียนต่อ	

กสม.	เพื่อขอให้ตรวจสอบ
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๙.๒)	 การดำาเนินการของ	กสม.

กสม.	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ	

ในกระบวนการยุติธรรมเป็นผู้พิจารณาตรวจสอบกรณีการร้องเรียนข้างต้นแล้วเห็นว่า	 เจ้าหน้าท่ีตำารวจ	

สถานีตำารวจภูธรหนองกรับ	จังหวัดระยอง	ได้กระทำาการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีจับกุม

และดำาเนินคดีผู้ร้อง	เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการไม่ลงรายการทรัพย์สินท่ีตรวจยึดให้ครบถ้วน	และ	

การสอบสวนโดยปฏิบัติไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะไม่ได้แจ้งสิทธิในการมีทนายความ	ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	มาตรา	๑๓๔/๑	จึงได้กำาหนดมาตรการการแก้ไข	ดังนี้

มาตรการการแก้ไข

ให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติพิจารณาป้องกันและแก้ไข	 พร้อมกำาชับไปยังหน่วยงาน	

และสถานีตำารวจในสังกัดให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด	มิให้มีเหตุการณ์ละเมิด

สิทธิมนุษยชนดังเช่นกรณีน้ีเกิดขึ้นอีกต่อไป	 ทั้งนี้	ให้สำานักงานตำารวจแห่งชาติดำาเนินการภายใน	๓๐	วัน	

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจสอบ

๙.๓)	 ผลดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	มีหนังสือ	ที่	ตช	๐๐๑๑.๒๔/๓๕๕๘	ลงวันที่	๒๒	ตุลาคม	

๒๕๕๗	แจ้งว่า	ได้มีที่	๔๑๙/๒๕๕๖	ลงวันท่ี	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๖	กำาหนดมาตรการแนวทางปฏิบัติไว้แล้ว	

และเพ่ือเป็นการเน้นย้ำาในทางปฏิบัติมิให้เกิดข้อบกพร่องอีก	 จึงได้มีหนังสือที่	๐๐๑๑.๒๔/๔๒๙๘	

ลงวันที่	๑๖	ธันวาคม	๒๕๕๗	สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำาชับเจ้าหน้าที่ตำารวจในการจัดทำาบันทึกรายการ

ทรัพย์สินที่ตรวจยึดจากการตรวจค้นและจับกุม	และสอบถามผู้ต้องหาก่อนถามคำาให้การให้ยึดถือปฏิบัติ

ตามคำาสั่งข้างต้นอย่างเคร่งครัดแล้ว

๑๐)	รายงานที่	๓๒๔/๒๕๕๗

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีผู้ต้องขังสัญชาติลาวถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ภายในเรือนจำาจังหวัดหนองคาย

๑๐.๑)		 ความเป็นมา

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ	กสม.	ตามคำาร้องที่	๑๕๗/๒๕๕๖	ลงวันที่	๒๘	มีนาคม	๒๕๕๖	

ว่า	นาย	จ	(นามสมมติ)	และนาย	ช	(นามสมมติ)	ญาติของผู้ร้อง	ซึ่งเป็นผู้ต้องขังเรือนจำาจังหวัดหนองคาย	

ไม่ได้รับความเป็นธรรม	และถูกเจ้าหน้าที่ เรือนจำาจังหวัดหนองคายละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยการ	

ทำาร้ายร่างกาย	เหยียดหยามเชื้อชาติ	และกลั่นแกล้งต่าง	ๆ 	จึงร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ

๑๐.๒)		 การดำาเนินการของ	กสม.

กสม.	มอบหมายให้คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิ	

ในกระบวนการยุติธรรมพิจารณาดำาเนินการตรวจสอบแล้วเห็นว่า	ผู้ต้องขังเรือนจำาจังหวัดหนองคายที่ถูก	
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นำาตัวไปแยกคุมขัง	เนื่องจากกระทำาความผิดวินัยของเรือนจำา	และถูกจำากัดเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวนั้น	

ภายหลังจากพ้นกำาหนดแยกคุมขังแล้ว	 ผู้ต้องขังบางรายกลับไม่ได้รับเสื้อผ้าของใช้ส่วนตัวคืน	โดยไม่ทราบ	

ว่าอยู่ที่ใด	 ส่วนผ้าห่มที่เรือนจำาจัดไว้ให้สำาหรับผู้ต้องขังนั้นเห็นว่า	หากไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของผู้ต้องขัง	เช่น	ในช่วงฤดูหนาว	เรือนจำาสามารถเพิ่มจำานวนผ้าห่มสำาหรับผู้ต้องขังที่มีความต้องการ	

เพ่ิมเติมได้	โดยไม่จำาเป็นต้องจำากัดเพียง	๑	ผืนต่อคน	พิจารณาแล้วจึงเห็นควรแจ้งข้อเท็จจริงท่ีได้จาก	

การตรวจสอบและความเห็นของ	กสม.	ไปยังกรมราชทัณฑ์	เพื่อพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำาหรับพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่ เรือนจำาจังหวัดหนองคาย	ที่ปรากฏจากการ	

ตรวจสอบว่ามีการทำาลายทรัพย์สินของผู้ต้องขัง	ทำาร้ายร่างกายผู้ต้องขัง	และใช้คำาพูดที่ไม่เหมาะสม	

ในลักษณะดูหมิ่นเชื้อชาติผู้ต้องขังสัญชาติลาว	ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน	สิทธิและเสรีภาพ	

ในชีวิตและร่างกาย	 และขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบนั้น	

เห็นควรเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังกรมราชทัณฑ์	ดังนี้	

มาตรการการแก้ไขปัญหา

ให้กำาชับกวดขัน	กำากับ	ดูแลเรือนจำาและทัณฑสถานทั่วประเทศ	 ให้ปฏิบัติต่อ	

ผู้ต้องขังอย่างเหมาะสม	คำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน	และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	และใช้ข้อมูลตาม	

คำาร้องนี้เป็นกรณีศึกษา	เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำานองเดียวกันนี้ขึ้นอีก

๑๐.๓)		 ผลดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมราชทัณฑ์	 มีหนังสือที่	 ยธ	๐๗๐๕.๑/๓๘๐๘๐	ลงวันที่	 ๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	

แจ้งว่า	ได้มีหนังสือไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด	ผู้บัญชาการเรือนจำา	และผู้อำานวยการทัณฑสถานทั่วประเทศ	

เพื่อกำาชับให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง	อย่าให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขัง	โดยให้ถือ

ระเบียบ	ข้อบังคับ	และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดแล้ว

๓)  กรณีการรายงานต่อนายกรัฐมนตรี

การติดตามผลการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาที่กำาหนดไว้ในรายงานผลการ	

ตรวจสอบของ	กสม.	กรณีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังดำาเนินการไม่แล้วเสร็จและมิได้ขอขยายเวลาในการ

ดำาเนินการ	 กสม.	จึงรายงานต่อนายกรัฐมนตรี	เพื่อสั่งการให้มีการดำาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิ	โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา	๓๐	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

จำานวน	๕	เรื่อง	ซึ่งเป็นรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อนปี	๒๕๕๗	จำานวน	๔	เรื่อง	และ

รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในปี	๒๕๕๗	จำานวน	๑	เรื่อง	รายละเอียดตามตารางที่	๕
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ตารางที่ ๕   รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ	กสม.	ที่รายงานต่อ 
นายกรัฐมนตรี	เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการตามมาตรการ 
การแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรมที่ดินและกรมธนารักษ์มิได้ดำาเนินการออก	

เอกสารสิทธิ์หรือเพิกถอนที่ราชพัสดุ	และผลักภาระ	

การพิสูจน์สิทธิให้แก่ราษฎร

สำานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้วมิได้ออก	ส.ป.ก.		

ให้แก่ผู้ร้อง	ตามจำานวนเนื้อหาที่ผู้ร้องได้ครอบครอง	

ทำาประโยชน์และตามเงื่อนไขที่	ส.ป.ก.	กำาหนด	หรือ

แสวงหาแนวทางช่วยเหลือผู้ร้องโดยวิธีอื่น

กรมธนารักษ์มิได้ส่งมอบที่ราชพัสดุให้	ส.ป.ก.	

เพื่อดำาเนินการปฏิรูปที่ดินให้แก่ราษฎรที่มีคุณสมบัต	ิ

ตามที่พระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม	

พ.ศ.	๒๕๑๘	กำาหนด

การบินไทยมิได้ปรับปรุงแก้ไขสัญญาจ้างที่มีกำาหนด

ระยะเวลาการจ้างที่แน่นอนในงานบริการภาคพื้นงาน

สายปฏิบัติการ	และงานต้อนรับบนเครื่องบินเป็น	

การจ้างที่ไม่มีกำาหนดระยะเวลาจ้าง	เช่นเดียวกันกับ

พนักงานทั่วไป	โดยมีกำาหนดเกษียณอายุ	๖๐	ปี

กระทรวงคมนาคมและบริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จำากัด	

(มหาชน)	แม้จะแต่งตั้งคณะทำางานพิจารณาแก้ไข

ปัญหาแต่มิได้พิจารณาจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ร้อง	

ตามบัญชีที่ตกสำารวจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ	์

ตามมติคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๓๙	

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด	

และมิได้ขอขยายระยะเวลา

การดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องที่ เลขที่รายงาน

๑	 สิทธิในทรัพย์สิน	กรณีที่ราชพัสดุซ้อน

ทับที่ดินและที่อยู่อาศัย	(ชุมชนท่าวังหิน)

จังหวัดอุบลราชธานี

๒	 สิทธิในทรัพย์สิน	กรณี

สาธารณประโยชน์	หนองโคกไพล	

ทับที่ทำากินของราษฎร	จังหวัดสระแก้ว

๓	 สิทธิในที่ดิน	กรณีการอ้างเขตทหาร

ทับที่ทำากินและที่อยู่อาศัย	

อำาเภอเมือง	จังหวัดหนองบัวลำาภู

๔	 การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม	กรณี	

บริษัท	การบินไทย	จำากัด	(มหาชน)	

กระทำาการ	อันมีผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพในการรวมตัวของพนักงานและ

ความมั่นคงในการทำางาน

๕	 สิทธิชุมชน	กรณีประชาชนขอให	้

ตรวจสอบ	การจ่ายค่าชดเชยการรื้อย้าย

บ้านเรือนประชาชน	ในพื้นที่โครงการ

พัฒนาท่าอากาศยานสากลกรุงเทพ	

แห่งที่	๒	ตามมติคณะรัฐมนตร	ี

วันที่	๓๐	เมษายน	๒๕๓๙

๓๕๒/๒๕๕๑

๓๕๓/๒๕๕๑

๒๓๙/๒๕๕๒

๖๒๖/๒๕๕๖

๙๒/๒๕๕๗

ที่มา	 : กลุ่มงานติดตามสารบบสำานวน สำานักงาน กสม.
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๔)  การติดตามผลการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

การติดตามผลเร่ืองร้องเรียนท่ี	กสม.	พิจารณาแล้วเห็นว่า	เป็นเรื่องที่ควรได้รับการพิจารณา

แก้ไขโดยองค์กรอื่นซึ่งมีอำานาจหน้าที่โดยตรง	โดยอาศัยอำานาจตามมาตรา	๒๕	วรรคสาม	แห่งพระราช-

บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 ในการติดตามผลการประสานการคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชนจากเร่ืองร้องเรียน	แบ่งเป็นประเด็นปัญหาต่าง	ๆ 	 ได้แก่	การขอให้ได้รับสัญชาติไทย	

การถูกละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่รัฐ	การไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ	

หน่วยงานของรัฐ	การร้องเรียนเก่ียวกับการบริหารงานภายในองค์กรของรัฐ	และการร้องเรียนเกี่ยวกับ	

การถูกฉ้อโกงหรือการละเมิดทางแพ่ง	 ซึ่งจากการติดตามผลการแก้ไขปัญหาปรากฏว่า	หน่วยงานที่มี	

หน้าที่โดยตรงได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง	มีการไกล่เกล่ีย	หรือพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา	

จนเป็นที่พอใจและผู้ร้องมีความเข้าใจแล้ว	 แต่ในบางกรณีก็มีการไปใช้สิทธิทางศาล	ซึ่งในการติดตามผล

การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดังกล่าว	หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหา	

เรื่องร้องเรียนจนเป็นที่ยุติ	จำานวน	๑๐	เรื่อง	สามารถจำาแนกตามประเด็นสิทธิและเสรีภาพได้	ดังนี้

สิทธิและสถานะบุคคล	 จำานวน	 ๑	 เรื่อง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 จำานวน	 ๒	 เรื่อง

สิทธิของผู้บริโภค	 จำานวน	 ๑	 เรื่อง

สิทธิในทรัพย์สิน	 จำานวน	 ๒	 เรื่อง

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 จำานวน	 ๑	 เรื่อง

สิทธิในกระบวนการทางปกครอง	 จำานวน	 ๑	 เรื่อง

การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	 จำานวน	 ๒	 เรื่อง
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติ	มีอำานาจหน้าที่ตามมาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)	เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	

ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า	บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณา	

ของศาลรัฐธรรมนูญ	มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๓)	เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	ในกรณี	

ที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า	กฎ	คำาสั่ง	หรือการกระทำาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง

และวิธีพิจารณาคดีปกครอง	และมาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๔)	ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	

เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีท่ีเห็นสมควร	เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

เป็นส่วนรวม	 ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	

ในระหว่างที่ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	....	 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม	

จากพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 เพื่อให้ 	กสม.	มีอำานาจ

หน้าที่ เกี่ยวกับการเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล	เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๒)	(๓)	และ	(๔)	อยู่ระหว่างกระบวนการทางนิติบัญญัติ	

กสม.	ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง	

หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	พ.ศ.	๒๕๕๔	๘๒	 เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าว	

ของรัฐธรรมนูญ	และเพ่ือให้การปฏิบัติตามอำานาจหน้าท่ีดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ	

กสม.	ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน	เพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ	

๘๒	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	๓	มิถุนายน	๒๕๕๔
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หรือศาลปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	๘๓	เพื่อทำาหน้าที่กลั่นกรองและเสนอความเห็นเก่ียวกับ	

เรื่องร้องเรียนที่ขอให้	กสม.	เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

	 ต่อมา	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	 ได้มีประกาศฉบับที่	๑๑/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๒	

พฤษภาคม	๒๕๕๗	 เรื่อง	การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	ให้รัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	สิ้นสุดลง	 ยกเว้น	หมวด	๒	โดยให้องค์กรอิสระและองค์กรอื่น	

ตามรัฐธรรมนูญ	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	 ดังนั้น	กสม.	ซึ่งเป็นองค์กรอื่นตาม	

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๖	จึงยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป	

ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว	โดยการปฏิบัติหน้าที่ย่อมเป็นไปตามที่	

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 	 พ.ศ.	๒๕๔๒	กำาหนดไว้ 	 แต่ เนื่องจาก	

ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	....	 ท่ีปรับปรุงแก้ไขให้	กสม.	มีอำานาจ	

หน้าที่ ครบถ้ วนตามที่ บัญญัติ ไว้ ในรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร ไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	การแก้ไขเพิ่มเติมให้มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาคำาร้องที่ผู้ร้องขอให้	กสม.

เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	ศาลปกครอง	หรือศาลยุติธรรม	ยังอยู่ระหว่าง	

กระบวนการทางนิติบัญญัติ	 ดังนั้น	การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิ

จึงมีผลให้	กสม.	ไม่มีอำานาจหน้าที่โดยตรงในการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลในเรื่องท่ีประชาชน	

มีคำาร้องขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลได้อีกต่อไป	แต่ท้ังนี้	เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของผู้ร้องในคำาร้องด้านคดีสิทธิมนุษยชน	กสม.	จึงได้มีคำาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ	

ด้านคดีสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	๘๔	 โดยให้คณะอนุกรรมการ

ยังคงมีอำ านาจหน้าที่ ในการพิจารณาคำาร้องด้านคดีสิท ธิมนุษยชนเพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิ ง

นโยบายไปยังบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน	 แต่หากคำาร้องใด	

สมควรนำาไปสู่การเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาล	จะพิจารณามอบหมายให้สำานักงาน	กสม.	จัด

พนักงานคดีช่วยเหลือการจัดทำาคำาฟ้องและเอกสารเกี่ยวกับคดี	 เพ่ือให้ผู้ร้องยื่นฟ้องหรือดำาเนินคดี	

ในนามของผู้ร้องโดยตรงต่อไป	 รวมทั้งให้คณะอนุกรรมการฯ	มีอำานาจหน้าที่ตรวจสอบคำาร้องที่ขอให้	

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย

๘๓	คำาสั่ง	กสม.	ที่	๕๖/๒๕๕๕	ลงวันที่	๒๘	กันยายน		๒๕๕๕		และที่	๕๕/๒๕๕๖	ลงวันที่	๒๙	กันยายน	๒๕๕๖
๘๔	คำาสั่ง	กสม.	ที่	๑๔/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๑	มิถุนายน	๒๕๕๗		และ	ที่	๓๖/๒๕๕๗		ลงวันที่	๒๙	กันยายน	๒๕๕๗

192 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗



รายการ

๑. จำานวนคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

				๑.๑	 เรื่องที่ร้องเรียนก่อนปี	๒๕๕๗

	 ๑.๒	 เรื่องที่ร้องเรียนในปี	๒๕๕๗

๒. ผลการพิจารณาคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

	 ๒.๑	 อยู่ระหว่างการพิจารณา

	 ๒.๒	 ยุติการพิจารณา/ยุติเรื่อง/ไม่รับคำาร้องไว้พิจารณา	เนื่องจาก

	 	 -	ไม่มีมูล

	 	 -	ผู้ร้องขอถอนเรื่อง

	 	 -	กสม.	ไม่มีอำานาจเสนอเรื่องต่อศาล	เพราะรัฐธรรมนูญสิ้นสภาพ

	 ๒.๓	 มีข้อเสนอแนะนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.๔	 ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำานาจหน้าที่พิจารณาดำาเนินการต่อไป

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้น	ผลการดำาเนินงานของ	กสม.	ด้านการพิจารณาคำาร้องท่ีขอให้เสนอเรื่อง	

หรือฟ้องคดีต่อศาล	ในปี	๒๕๕๗	(๑	มกราคม	–	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗)	จึงไม่มีคำาร้องใดที่นำาไปสู่ 	

การเสนอเร่ืองหรือฟ้องคดีต่อศาล	ผลการพิจารณาคำาร้องส่วนใหญ่จึงเป็นการยุติเรื่อง	ยกเว้นบางคำาร้อง

ที่	กสม.	มีมติให้เสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริม	

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งมีรายละเอียดของผลการพิจารณาคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดี	

ต่อศาล	รายละเอียดตามตารางที่	๖

ตารางที่ ๖	 	 สรุปข้อมูลผลการพิจารณาคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น 
ต่อศาลรัฐธรรมนูญ

จำานวน

๑๖

๑๘

๑๖

๗

๑

๗

๒

๑

หมายเหตุ

เฉพาะคำาร้องที่ยังอยู่

ระหว่างการพิจารณา

ของ	กสม.

ที่มา	: สำานักกฎหมายและคดี สำานักงาน กสม.
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ตารางที่ ๗		 สรุปข้อมูลผลการพิจารณาคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น 
ต่อศาลปกครอง

ตารางที่ ๘		 สรุปข้อมูลผลการพิจารณาคำาร้องที่ขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม

รายการ

๑. จำานวนคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง

				๑.๑	 เรื่องที่ร้องเรียนก่อนปี	๒๕๕๗

	 ๑.๒	 เรื่องที่ร้องเรียนในปี	๒๕๕๗

๒. ผลการพิจารณาคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง

	 ๒.๑	 อยู่ระหว่างการพิจารณา

	 ๒.๒	 ยุติการพิจารณา/ยุติเรื่อง/ไม่รับคำาร้องไว้พิจารณา	เนื่องจาก

	 	 -	ไม่มีมูล

	 	 -	ผู้ร้องขอถอนเรื่อง

	 	 -	กสม.	ไม่มีอำานาจเสนอเรื่องต่อศาล	เพราะรัฐธรรมนูญสิ้นสภาพ

	 ๒.๓	 มีข้อเสนอแนะนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายการ

๑. จำานวนคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลยุติธรรม

				๑.๑	 เรื่องที่ร้องเรียนก่อนปี	๒๕๕๗

	 ๑.๒	 เรื่องที่ร้องเรียนในปี	๒๕๕๗

๒. ผลการพิจารณาคำาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลยุติธรรม

	 ๒.๑	 อยู่ระหว่างการพิจารณา

	 ๒.๒	 ยุติการพิจารณา/ยุติเรื่อง/ไม่รับคำาร้องไว้พิจารณา	เนื่องจาก

	 	 -	ไม่มีมูล

	 	 -	กสม.	ไม่มีอำานาจเสนอเรื่องต่อศาล	เพราะรัฐธรรมนูญสิ้นสภาพ

	 ๒.๓	 มีข้อเสนอแนะนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำานวน

๑๐

๕

๘

๒

๒

๑

๒

จำานวน

๑๒

๘

๔

๖

๑

๙

หมายเหตุ

เฉพาะคำาร้องที่ยังอยู่

ระหว่างการพิจารณา

ของ	กสม.

หมายเหตุ

เฉพาะคำาร้องที่ยังอยู่

ระหว่างการพิจารณา

ของ	กสม.

ที่มา		: สำานักกฎหมายและคดี สำานักงาน กสม.

ที่มา		: สำานักกฎหมายและคดี สำานักงาน กสม.
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ทั้งนี้	ในระหว่างที่ยังไม่มีความชัดเจนว่า รัฐธรรมนูญฉบับต่อไปซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการยกร่าง

รัฐธรรมนูญ	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	จะบัญญัติให้	

กสม.	มีอำานาจหน้าที่เกี่ยวกับการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลเป็นไปในทิศทางใด	นั้น	 ปัจจุบันยังคง	

มีคำาร้องที่ขอให้	กสม.	พิจารณาเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลมาเป็นระยะ	 ซ่ึง	กสม.	ได้ยึดถือหลักการ	

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นสำาคัญ	 โดยจะพิจารณาคำาร้องเป็นรายกรณีว่ามีประเด็นเป็น

เรื่องที่กระทบหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่	 ในกรณีที่มีประเด็นก็จะพิจารณาจัดทำาข้อเสนอแนะ	

เชิงนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขเยียวยาปัญหาดังกล่าวไปตามท่ีเห็นสมควร	ในขณะเดียวกัน	

กสม.	ได้จัดทำาข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ	๘๕	ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับอำานาจหน้าที่	

ในการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีของ	กสม.	ที่ควรบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	สรุปได้	ดังนี้

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	 มาตรา	๒๕๗	

วรรคหนึ่ง	(๒)	บัญญัติว่า	“เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ	

ในกรณีที่เห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า	 บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบ	

ต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	 ท้ังนี้	ตาม	

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ”	นั้น		

ควรบัญญัติใหม่ให้มีลักษณะทำานองเดียวกับผู้ตรวจการแผ่นดินท่ีเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

ได้ในกรณีท่ีเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ	โดยที่

ไม่จำาเป็นต้องมีผู้ร้องเรียนเร่ืองดังกล่าว	ตามนัยมาตรา	๒๕๕	วรรคหนึ่ง	(๑)	 เพียงแต่ในกรณีของ	

กสม.	จะต้องเป็นกรณีที่บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนด้วย

๘๕	หนังสือสำานักงาน	กสม.	ด่วนที่สุด	ที่	สม	๐๐๐๗/๓๑๒๗		ลงวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๕๕๗
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ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	

มาตรา	๒๕๗	 วรรคหนึ่ง	 (๓)	 บัญญัติว่า	 “เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็น	

ต่อศาลปกครอง	ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า	กฎ	คำาสั่ง	หรือ

การกระทำาอ่ืนใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหา	

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย	ทั้งนี้	ตามพระราชบัญญัติ	

จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง”	นั้น								

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	

วรรคหนึ่ง	(๔)	บัญญัติว่า	“ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	เมื่อได้รับการร้องขอ	

จากผู้เสียหาย	และเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น	

ส่วนรวม	ทั้งนี้	ตามที่กฎหมายบัญญัติ”	นั้น		

ควรบัญญัติใหม่ให้ชัดเจนขึ้น	กล่าวคือ	ในส่วนที่บัญญัติไว้เดิมว่า	“เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม”	ควรต่อด้วยข้อความว่า	 “หรือการละเมิดสิทธิมนุษยชนท่ีกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะ”	 ทั้งนี้ 	อาจแก้ไขเงื่อนไขเดิมที่กำาหนดว่า	ต้องมีการร้องขอจากผู้ เสียหาย

มาเป็น	 ให้	กสม.	สามารถฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม	 เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็น	

ส่วนรวมที่ก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนหรือประโยชน์สาธารณะได้	โดยไม่ต้องรอให้มี

การร้องขอจากผู้เสียหาย	 ซ่ึงเปรียบเทียบได้กับการดำาเนินคดีอาญาแผ่นดินท่ีพนักงานอัยการมีอำานาจ	

ฟ้องคดีตามกระบวนการทางอาญาได้เองโดยไม่ต้องมีการแจ้งความร้องทุกข์หรือร้องขอจากผู้เสียหาย	

แต่อย่างใด

ควรบัญญัติใหม่ให้ชัดเจนขึ้น	 กล่าวคือ	 ในส่วนที่บัญญัติไว้เดิมว่า	 “...กฎ	 คำาสั่ง	 หรือการกระทำาอื่นใด	

ในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน...”	ควรบัญญัติเป็น	“...กฎ	คำาสั่ง	หรือการกระทำาใด	ๆ 	ในทาง	

ปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน...”	 เพื่อให้	กสม.	สามารถคุ้มครองสิทธิมนุษยชนอันเกี่ยวกับ	

การกระทำาใด	ๆ 	ในทางปกครองได้ทุกกรณี	 เนื่องจากที่ผ่านมาศาลปกครองช้ันต้นเคยตีความว่า	

คำาว่า	“การกระทำาอื่นใดในทางปกครอง”	มีความหมายไม่รวมถึงการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานรัฐ

ละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าแต่อย่างใด
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ในปี	๒๕๕๗	ได้ดำาเนินการตามอำานาจหน้าท่ีดังกล่าว	 โดยตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการกระทำา

หรือละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ดังนี้

X	 ข้อเสนอแนะนโยบาย	มีจำานวน	๓๗	เรื่อง	รายละเอียดตามตารางที่	๙

X	 ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	นายกรัฐมนตรี	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	มีจำานวน	๑๒	เรื่อง	รายละเอียดตามตารางที่	๑๐

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	(๓)	 กสม.	มี

อำานาจหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	หรือข้อบังคับ	

ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ตารางที่ ๙	ข้อเสนอแนะนโยบาย

ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๑.	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

๒.	สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและ	

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ข้อเสนอแนะนโยบาย	จำานวน	๓๗	เรื่อง

รายงานเลขที่ ๙/๒๕๕๗ (คำาร้อง	๖๒๔/๒๕๕๓)	

กรณีผู้หญิงไทยอาจถูกลักพาตัวไปอยู่เกาหลีเหนือ

รายงานเลขที่ ๑๓/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๓๐๕/๒๕๕๖)

กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจชุดจับกุม

สถานีตำารวจภูธรวารินชำาราบปฏิบัติหน้าที	่

โดยมิชอบ	ทำาให้ได้รับความเสียหาย

-	คณะรัฐมนตรี												

-	กระทรวงการต่างประเทศ

-	สถานีตำารวจภูธรวารินชำาราบ																						

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๓.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๔.	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

๕.	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

๖.	สิทธิชุมชนและสิทธิในการจัดการ	

ที่ดิน

๗.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและ	

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	

๘.	สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

๙.	การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

รายงานเลขที่ ๓๙/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๒๔๕/๒๕๕๓)

กรณีนักเรียนและนักศึกษาไทยถูกควบคุมตัวและ

ดำาเนินคดี	ณ	สถานกักกันของมลรัฐฟลอริดา

ประเทศสหรัฐอเมริกา

รายงานเลขที่ ๕๒/๒๕๕๗ (คำาร้อง	๒๒๐/๒๕๕๐)

กรณีกล่าวอ้างว่า	ถูกสมาชิกอาสาสมัครรักษา	

ดินแดน	(อส.)	ในพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัย	

จากการสู้รบบ้านใหม่ในสอย	ทำาร้ายร่างกายได้รับ	

บาดเจ็บสาหัส

รายงานเลขที่ ๑๕๒/๒๕๕๗	(คำาร้อง๔๒๖/๒๕๕๓)

กรณีนักเรียนโรงเรียนประทีปวิทยา	จังหวัดยะลา	

ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

รายงานเลขที่ ๑๕๔/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๒๑๐/๒๕๕๕)

กรณีกล่าวอ้างว่ากรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และ

พันธุ์พืช	ไม่ดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อ

พิสูจน์สิทธิและแก้ไขปัญหาที่ดิน

รายงานเลขที่ ๑๕๕/๒๕๕๗ (คำาร้อง ๑๔/๒๕๕๖)

กรณีกล่าวอ้างว่าบุตรชายเสียชีวิตจากการปฏิบัติ

หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร

รายงานเลขที่ ๑๙๔/๒๕๕๗ (คำาร้อง	๒๑๙/๒๕๕๖)

กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา

เป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารบก	เนื่องจากมีปาน

บริเวณใบหน้า

รายงานเลขที่ ๑๙๖/๒๕๕๗ (คำาร้อง ๔๙๒/๒๕๕๕)

กรณีขอความช่วยเหลือในการแต่งกายของบัณฑิต

สตรีข้ามเพศ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี	ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

-	สำานักงาน	ก.พ.									

-	กระทรวงการต่างประเทศ

-	กรมการปกครอง

-	สถานีตำารวจภูธรเมืองแม่ฮ่องสอน

-	กระทรวงกลาโหม

-	กระทรวงศึกษาธิการ

-	กองอำานวยการรักษาความมั่นคง		

	 ภายใน	(กอ.รมน.)

-	กระทรวงสาธารณสุข						

-	กระทรวงพัฒนาสังคมและ	

ความมั่นคงของมนุษย์

-	คณะรัฐมนตรี

-	กรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	

และพันธุ์พืช		

-	ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด	

ชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)		

-	กองอำานวยการรักษาความมั่นคง

			ภายในภาค	๔	ส่วนหน้า	

(กอ.รมน.	ภาค	๔	สน.)																										

-	ศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัด	

ชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)

-	กองทัพบก

	

	

-	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย	ี

พระจอมเกล้าธนบุรี										

-	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม	

เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง																		
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๑๐.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

๑๑.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

๑๒.	สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	

๑๓.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

๑๔.	สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข

และสวัสดิการจากรัฐ	

๑๕.	สิทธิของบุคคลในเกียรติยศ	

ชื่อเสียง	

รายงานเลขที่ ๒๒๒/๒๕๕๗ (คำาร้อง ๔๗๕/๒๕๕๕)

กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจกล่าวหาว่า

ลักทรัพย์และยึดทรัพย์โดยมิชอบ

รายงานเลขที่ ๒๒๘/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๒๓๐/๒๕๕๖)

กรณีกล่าวอ้างว่าบุตรชายเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติ

หน้าที่ในเรือนจำาจังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์

รายงานเลขที่ ๒๕๓/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๔๑๐/๒๕๕๖)

กรณีกล่าวอ้างว่าการกำาหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธ	ิ

กู้ยืมเงินจากกองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับ

รายได้ในอนาคต	(กรอ.)	มีการเลือกปฏิบัติที	่

ไม่เป็นธรรม	และขัดต่อรัฐธรรมนูญฯ	๒๕๕๐

รายงานเลขที่ ๒๖๙/๒๕๕๗ (คำาร้อง ๒๒๘/๒๕๕๖)

กรณีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด	

อำาเภอบางคนที	จังหวัดสมุทรสงคราม	

เรียกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดโดยมิชอบ

รายงานเลขที่ ๓๐๒/๒๕๕๗ (คำาร้อง ๔๖๓/๒๕๕๕)

กรณีอ้างว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์	กระทำาการเข้าข่ายเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของประชาชน	และขัดต่อบทบัญญัติ	

ม.	๑๙๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐

รายงานเลขที่ ๓๐๖/๒๕๕๗ (คำาร้อง ๕๖๕/๒๕๕๖)	

กรณีกล่าวอ้างว่าถูกดำาเนินคดีเพื่อส่งตัวในฐานะ

ผู้ร้ายข้ามแดน	ทั้งที่ไม่ได้กระทำาความผิดตามที่

ถูกกล่าวหา	และสื่อสารมวลชนนำาเสนอข่าว

ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงฯ

-	มหาวิทยาลัยเทคโนโลย	ี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

	

	

-	ผู้บัญชาการเรือนจำาจังหวัด	

ทหารบกเพชรบูรณ์

-	คณะกรรมการกองทุนเงินให้กู้ยืม		

			เพื่อการศึกษา	

-	กระทรวงสาธารณสุข			

-	สำานักงานป้องกันและปราบปราม

ยาเสพติด							

-	กระทรวงยุติธรรม	

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	

-	กระทรวงพาณิชย์	

	

	

-	สภาวิชาชีพข่าววิทย	ุ

และโทรทัศน์ไทย																

-	สมาคมนักข่าววิทย	ุ

และโทรทัศน์ไทย															

-	สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ	์

แห่งประเทศไทย																									

-	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

-	สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	๓																				

-	สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง	๕	

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

รายงานเลขที่ ๓๒๘/๒๕๕๗ (คำาร้อง ๕๕๕/๒๕๕๖)

กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการ	

ส่งหมายเรียกของพนักงานสอบสวน	

สถานีตำารวจภูธรคอหงส์	จังหวัดสงขลา

รายงานเลขที่ ๓๔๘/๒๕๕๗ (คำาร้อง ๒๓๖/๒๕๕๗)

กรณีกล่าวอ้างว่าโรงพยาบาลตำารวจไม่บรรจุ

ผู้ที่สำาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลตำารวจ

เป็นข้าราชการทั้งหมด

รายงานเลขที่ ๓๖๙/๒๕๕๗ (คำาร้อง ๒๕๘/๒๕๕๖)

กรณีร้องเรียนว่าการตรวจค้นช่องทวารหนัก	

ของเรือนจำากลางพิษณุโลก	ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รายงานเลขที่ ๓๙๗/๒๕๕๗ (คำาร้อง	๙๓/๒๕๕๗)

กรณีกล่าวอ้างว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำา

จังหวัดหนองบัวลำาภูมีคำาสั่งถอนชื่อออกจาก	

การสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำาบลกุดดู	่

โดยไม่เป็นธรรม

รายงานเลขที่ ๔๐๒/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๓๘๒/๒๕๕๖	)

กรณีกล่าวอ้างว่าสภากาชาดไทยให้ออกจากงาน

เนื่องจากเป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีตามระเบียบ

สภากาชาดไทย	ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	

พ.ศ.๒๕๓๔

รายงานเลขที่ ๔๓๐/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๔/๒๕๕๖)

กรณีกล่าวอ้างว่า	การกำาหนดหลักเกณฑ์การเบิก	

ค่าตอบแทนการทำาหน้าที่ทนายความอาสาเข้าฟัง

การสอบปากคำาผู้ต้องหาในคดีอาญา	อาจกระทบต่อ	

สิทธิมนุษยชน	และได้รับค่าตอบแทนในอัตราที	่

ไม่เป็นธรรม

รายงานเลขที่ ๔๓๓/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๔๕๙/๒๕๕๖)

กรณีข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้รับสิทธิในการ	

ได้รับเงินเดือนและการขอพระราชทาน	

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไม่เท่าเทียมและไม่เสมอภาค

กับข้าราชการส่วนท้องถิ่นบางตำาแหน่งและ

ข้าราชการประเภทอื่น

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

	

	

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ				

-	โรงพยาบาลตำารวจ

-	กรมราชทัณฑ์

	

-	สำานักงานคณะกรรมการ	

การเลือกตั้ง															

-	มหาวิทยาลัยนอร์ท	–	เชียงใหม่	

-	นายกรัฐมนตรีในฐานะ	

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ	

หน่วยงานราชการ										

-	สภาปฏิรูปแห่งชาติ	

-	สภาทนายความ									

-	กระทรวงยุติธรรม							

-	กระทรวงการคลัง	

-	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	

๑๖.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

๑๗.	การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

๑๘.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

๑๙.	สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

๒๐.	การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

๒๑.	การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

๒๒.	การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

รายงานเลขที่ ๔๓๕/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๒๐๘/๒๕๕๗)

กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่ตำารวจหน่วยปราบปราม

ยาเสพติดตรวจค้นบ้านโดยไม่มีหมายค้น	

และข่มขู่กรรโชกพาตัวไปตรวจปัสสาวะ	

โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

รายงานเลขที่ ๔๖๓/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๕๒/๒๕๕๗)

กรณีกล่าวอ้างว่าพี่ชายของผู้ร้องไม่ได้รับความ	

เป็นธรรมจากการดำาเนินคดีของเจ้าหน้าที่ตำารวจ	

และกรณีขอรับรถยนต์คืน

รายงานเลขที่ ๔๘๑/๒๕๕๗ (คำาร้อง	๕/๒๕๕๖)

กรณีร้องเรียนว่าเรือนจำาละเว้นการจัดส่งหมาย

จำาคุกเมื่อคดีถึงที่สุดของผู้ต้องขัง

รายงานเลขที่ ๔๙๔/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๔๗๔/๒๕๕๖)

กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียน	

และได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

รายงานเลขที่ ๕๐๗/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๔๓๖/๒๕๕๗)	

กรณีได้รับความเสียหายจากการมีชื่อในทะเบียน

ประวัติอาชญากรทั้งที่ไม่ได้ถูกดำาเนินคดี

รายงานเลขที่ ๕๑๗/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๑๖๕/๒๕๕๗)

กรณีผู้ต้องขังร้องเรียนว่ากระทำาผิดทางวินัยและถูก

ตั้งคณะกรรมการสอบสวน	เป็นเหตุให้ถูกระงับสิทธิ

ทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานเลขที่ ๕๔๔/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๓๙๔/๒๕๕๕)

กรณีเร่งรัดการดำาเนินคดีและติดตามจับกุม	

ผู้กระทำาผิด

รายงานเลขที่ ๕๔๕/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๑๓๒/๒๕๕๖)

กรณีกลุ่มชายซึ่งไม่ได้แต่งกายเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่

เรียกตรวจค้นร่างกายของประชาชนเพศชาย	พร้อม

ให้ตรวจปัสสาวะในที่โล่งแจ้ง	บริเวณโคนต้นไม้ใน

ตลาดหมอชิต

รายงานเลขที่ ๒๙๑-๒๙๕/๒๕๕๗	

(คำาร้อง	๑๘/๕๗,	๑๙๑/๕๖,	๑๙๒/๕๖,	๓๓๖/๕๖	

๖๐๖/๕๖	)	

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

-	ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัด

			ชายแดนภาคใต้

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

-	คณะกรรมการป้องกันและ	

ปราบปรามยาเสพติด

-	กรมราชทัณฑ์

	

	

-	โรงเรียนโสตศึกษานนทบุรี			

-	สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

-	กระทรวงศึกษาธิการ

-	ผู้บัญชาการกองทะเบียนประวัต	ิ

อาชญากร

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

-	กรมราชทัณฑ์

	

	

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

	

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

	

	

-	กองอำานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค	๔	(กอ.รมน.	ภาค	๔)

	

๒๓.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

และสิทธิและเสรีภาพในชีวิต	

และร่างกาย	

๒๔.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน	

๒๕.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

๒๖.	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกาย	อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิเด็ก	

สิทธิสตรี	และคนพิการ

๒๗.	สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล	

อันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในเกียรติยศ	

และชื่อเสียง	

๒๘.	สิทธิของผู้ต้องขังอันเกี่ยวเนื่องกับ

สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา	

๒๙.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

๓๐.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

๓๑.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

กรณีกล่าวอ้างว่าผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณ์

ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้รับ

อนุญาตให้ญาติเข้าเยี่ยมระหว่างถูกควบคุมตัว

รายงานเลขที่ ๓๐๔/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๖๕/๒๕๕๖)

กรณีกล่าวอ้างว่ามาตรา	๙	แห่งพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๒๕๔๕	กระทบต่อ

สิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ	และขอให้เสนอเรื่องพร้อมฯ

รายงานเลขที่ ๒๔๓/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๕๙๗/๒๕๕๖)

กรณีเกษตรกร	อำาเภอเมืองพิจิตร	อำาเภอโพทะเล	

อำาเภอบางมูลนาก	และ	อำาเภอบึงนาราง	

จังหวัดพิจิตร	ถูกละเมิดสิทธิไม่ได้รับ	

ใบประทวนสินค้าและเงินจากการจำานำาข้าวเปลือก

ตามโครงการรับจำานำาข้าวฯ	ปีการผลิต	๒๕๕๕/๕๖

รายงานเลขที่ ๒๘๙/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๓๙๓/๒๕๕๖)

กรณีครูโรงเรียนตาดีกาประจำามัสยิดนูรุลจันนะฮ์		

อำาเภอรามัน	จังหวัดยะลา	ถูกยิงเสียชีวิต

รายงานเลขที่ ๕๑๒-๕๑๕/๒๕๕๗

(คำาร้อง	๓๓๒-๓๓๕/๒๕๕๖)	

กรณีขอให้ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม	้

สถานีตำารวจภูธรไทรน้อย	เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต

รายงานเลขที่ ๒๙๖/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๔๑๘/๒๕๕๓)

กรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ฟ้องคดีแทน	

ผู้เสียหาย	จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมและ

ควบคุมตัวผู้ชุมนุมที่	อำาเภอตากใบ	จังหวัดนราธิวาส	

เมื่อวันที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๔๗

รายงานเลขที่ ๑๕๖/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๘๔/๒๕๕๖)

ขอความช่วยเหลือเยียวยา	กรณีกลุ่มบุคคลผู้ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	(ผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือ

ทายาทเจ้าหน้าที่รัฐ)

๓๒.	ขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็น	

ต่อศาลรัฐธรรมนูญ	

๓๓.	การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	

๓๔.	สิทธิและเสรีภาพในชีวิต	

และร่างกาย

๓๕.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

๓๖.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	

๓๗.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

-	ศาลรัฐธรรมนูญ

-	ศาลปกครอง

	

-	คณะรัฐมนตรี

	

	

-	กระทรวงสาธารณสุข	

	

	

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

	

-	คณะรัฐมนตรี	

-	กระทรวงกลาโหม	

	

-	คณะรัฐมนตรี											

-	ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี

ที่มา	: กลุ่มงานติดตามสารบบสำานวน สำานักงาน กสม.
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

ตารางที่ ๑๐	 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	จำานวน	๑๒	เรื่อง

๘๖	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่	๓.๓.๓	ตัวอย่างข้อเสนอแนะนโยบาย	และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	เรื่องที่	๑
๘๗	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่	๓.๓.๓	ตัวอย่างข้อเสนอแนะนโยบาย	และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	เรื่องที่	๒
๘๘	ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่	๓.๓.๓	ตัวอย่างข้อเสนอแนะนโยบาย	และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	เรื่องที่	๓

๑.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๒.	สิทธิสตรี	และสิทธิในการได้รับ	

สวัสดิการจากรัฐ

๓.	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๔.	สิทธิ	และเสรีภาพส่วนบุคคล

๕.	สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

๖.	สิทธิพลเมือง

รายงานเลขที่ ๘๙/๒๕๕๗	(ไม่มีเลขคำาร้อง)

ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ	

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	

๒๔๕๗	พระราชกำาหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	และ	

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	
๘๖	

รายงาน ๒๔๖/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๒๗๗/๒๕๕๕)

กรณีกล่าวอ้างว่าการจัดตั้งกองทุนพัฒนา	

บทบาทสตรีละเมิดสิทธิมนุษยชน

รายงาน ๓๑๕/๒๕๕๗	(ไม่มีเลขคำาร้อง)

กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย	

และจำาเลยในคด	ี
๘๗

รายงาน ๓๑๖/๒๕๕๗	(ไม่มีเลขคำาร้อง)

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับ

ข้อมูลส่วนบุคคล	
๘๘	

รายงาน ๓๓๒/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๑๗๓/๒๕๕๖)

กรณีสภาผู้แทนราษฎรมีมติไม่รับหลักการร่าง

พระราชบัญญัติประกันสังคม	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....

รายงาน ๔๖๘/๒๕๕๗	(ไม่มีเลขคำาร้อง)

ข้อเสนอในการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ

ความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	....	

-	คณะรัฐมนตรี										

-	ประธานศาลฎีกา

-	คณะรัฐมนตรี													

-	คณะกรรมการกองทุนพัฒนา	

บทบาทสตรีแห่งชาติ

-	นายกรัฐมนตรี

-	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม																				

-	กระทรวงกลาโหม							

-	กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

-	กระทรวงแรงงาน							

-	กระทรวงศึกษาธิการ

-	คณะรัฐมนตรี

	

	

-	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

-	ประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ

-	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	

-	คณะกรรมาธิการกฎหมาย	

กระบวนการยุติธรรมและ	

กิจการตำารวจ
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ประเด็นสิทธิ เรื่อง เสนอต่อ

๗.	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	

๘.	สิทธิและสถานะบุคคล	

๙.	สิทธิและสถานะบุคคล	

๑๐.	สิทธิพลเมือง

๑๑.	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและ

ร่างกาย	

๑๒.	การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

รายงาน ๕๐๑/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๕๕๓/๒๕๕๒)

กรณีข้าราชการทหารหญิงถูกผู้บังคับบัญชา

ล่วงละเมิดทางเพศ

รายงานเลขที่ ๑๒๖-๑๓๐/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๖๔/๕๔,

๑๗๙/๕๔,	๒๐๙/๕๔,	๒๖๑/๕๔,	๓๐๑/๕๔,	

๓๗๑/๕๑,	๓๗๗/๕๕,	๓๗๙/๕๕,	๙๗/๕๕,	

๔๓๗/๕๕,	๖๒๗/๕๕	)																		

กรณีขอความช่วยเหลือประสานงานกับสำานักงาน

ข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติเพื่อขอ

สถานภาพผู้ลี้ภัยและได้เดินทางไปประเทศที่สาม

รายงาน ๑๓๕-๑๔๑/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๑๐๙/๕๕,	

๑๗๖/๕๕,	๑๘๘/๕๕,	๒๕๔/๕๕,	๓๗๖/๕๕,	

๓๘๐/๕๕,	๕๖๒/๕๕)				

กรณีขอความช่วยเหลือประสานงานกับสำานักงาน

ข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	

เพื่อขอให้ได้สถานภาพผู้ลี้ภัยและได้เดินทาง

ไปยังประเทศที่สาม

รายงาน ๓๔๖/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๑๑๖/๒๕๕๗)

ขอให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง	

เพื่อเพิกถอนกฎ	ก.ตร.	ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะ

ต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำารวจ	

พ.ศ.	๒๕๔๗	(คำาร้องที่	๑๑๖/๒๕๕๗)

รายงาน ๔๖๖/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๙๘/๒๕๕๗)

กรณีขอให้ตรวจสอบการบำาบัดยาเสพติดของ

วัดไม้เสียบ	อำาเภอชะอวด	จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน ๓๙๘-๔๐๑/๒๕๕๗	(คำาร้อง	๕๐๑/๒๕๕๐)	

กรณีหน่วยงานของรัฐบังคับให้ตรวจเลือดเพื่อหา

เชื้อเอชไอวีผู้สมัครสอบเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-	กระทรวงกลาโหม

-	กองบัญชาการกองทัพไทย

	

-	รัฐบาล																	

-	ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัย	

สหประชาชาติ

-	รัฐสภา

	

	

-	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

	

	

-	ผู้ว่าราชการจังหวัด	

นครศรีธรรมราช												

-	กระทรวงยุติธรรม							

-	กระทรวงสาธารณสุข

-	คณะกรรมการแห่งชาต	ิ

ว่าด้วยการป้องกันและ	

แก้ไขปัญหาเอดส์

ที่มา	: กลุ่มงานติดตามสารบบสำานวน สำานักงาน กสม.
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จากการติดตามการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	

ตามตารางที่	๙	และ	๑๐	ข้างต้น	ปรากฏผล	ดังนี้	

๑) ข้อเสนอแนะนโยบาย

จากตารางที่	๙	เร่ืองที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๒๔	เรื่อง	

และได้รับแจ้งผลความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๑๓	เรื่อง	ดังนี้

(๑)	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	กรณีผู้หญิงไทยอาจถูกลักพาตัวไปอยู่เกาหลีเหนือ

(๒)	 สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลและสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่

ตำารวจชุดจับกุม	สถานีตำารวจภูธรวารินชำาราบ	ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำาให้ได้รับความ

เสียหาย

(๓)	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	กรณีนักเรียนโรงเรียนประทีปวิทยา	จังหวัดยะลา	

ถูกยิงจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

(๔)	 สิทธิชุมชนและสิทธิในการจัดการที่ดิน	กรณีกล่าวอ้างว่ากรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	

และพันธุ์พืช	ไม่ดำาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิสูจน์สิทธิและแก้ไขปัญหาที่ดิน

(๕)	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรมและสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	กรณีกล่าวอ้างว่า

บุตรชายเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหาร

(๖)	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด	อำาเภอ

บางคนที	จังหวัดสมุทรสงคราม	เรียกตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดโดยมิชอบ

(๗)	 สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	กรณีอ้างว่ากรมเจรจาการค้า	

ระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์	กระทำาการเข้าข่ายเป็นการละเมิดสิทธิฯ	ของ

ประชาชน	และขัดต่อบทบัญญัติ	มาตรา	๑๙๐	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐

(๘)	 สิทธิของบุคคลในเกียรติยศ	ชื่อเสียง	กรณีกล่าวอ้างว่าถูกดำาเนินคดีเพื่อส่งตัวในฐานะ

ผู้ร้ายข้ามแดน	ทั้งท่ีไม่ได้กระทำาความผิดตามท่ีถูกกล่าวหา	และสื่อสารมวลชนนำาเสนอ

ข่าวไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงฯ

(๙)	 การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	กรณีกล่าวอ้างว่า	สภากาชาดไทยให้ออกจากงานเนื่องจากเป็น	

ผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีตามระเบียบสภากาชาดไทย	ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล	

พ.ศ.	๒๕๓๔
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(๑๐)	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	อันเก่ียวเนื่องกับสิทธิเด็ก	สิทธิสตรี	และคนพิการ

กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศในโรงเรียนและได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

(๑๑)	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	กรณีครูโรงเรียนตาดีกาประจำามัสยิดนูรุลจันนะฮ์	

อำาเภอรามัน	จังหวัดยะลา	ถูกยิงเสียชีวิต

(๑๒)	 สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ฟ้องคดีแทนผู้เสียหาย	

จากเหตุการณ์สลายการชุมนุมและควบคุมตัวผู้ชุมนุมที่	 อำาเภอตากใบ	 จังหวัดนราธิวาส	

เมื่อวันที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๔๗

(๑๓)	 ขอความช่วยเหลือเยียวยา	กรณีกลุ่มบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	(ผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือทายาทเจ้าหน้าที่รัฐ)

๒) ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

จากตารางที่	๑๐	เรื่องที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	จำานวน	๑๑	เรื่อง	

และได้รับแจ้งผลความคืบหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	จำานวน	๑	เรื่อง	ได้แก่	ข้อเสนอแนะนโยบาย	

และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษท่ีเก่ียวข้องกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	

๒๔๕๗	 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	และพระราชบัญญัติการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑

เรื่องที่	๑	 ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	 พระราชกำาหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	 และพระราชบัญญัต ิ

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑ ๘๙

ที่ผ่านมา	เมื่อมีการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงออกทางการเมืองของประชาชน

หรือของกลุ่มบุคคลซึ่งส่วนใหญ่มิใช่เป็นการใช้อาวุธหรือเป็นภาวะสงคราม	แต่รัฐเห็นว่า	อาจกระทบ

ต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม	รัฐมักแก้ปัญหาโดยประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง	ได้แก่	

๘๙	รายงานเลขที่	๘๙/๒๕๕๗
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พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	 พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน	พ.ศ.	๒๕๔๘	 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	

การใช้กฎหมายข้างต้นอาจทำาให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ดังนั้น	การท่ีรัฐจะนำากฎหมายหรือ	

มาตรการใดมาใช้เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือความเป็นระเบียบของสังคม	จึงควรคำานึงถึงผล	

กระทบด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่กับการรักษาความมั่นคง

กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี	

รัฐสภา	สำานักงานอัยการสูงสุด	ศาลยุติธรรม	กระทรวงกลาโหม	กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	และสำานักนายกรัฐมนตรี	สรุปได้	ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบาย

๑)	 คณะรัฐมนตรี	ควรพิจารณาประกาศยกเลิกการบังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	

พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	ในทุกพื้นท่ีและพิจารณาประกาศใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	ใหม่	

เฉพาะในบางพื้นที่ที่มีความจำาเป็นเท่านั้น	 เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและประกาศยกเลิกทันที	

ที่สิ้นสุดความจำาเป็น

๒)	 คณะรัฐมนตรี	ควรพิจารณาลดระดับการใช้กฎหมายความมั่นคง	เนื่องจากกฎหมาย	

ดังกล่าวเป็นกฎหมายที่จำากัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	การบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีเหตุผลและ

ใช้อย่างจำากัดเท่าที่จำาเป็น	โดยต้องกระทำาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของกฎหมาย	แต่ที่ผ่านมามีการ

ใช้กฎหมายความมั่นคงซ้ำาซ้อนกันในบางพื้นที่	ทำาให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเกิดความสับสน	รวมท้ัง	

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการอาจกระทำาละเมิดสิทธิได้ในเขตพ้ืนที่ซึ่งกฎหมายใช้อย่างซ้ำาซ้อนได้ด้วย	 ดังนั้น	

เมื่อมีการประกาศใช้กฎหมายความมั่นคงฉบับใดแล้วหากสถานการณ์ดีข้ึนสมควรยกเลิกการใช้กฎหมาย

ความมั่นคงฉบับดังกล่าว	 โดยอาจเปลี่ยนไปใช้กฎหมายความมั่นคงท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของ

ประชาชนน้อยกว่า	เพื่อไม่ให้เกิดการบังคับใช้กฎหมายซ้ำาซ้อน	และเพื่อให้กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพ	

ของประชาชนน้อยที่สุด	

๓)	 คณะรัฐมนตรี	ควรพิจารณาอย่างระมัดระวังในกรณีท่ีจะนำากฎหมายความมั่นคงไปใช้	

กับการชุมนุม	ซึ่งโดยหลักการกฎหมายความมั่นคงไม่สามารถนำามาใช้กับการชุมนุมที่สงบและปราศจาก

อาวุธได้	เม่ือมีการชุมนุมข้ึนต้องนำากฎหมายท่ีใช้ในภาวะปกติมาใช้บังคับก่อน	เว้นแต่การชุมนุมโดยสงบ

แปรเปลี่ยนไปสู่สถานการณ์วิกฤติ	หรือการจลาจลที่จะกระทบต่อความมั่นคง	หรือก่อให้เกิดความไม่สงบ

เรียบร้อยอย่างร้ายแรง	จึงอาจนำากฎหมายความมั่นคงมาบังคับใช้	โดยต้องประกาศใช้กฎหมายที่มีผล	

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนน้อยท่ีสุดก่อน	และไม่สมควรนำาพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก	

พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	มาใช้กับการชุมนุมไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

๔)	 คณะรัฐมนตรี	 โดยกองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	รวมทั้ง	

สำานักงานอัยการสูงสุด	ศาลยุติธรรม	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ควรพิจารณาการเข้าสู่กระบวนการอบรม

ตามมาตรา	๒๑	แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ	ให้ต้องมีคณะบุคคล
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ทำาการพิจารณาว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำาความผิดได้กระทำาความผิดจริง	ยอมกลับใจ	และยินยอม	

เข้ารับการอบรมโดยสมัครใจ

๕)	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงกลาโหม	ควรตีความมาตรา	๙	(๑)	ประกอบมาตรา	๑๕	ทวิ	

แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	อย่างเคร่งครัด	โดยสามารถกระทำาได้เฉพาะการตรวจค้นร่างกาย

ภายนอกเท่านั้น	ไม่สามารถอาศัยมาตรา	๙	(๑)	ประกอบมาตรา	๑๕	ทวิ	เพื่อการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	

(DNA)	ได้

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	

๑) พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗

(๑)	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงกลาโหม	ควรกำาหนดหลักเกณฑ์ในการใช้บทบัญญัติ

ตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	เน่ืองจากมาตรา	๒	แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	ไม่มีเงื่อนไข

กำาหนดแน่นอนว่าจะมีการประกาศกฎอัยการศึกได้เมื่อใด	 และตอนท้ายมาตรา	๒	ยังกำาหนดด้วยว่า	

“บรรดาข้อความในพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายใด	ๆ 	ซึ่งขัดกับความของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับ	

ต้องระงับและใช้บทบัญญัติของกฎอัยการศึกที่ให้ใช้บังคับนั้นแทน”	ซึ่งเงื่อนไขในการใช้บทบัญญัติตาม	

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	ต้องเป็นกรณีที่เกิดสงคราม	หรือจลาจลเท่านั้น	และประการสำาคัญต้อง	

ไม่นำามาใช้กับรัฐประหาร	รวมทั้งต้องกำาหนดระยะเวลาในการประกาศใช้ด้วย

(๒)	 รัฐสภา	ควรแก้ไขเพิ่มเติม	มาตรา	๔	แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	ไม่สมควร

กำาหนดให้อำานาจผู้บังคับบัญชาทหาร	ซึ่งมีกำาลังอยู่ใต้บังคับไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน	หรือเป็นผู้บังคับบัญชา

ในป้อมหรือที่มั่นอย่างใด	ๆ 	ของทหารมีอำานาจประกาศใช้กฎอัยการศึกได้ต่อไป	แต่ควรต้องมีการกลั่นกรอง

โดยผู้บังคับบัญชาที่มีอำานาจเหนือขึ้นไป	 โดยหากจะประกาศใช้กฎอัยการศึกให้มีการเสนอจากผู้บังคับ

บัญชาทหารที่อยู่ในพื้นที่ต่อผู้บัญชาการเหล่าทัพ	(ผู้บัญชาการทหารสูงสุด	ผู้บัญชาการทหารบก	ผู้บัญชาการ

ทหารเรือ	ผู้บัญชาการทหารอากาศ	แล้วแต่กรณี)	เพื่อขอความเห็นชอบ

(๓)	 การเยียวยาความเสียหาย	คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงกลาโหม	และหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง	ควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๑๖	แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	ซ่ึงเป็นบทบัญญัติท่ีห้าม	

ผู้ที่ได้รับความเสียหายเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าปรับจากการกระทำาของเจ้าหน้าท่ีทหาร	 ซ่ึงบทบัญญัติ	

ดั งกล่าวขัดกับปฏิญญาสากลว่า ด้วยสิทธิมนุษยชน	ข้อ	๘	 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย	

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๒	ข้อย่อย	๓	ก.	 สมควรให้ผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการ	

บังคับใช้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้	ซึ่งจะสอดคล้องกับกติกา	

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๒	ข้อย่อย	๓	ข.

๒) พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘	

(๑)	 รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	ควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๕	แห่งพระราชกำาหนด	

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	เพื่อกำาหนดอำานาจของนายกรัฐมนตรีในการขยายระยะเวลา	
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ในการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน	 โดยเม่ือการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรี	

ครั้งแรกสิ้นสุดลงแต่มีความจำาเป็นต้องขยายระยะเวลาควรกำาหนดให้นายกรัฐมนตรีขอความเห็นชอบ	

จากรัฐสภา

(๒)	 รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	ควรพิจารณาดำาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามอำานาจ

หน้าท่ีเพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้อำานาจตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการ	

ในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	อยู่ในอำานาจการพิจารณาตรวจสอบของระบบศาลที่ถูกต้อง	กล่าวคือ	หาก	

ข้อพิพาทดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อพิพาททางแพ่งหรือทางอาญา	ควรพิจารณากำาหนดให้อยู่ในอำานาจ

ของศาลยุติธรรม	 แต่ถ้าข้อพิพาทดังกล่าวมีลักษณะเป็นข้อพิพาททางปกครองควรพิจารณากำาหนดให้อยู่	

ในอำานาจของศาลปกครอง	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการกระทำา

ทางปกครองของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉิน	ซ่ึงอยู่ในอำานาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

ดังเช่นนานาอารยประเทศ

(๓)	 รัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	โดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	ควรยกเลิกมาตรา	๑๗	เนื่องจาก	

แม้จะไม่มีบทบัญญัติดังกล่าวกำาหนดไว้	 หากพนักงานเจ้าหน้าท่ีและผู้มีอำานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามพระราชกำาหนดนี้ได้ปฏิบัติหน้าที่ไปโดยสุจริต	ไม่เลือกปฏิบัติ	และไม่เกินสมควรแก่เหตุ	

หรือไม่เกินกว่ากรณีจำาเป็น	 บุคคลนั้นก็ไม่จำาต้องรับผิดและจะทำาให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าท่ี

และผู้มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชกำาหนดดังกล่าว	มีความระมัดระวังมากขึ้น	

และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งทำาให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน	

เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำานาจหน้าที่เช่นเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกำาหนดมากยิ่งขึ้น

(๔)	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงกลาโหม	ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกองอำานวยการ	

รักษาความมั่นคงภายในภาค	๔	ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา	๑๑	แห่ง	

พระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	ข้อ	๓.๗	วรรคสอง	ซึ่งกำาหนดให้การร้องขอ

ขยายเวลาควบคุมไม่ต้องนำาตัวผู้ถูกควบคุมตัวมาศาล	แต่ต้องแสดงให้ศาลเห็นถึงเหตุจำาเป็นท่ีต้องขอ	

ขยายเวลาควบคุมเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	เป็นให้ต้องนำาตัวผู้ถูกควบคุมมาศาล	

ในทุกกรณี	เพื่อให้ทุกฝ่ายได้แสดงให้ศาลเห็นว่ามีเหตุผลและความจำาเป็นท่ีต้องควบคุมตัวต่อไปหรือไม่	

หรือยกเลิกระเบียบในข้อดังกล่าว

(๕)	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงกลาโหม	สำานักงานตำารวจแห่งชาติและหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง	ควรนำาบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ในทันทีเมื่อบุคคลใด	

ต้องถูกจับและควบคุมตัวตามพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	ไม่ว่าจะเป็นการ

ควบคุมตัวเด็ก	เยาวชน	ผู้เยาว์	และสตรีหรือบุคคลใด	โดยไม่ต้องรอให้ระยะเวลาการควบคุมตัวสามสิบวัน

ตามพระราชกำาหนดผ่านพ้นไปก่อนและต้องมีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในประมวลกฎหมาย	

วิธีพิจารณาความอาญาอย่างเคร่งครัด	เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน	โดยเฉพาะสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗ 209 



๓) พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑

(๑)	 รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	ควรให้ข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้อำานาจตามพระราช-

บัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ	อยู่ในอำานาจการพิจารณาของศาลปกครองหากเนื้อหา	

ของคดีเป็นเรื่องคดีปกครอง	 แต่หากเนื้อหาของคดีเป็นเรื่องการกระทำาความผิดอาญา	ก็สมควรให้อยู่

ในอำานาจพิจารณาของศาลยุติธรรมจึงจะเหมาะสม	โดยมีเหตุผลเช่นเดียวกับมาตรา	๑๖	แห่งพระราช-

กำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

(๒)	 คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรกำาหนด	

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเยียวยาความเสียหายตามมาตรา	๒๐	เพ่ือเป็นการบรรเทาความเสียหาย

ให้แก่ประชาชนผู้สุจริตที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑)	 เมื่อวันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗	 สำานักงานศาลยุติธรรมแจ้งว่า	กระบวนการเข้ารับ	

การอบรมตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ	มาตรา	๒๑	ในขั้นตอนที่เกี่ยวกับ	

ศาลยุติธรรมมีความโปร่งใส	ชัดเจน	คำานึงถึงความสมัครใจของผู้ต้องหา	โดยศาลรับฟังความจากผู้ต้องหา

ก่อนออกคำาสั่งเสมอ	จึงไม่ต้องมีคณะบุคคลตามข้อเสนอของ	กสม.

๒)	 เมื่อวันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า

ได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมพิจารณาร่วมกับหน่วยงานอื่นแล้วทำาเป็นรายงานภาพรวมประกอบ

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป	 รวมทั้งได้แนบความเห็นของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ซึ่งพบว่ามีหน่วยงาน	

ที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะฯ	ของ	กสม.	เช่น	สำานักข่าวกรองแห่งชาติ	เห็นว่าการบังคับใช้กฎหมายพิเศษ	

ด้ านความมั่ นคงต้องมีหลัก เกณฑ์ที่ ชัด เจน	โปร่ ง ใส	 สำ านัก ข่าวกรองแห่ งชาติและสำ านักงาน	

สภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นพ้องกันว่า	การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวควรมีความสมดุลระหว่าง	

การรักษาความมั่นคงของรัฐและการเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 กองอำานวยการรักษา	

ความมั่นคงภายใน	(กอ.รมน.)	รับว่าจะจัดทำาหลักเกณฑ์การเยียวยาความเสียหายแห่งผู้ได้รับผลกระทบ	

จากการใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	 สำานักงานอัยการสูงสุด	

เห็นว่าควรแก้ไขพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรฯ	โดยให้พนักงานอัยการ	

มีอำานาจพิจารณาการนำาผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำาผิดตามกฎหมายนี้เข้าสู่กระบวนการอบรมได้	

อย่างไรก็ตาม	หลายหน่วยงานได้ให้ข้อสังเกตต่อข้อเสนอแนะฯ	ดังกล่าว	เช่น	กระทรวงกลาโหม	

เห็นว่าไม่สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกฯ	ในขณะนี้ 	สำานักข่าวกรองแห่งชาติ	

มีข้อสังเกตว่า	ควรคงอำานาจการประกาศใช้กฎอัยการศึกของผู้บังคับบัญชาการทหารท่ีมีกำาลังอยู่ใต้บังคับ	

ไม่น้อยกว่าหนึ่งกองพัน	และอำานาจของนายกรัฐมนตรีในการขยายเวลาประกาศใช้พระราชกำาหนด	

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ	 กอ.รมน.	เห็นว่าศาลที่มีอำานาจพิจารณาข้อพิพาทเนื่องจาก	

การใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง	ซึ่งปัจจุบันให้เป็นอำานาจของศาลยุติธรรมนั้นเหมาะสมแล้ว	
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๓)	 เมื่อวันที่	๘	มกราคม	๒๕๕๘	สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือแจ้งว่า	กระทรวง

กลาโหมได้แจ้งผลการพิจารณาและผลการดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเพื่อประกอบการ

พิจารณาของคณะรัฐมนตรี	สรุปได้	ดังนี้						

(๑)	 ให้สำานักนายกรัฐมนตรี	โดย	กอ.รมน.	รับข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ	

กสม.	ไปพิจารณากำาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเยียวยาความเสียหายให้แก่ประชาชนผู้สุจริต	

ที่ ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน	

ราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

(๒)	 ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายในประเด็นอื่น	ในชั้นนี้	

ยังไม่มีความจำาเป็นต้องดำาเนินการกำาหนด	แก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกแต่ประการใด

(๓)	 ให้สำานักนายกรัฐมนตรี	โดย	กอ.รมน.	รับข้อเสนอของสำานักงานอัยการสูงสุดไป

แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา	๒๑	แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	

โดยพนักงานอัยการมีอำานาจในการตรวจสอบความถูกต้องของการสอบสวนและความเห็นของพนักงาน

สอบสวนในการพิจารณานำาผู้ซึ่งถูกกล่าวหาว่าได้กระทำาความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงเข้าสู่

กระบวนการอบรม

คณะรัฐมนตรีมีมติ	เมื่อวันท่ี	๖	มกราคม	๒๕๕๘	รับทราบรายงานผลการพิจารณา	

เพื่อ เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ	กสม.	และรับทราบสรุปผล	

การดำาเนินงานของหน่วยงานราชการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้น	 และให้สำานักนายกรัฐมนตรี	

โดย	กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรรับไปดำาเนินการตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ

โดยหลักเมื่อบุคคลได้รับความเสียหายจากการกระทำาของรัฐ	หน่วยงานของรัฐ	และ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 เช่น	ความเสียหายเนื่องจากข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	การใช้	

นโยบาย	การบริหาร	หรือการกระทำาอื่นใด	ผู้ได้รับความเสียหายควรได้รับการเยียวยาโดยกำาหนดเป็น	

กฎหมายและใช้กระบวนการยุติธรรม	 ในเรื่องนี้	กสม.	ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าบุตรชายของผู้ร้องถูกทำาร้าย	

ได้รับบาดเจ็บสาหัสและทุพพลภาพ	ต่อมา	ศาลอาญาพิพากษาลงโทษจำาคุกผู้ทำาร้ายเป็นเวลา	๕	ปี	

ปรับ	๕๐	บาท	 ศาลแพ่งพิพากษายกฟ้องเนื่องจากคดีขาดอายุความ	อีกทั้งสำานักงานยุติธรรมจังหวัด	

ก็ยกคำาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา	พ.ศ.	๒๕๔๔	เนื่องจากผู้เสียหายยื่นคำาขอเกิน	๑	ปี

๙๐	รายงานเลขที่	๓๑๕/๒๕๕๗

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญา ๙๐
เรื่องที่

๒
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กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี	

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 อัยการสูงสุด	 กระทรวงยุติธรรม	 กระทรวงกลาโหม	กระทรวงการพัฒนาสังคม	

และความมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงสาธารณสุข	 กรมคุ้มครอง	

สิทธิและเสรีภาพ	 ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ	 และเลขาธิการสำานักงานศาลยุติธรรม		สรุปได้	ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบาย

๑)	 ศาล	รัฐสภา	สำานักงานอัยการสูงสุด	คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครอง	

สิทธิและเสรีภาพ)	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	กระทรวงแรงงาน	กระทรวง

ศึกษาธิการ	กระทรวงสาธารณสุข	 สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง	 สมควร	

ร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์เพื่อวางหลักเกณฑ์ท่ีชัดเจนและให้มีมาตรฐานเดียวกันในเรื่องการให้ความ	

ช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการกระทำาของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ	 เนื่องจากข้อบกพร่อง	

ของกระบวนการยุติธรรม	หรือจากการใช้นโยบาย	หรือการบริหาร	หรือการกระทำาใด	ๆ 	ท่ีก่อให้เกิด	

ความเสียหายกับประชาชน	พร้อมทั้งเพิ่มเติมมาตรการการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทางด้านอื่น	ๆ 	

นอกเหนือจากการเยียวยาทางด้านการเงิน

๒)	 สำานักงานศาลยุติธรรม	 สำานักงานอัยการสูงสุด	 คณะรัฐมนตรี	 โดยกระทรวงยุติธรรม	

(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	กระทรวงกลาโหม	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	

ควรพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรอย่างเพียงพอในการบริหารงานกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	

ให้มีคุณภาพ	ประสิทธิภาพ	และเกิดความเป็นธรรมมากข้ึน	 เพ่ือให้เป็นหลักประกันและเป็นท่ีเชื่อถือได้	

ว่าผู้ที่ถูกลงโทษเป็นผู้กระทำาความผิดอย่างแท้จริงตามกฎหมาย

๓)	 นอกจากการกำาหนดหลักเกณฑ์การเยียวยาแก่ ผู้ได้ รับความเสียหาย	 เนื่องจาก	

ข้อบกพร่องของกระบวนการยุติธรรมข้างต้นแล้ว	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครอง	

สิทธิและเสรีภาพ)	 ควรมีข้อเสนอเกี่ยวกับการวางหลักเกณฑ์อย่างชัดเจนในการเยียวยาความเสียหาย	

ที่เกิดจากการกระทำาของรัฐ	เจ้าหน้าที่ของรัฐ	หรือบุคคลที่ทำาตามหน้าที่แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

เหตุการณ์ทางการเมือง	 เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	 	

๑)	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	สมควรเร่งรัด	

การแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย	และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญา	

พ.ศ.	๒๕๔๔	ในประเด็น	ดังนี้

(๑)	 กำาหนดเวลาหรืออาจเรียกว่าอายุความการใช้สิทธิยื่นคำาขอจากเดิม	๑	ปี	เป็น	๑๐	ปี	

(มาตรา	๒๒)	รวมทั้งกำาหนดให้มีการแจ้งสิทธิในเรื่องนี้แก่ผู้เสียหายและจำาเลยในคดีอาญาที่ได้รับความ	

เสียหายจากข้อบกพร่องในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
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(๒)	 การเพิ่มฐานความผิดท้ายพระราชบัญญัติฯ	ให้ครอบคลุมเรื่องความผิดฐานชิงทรัพย์	

หรือปล้นทรัพย์เป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บหรือถึงแก่ความตาย	และความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

(๓)	 เงื่อนไขการจ่ายค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายให้แก่จำาเลยในคดีอาญาให้ได้รับการเยียวยา	

จากเดิมที่กำาหนดว่า	.....	เมื่อศาลมีคำาสั่งยกฟ้อง	หรือวันท่ีศาลมีคำาสั่งอนุญาตให้ถอนฟ้อง	เพราะปรากฏ	

หลักฐานชัดเจนว่า	จำาเลยมิได้เป็นผู้กระทำาความผิด	หรือวันท่ีมีคำาพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีนั้น	

ว่าข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าจำาเลยมิได้เป็นผู้กระทำาความผิด	หรือการกระทำาของจำาเลยไม่เป็นความผิด	....

(มาตรา	๒๒)	ควรแก้ไขเป็น	เมื่อศาลมีคำาพิพากษายกฟ้อง

(๔)	 ทบทวนผู้ที่จะทำาหน้าที่ ในการพิจารณาสั่งจ่ายค่าตอบแทนและค่าทดแทน	

ในชั้นพิจารณาและในชั้นอุทธรณ์	จากเดิมท่ีกำาหนดให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและ	

ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำาเลยในคดีอาญามีหน้าท่ีพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน	ค่าทดแทน	หรือ	

ค่าใช้จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้	(มาตรา	๘)	 และกรณีผู้ยื่นคำาขอไม่เห็นด้วยกับคำาวินิจฉัยของคณะกรรมการ	

ให้มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลอุทธรณ์	(มาตรา	๒๕)	 ควรแก้ไขเป็น	ให้เจ้าหน้าท่ีของกรมคุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพ	รับผิดชอบพิจารณาจ่ายค่าตอบแทน	ค่าทดแทน	หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว	 และให้คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์มีอำานาจหน้าที่พิจารณาคำาสั่งของเจ้าหน้าที่	 ทั้งนี้	ให้คำาสั่งของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์เป็นท่ีสุด	เพื่อให้การพิจารณาในเบ้ืองต้นมีความรวดเร็วยิ่งข้ึนและให้ระบบการตัดสินใจอยู่ในระบบ

ของฝ่ายบริหาร	

๒)	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ควรศึกษาหลักเกณฑ์	แนวทาง	การเยียวยาผู้ต้องหาในคดีอาญา	

ที่ถูกควบคุมตัวระหว่างถูกดำาเนินคดีในชั้นพนักงานสอบสวน

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำาหรับความเห็นของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่มีอำานาจหน้าที่ในเร่ืองนี้	 สำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/๒๓๒๕๓	ลงวันท่ี	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	แจ้งว่า	

รองนายกรัฐมนตรี	(นายวิษณุ	 เครืองาม)	สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวง

ยุติธรรม	(กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ)	พิจารณาร่วมกับกระทรวงกลาโหม	 กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงแรงงาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 กระทรวงสาธารณสุข	 สำานักงาน

ตำารวจแห่งชาติ	 สำานักงานอัยการสูงสุด	 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	จัดทำารายงานผลการพิจารณาหรือ	

ผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม	 แล้วแจ้งผลการพิจารณาหรือผลการดำาเนินการ	

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	 ภายใน	 ๓๐	 วัน	นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง	 เมื่อคณะรัฐมนตรี

พิจารณาและมีมติแล้ว	 สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งผลการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 	

ต่อ	กสม.	ทราบ
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สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวรวมถึงสิทธิท่ีเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิทธิมนุษยชน	

ขั้นพื้นฐานอันได้รับการรับรองและคุ้มครองจากกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ	

ทางการเมือง	แบ่งได้เป็น	๔	ประเภท	คือ	สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	สิทธิใน

ความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย	สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเก่ียวกับการติดต่อสื่อสาร	และ

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับการอยู่หรือพักอาศัย	 แม้ประเทศไทยมีกฎหมายให้ความคุ้มครอง	

ข้อมูลส่วนบุคคลอยู่แล้ว	แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มโดยเฉพาะในกรณีท่ีผู้ควบคุมข้อมูลเป็นเอกชน	

ประกอบกับสำานักงาน	กสม.	ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คำาปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โดย	

ผศ.ดร.นนทวัชร์	 นวตระกูลพิสุทธ์	คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง	“ปัญหา

และมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว”	จึงเห็นควรจัดทำาเป็น	

ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎต่อไป

กสม.	ได้มีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี	

รัฐสภา	สำานักนายกรัฐมนตรี	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	สำานักงานคณะกรรมการกิจการ	

กระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(กสทช.)	 กระทรวงสาธารณสุข	 แพทยสภา	

ธนาคารแห่งประเทศไทย	และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สรุปได้	ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบาย

๑)	 โดยที่พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการฯ	มีเจตนารมณ์เพื่อให้ประชาชนได้รับ	

และมีสิทธิได้รู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	โดยมีข้อยกเว้นอันไม่ต้องเปิดเผยท่ีแจ้งชัดและจำากัดเฉพาะ	

ข้อมูลข่าวสารที่หากเปิดเผยแล้ว	จะเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติหรือต่อประโยชน์ท่ีสำาคัญของ	

เอกชน	 ส่วนร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ	มีเจตนารมณ์เพื่อให้มีกฎหมายคุ้มครองข้อมูล	

ส่วนบุคคลเป็นการทั่วไป	เพื่อคุ้มครองบุคคลจากการถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล	 โดยเฉพาะการนำา

ข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	

จนเกิดความเดือดร้อนรำาคาญหรือความเสียหายแก่ผู้นั้น	 ดังน้ัน	คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	

(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)	ซึ่งรับผิดชอบกฎหมายทั้งสองฉบับ	ควรบริหารจัดการ

ให้มีมาตรการเพื่อประกันว่า	เจ้าหน้าที่ในสังกัดมีความเข้าใจและปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยบังคับกฎหมาย	

ข้างต้นเพื่อให้ต้องด้วยกรณีแต่ละกรณีไป	ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่แตกต่างกันทั้งสองฉบับ	

สิทธิ	และเสรีภาพส่วนบุคคล 

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล ๙๑
เรื่องที่

๓

๙๑	รายงานเลขที่	๓๑๖/๒๕๕๗
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๒)	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ ส่วนตัวเก่ียวกับข้อมูล	

ส่วนบุคคล	ตามที่รับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(ICCPR)	

ข้อคิดเห็นร่วมอันสำาคัญของคณะกรรมการประจำากติกาดังกล่าว	 แนวทางการเพื่อกำาหนดระเบียบว่าด้วย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลทางคอมพิวเตอร์ขององค์การสหประชาชาติ	 แนวทางการคุ้มครองความเป็นส่วนตัว	

และการไหลเวียนของข้อมูลข้ามเขตของข้อมูลส่วนบุคคลของ	องค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	

และการพัฒนา	(Organisation	 for	Economic	Co-operation	and	Development	 :	OECD)	

รัฐสภา	และคณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)	

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ควรเร่งรัดผลักดันการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	ระหว่างที	่

ยังไม่มีกฎหมายดังกล่าวก็ควรกำาหนดแนวปฏิบัติหรือคู่มือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไปพลางก่อน	เพื่อให้

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกชนมีแนวทางปฏิบัติ

๓)	 คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ)	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง	อาจนำาแนวทางตามพระราช-

บัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	พ.ศ.	๒๕๓๙	มาตรา	๓	ปรับใช้กับร่างพระราชบัญญัตินี้โดยกำาหนด	

เป็นหลักการว่า	 วิธีคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคลในกฎหมายต่าง	ๆ 	

ให้เป็นไปตามที่กำาหนดในร่างพระราชบัญญัติฯ	เว้นแต่กฎหมายนั้นมีหลักเกณฑ์หรือมาตรฐานการคุ้มครอง

สิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ต่ำากว่าหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในร่างพระราชบัญญัติฯ

๔)	 คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ)	สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการโทรคมนาคม	(กสทช.)	

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ควรกำาหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการสื่อมวลชน	

รวมถึงแนวทางเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลสาธารณะ	บุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ	

ในกิจการดังกล่าว	ตลอดจนส่งเสริม	สนับสนุน	อำานวยความสะดวกให้สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพเก่ียวกับ	

กิจการสื่อมวลชนทุกสาขา	 กำาหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่สมาชิก	เช่น	ให้เป็น	

ส่วนหนึ่งในมาตรฐานทางจริยธรรมของการประกอบวิชาชีพ	เป็นต้น	 โดยคำานึงถึงการได้สัดส่วนกับ

วัตถุประสงค์ของกิจการสื่อมวลชน	และไม่ละเมิดสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวของผู้อื่น

๕)	 คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ)	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำาเนินการบริหาร	(ร่าง)	พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล	

ส่วนบุคคลฯ	 ควรกำาหนดขั้นตอนให้สามารถปฏิบัติได้จริง	ชัดเจน	ไม่ยุ่งยาก	ป้องกันการฝ่าฝืนได้	และไม่มี

ภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่จำาเป็น	ทั้งแก่ผู้ควบคุมข้อมูลและเจ้าของข้อมูลซึ่งเป็นผู้ทรงสิทธิ

๖)	 คณะรัฐมนตรี	โดยกระทรวงสาธารณสุข	(สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)	

แพทยสภา	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ควรมีหรือใช้มาตรการเพื่อประกันว่าสถานพยาบาลของรัฐและ

ของเอกชน	แพทย์	และบุคลากรทางการแพทย์ท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและท่ีเป็นเอกชน	จะเก็บรวบรวม	

ใช้และเปิดเผย	เก็บรักษา	และแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการเก่ียวกับการบริการ
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สาธารณสุข	และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นใดที่สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	

และกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพ	โดยคำานึงถึงสิทธิของผู้ป่วยและประโยชน์

สูงสุดของผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล	 รวมทั้งมีกลไกหรือมาตรการ	รวมทั้งแจ้งให้ผู้ป่วยที่มารับบริการ	

ทราบถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว	เพื่อประกันว่าโรงพยาบาลของรัฐและของเอกชน	ตลอดจน

แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและท่ีเป็นเอกชนจะเข้าใจและปฏิบัติตามในการ	

ให้ความคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล	โดยเฉพาะรายงานการแพทย์ของ

ผู้ป่วยที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ	

พ.ศ.	๒๕๔๐	มาตรา	๒๕	พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	มาตรา	๔๕	และ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นใด	

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

๑)	 คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ)	สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ควรทบทวนข้อยกเว้นที่บัญญัติ	

ไว้ในร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	....	ดังนี้	

-	 มาตรา	๕	วรรคท้าย	ซึ่งบัญญัติว่า	“การยกเว้นไม่ให้นำาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ

น้ีมาใช้บังคับแก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะใดหรือกิจการใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตาม

ข้อเสนอของคณะกรรมการ”	เนื่องจากเป็นการใช้กฎหมายที่มีสถานะทางกฎหมายลำาดับรองมายกเว้น

กฎหมายที่มีสถานะทางกฎหมายลำาดับสูงกว่า	จึงไม่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม	(Rule	of	Law)

-	 มาตรา	๑๖	วรรคสาม	ซ่ึงบัญญัติว่า	“เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะเพิกถอนความ

ยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้	เว้นแต่มีกฎหมายหรือสัญญาจำากัดสิทธิในการเพิกถอน	....”	 เนื่องจากเปิดโอกาส	

ให้มีการทำาสัญญาสำาเร็จรูป

-	 มาตรา	๒๗	ซึ่งกำาหนดข้อยกเว้นว่า	“ห้ามมิให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบครอง	หรือควบคุมดูแลของตนโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือ	

จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล	เว้นแต่

(๑)	 เปิดเผยต่อทนายความของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ว่าความ

แทนในคดีใดคดีหนึ่ง	หรือได้รับมอบอำานาจท่ัวไปให้กระทำาการแทนผู้ควบคุม

ข้อมูลส่วนบุคคล

(๒)	 เพ่ือวัตถุประสงค์ในการเรียกเก็บหนี้	ซ่ึงเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องชำาระ	

ให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

(๓)	 เปิดเผยแก่หน่วยงานที่มีหน้าที่รักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นประวัติศาสตร์

(๔)	 เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐร้องขอในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศหรือกิจการระหว่างประเทศ

(๕)	 .........................................”
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เน่ืองจากบางประการ	เช่น	ตาม	(๑)	และ	(๒)	อาจขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญที่กำาหนด

เงื่อนไขว่าให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ

๒)	 คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ)	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ควรทบทวนร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	....	มาตรา	๔๐	วรรคแรก	ซึ่งบัญญัติว่า	“ในกรณีที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	

เชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์เลิกกิจการให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลเชิงธุรกิจหรือการพาณิชย์แจ้งเป็น	

หนังสือให้สำานักงานทราบภายในสามสิบวัน	นับแต่วันท่ีเลิกกิจการ”	โดยควรแก้ไขเพิ่มเติมให้มีการแจ้ง	

หรือขึ้นทะเบียน	หรือได้รับใบอนุญาตเมื่อก่อตั้งกิจการดังกล่าวด้วย

๓)	 คณะรัฐมนตรี	โดยธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร	สำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ)	สำานักงานคณะกรรมการ

กฤษฎีกา	และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	ควรทบทวนบทลงโทษในพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูล

เครดิต	พ.ศ.	๒๕๔๕	มาตรา	๖๔	พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.	๒๕๔๔	มาตรา	๔๖	

และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	พ.ศ.	....	มาตรา	๕๒	ที่กำาหนดให้กรณีนิติบุคคลกระทำา

ความผิด	ให้กรรมการผู้จัดการ	ผู้จัดการ	ผู้แทน/ผู้รับผิดชอบ	รับโทษด้วย	เว้นแต่พิสูจน์ได้ว่าไม่ได้รู้เห็น	

ไม่ยินยอม	หรือไม่มีส่วนร่วมในการกระทำาผิดดังกล่าว	เนื่องจากเป็นบทบัญญัติท่ีขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๓๙	วรรคสอง	ที่ว่า	“ในคดีอาญา	ต้องสันนิษฐานไว้

ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำาเลยไม่มีความผิด”

๔)	 คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ)	ธนาคารแห่งประเทศไทย	กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	สำานักงาน	

คณะกรรมการกฤษฎีกา	และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	ควรทบทวนมาตรการลงโทษเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ	

ในความเป็นอยู่ส่วนตัวเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งอยู่ในกฎหมายต่าง	ๆ 	ในเร่ืองนี้	เช่น	พระราชบัญญัติ	

ข้อมูลข่าวสารของราชการฯ	ซึ่งมีโทษจำาคุกและปรับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ	

ซึ่งมีโทษปรับทางปกครองและโทษอาญา	พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิตฯ	ซึ่งมีโทษ	

จำาคุกและปรับ	 พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ	ซึ่งมีโทษจำาคุกและปรับ	โดยให้

เปล่ียนจากมาตรการลงโทษทางอาญา	เป็นมาตรการลงโทษปรับทางปกครองแทน	ทั้งยังสอดคล้องกับ	

หลักการว่าด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกด้วย

๕)	 คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ)	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ควรทบทวนร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ	มาตรา	๗	 องค์ประกอบคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	โดยให้	

เทียบเคียงได้กับองค์ประกอบของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต	ตามพระราชบัญญัติการประกอบ

ธุรกิจข้อมูลเครดิตฯ	ซึ่งประธานคณะกรรมการเป็นผู้บริหารของหน่วยปฏิบัติเท่านั้น	 การให้ประธาน	
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คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นตำาแหน่งรัฐมนตรีจึงอาจไม่จำาเป็นและทำาให้ล่าช้าและ

เนื่องจากคณะกรรมการท้ังสองคณะเป็นหน่วยกำากับผู้ควบคุมข้อมูลที่เป็นภาคเอกชนด้วยกัน	จึงควร	

มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันและควรกำาหนดให้ชัดเจนว่า	การแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ควรคำานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชาย

๖)	 คณะรัฐมนตรี	โดยสำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของ

ราชการ)	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 ควรทบทวนร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ	มาตรา	๕๐	วรรคหนึ่ง	 ให้มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูล	

ส่วนบุคคล	เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับใบรับรองจากสำานักงานมีสิทธิใช้หรือแสดงเครื่องหมาย

ดังกล่าว	 โดยควรเพิ่มเติมบทบัญญัติว่า	รวมท้ังอาจเพิกถอนหรือระงับหรือพักใช้เครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	สำาหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยได้รับเครื่องหมายรับรอง

มาตรฐานแล้ว	แต่ต่อมาไม่อาจรักษามาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในความรับผิดชอบได้

ผลการดำาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำาหรับความเห็นของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐท่ีมีอำานาจหน้าท่ีในเร่ืองนี้	สำานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๕/๒๒๑๗๐	ลงวันท่ี	๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	แจ้งว่า	

รองนายกรัฐมนตรี	(นายวิษณุ	 เครืองาม)	สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้สำานักงาน

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี	(สำานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร)	พิจารณาร่วมกับกระทรวงการคลัง	

(ธนาคารแห่งประเทศไทย)	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 กระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงสาธารณสุข	 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	

สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	 สำานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง	กิจการโทรทัศน์	และกิจการ

คมนาคมแห่งชาติ	 แพทยสภา	 และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง	 จัดทำารายงานผลการพิจารณาหรือผลการ

ดำาเนินงานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวม	 แล้วแจ้งผลการพิจารณาหรือผลการดำาเนินการเพ่ือประกอบ

การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป
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ภารกิจด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นภารกิจสำาคัญประการหนึ่งของ	

กสม.	โดยกำาหนดเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุก	เน้นกระบวนการดำาเนินงานด้านการป้องกัน	

เพื่อนำาไปสู่การลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยการส่งเสริม	สนับสนุน	เผยแพร่

ความรู้ให้ประชาชนได้รับความรู้	ความเข้าใจ	 สร้างจิตสำานึก	 และปลูกฝังให้เห็นคุณค่า

ของสิทธิมนุษยชน	 อันพึงได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีสนธิสัญญา	 เพื่อให้ทุกคน	

ในสังคมเห็นคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 และที่สำาคัญคือ	การอยู่ร่วมกันในสังคม

ที่ปกติสุข	 ช่วยเหลือ	เกื้อกูล	 มีน้ำาใจ	 แบ่งปัน	 เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน	 ซึ่งจะส่งผล

ทำาให้สิทธิมนุษยชนเป็นวิถีชีวิตของทุกคนในสังคม	

๑)	 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การป้องกันการทรมาน	 และการประติบัติ	

หรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือย่ำายีศักดิ์ศรี	ในประเทศไทย”	 เพื่อให้	

เจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมเกิดความตระหนักถึงปัญหา	และผลกระทบ	

อันเนื่องมาจากการซ้อมทรมาน	 รวมทั้งเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ	เจตนคติ	และ

พฤติกรรมการปฏิบัติงานในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ	ซึ่งต้องปฏิบัติหน้าที่เพื่อคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน	โดยไม่กระทำาการใด	ๆ 	ท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าท่ีตำารวจช้ันสัญญาบัตร	เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน	

ในเรือนจำา	และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านกระบวนการยุติธรรม	

โดยในปี	๒๕๕๗	 กสม.	ได้ดำาเนินการเสริมสร้างความรู้	 ความเข้าใจ	 และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มเป้าหมาย	 ทั้งในองค์กรภาครัฐ	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 องค์กรเครือข่าย	 และองค์กร

ชุมชน	โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง	ๆ 	ดังนี้
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การดำาเนินกิจกรรมดังกล่าวทำาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความรู้	ความเข้าใจเรื่องแนวคิดสิทธิมนุษยชน	และ	

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือท่ีย่ำายี	

ศักดิ์ศรี	(Convention	 against	 Torture	 and	Other	Cruel	 Inhuman	or	Degrading	 Treatment	or	

Punishment	(CAT))	ตลอดจนเกิดจิตสำานึก	และความตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบ	อันเนื่องมาจาก	

การซ้อมทรมานส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ	และพฤติกรรมการปฏิบัติงาน	 โดยเน้นให้	

ความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเป็นหลัก

๒)	 การจัดโครงการจัดงานเน่ืองในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล	๑๐	ธันวาคม	เพื่อร่วม	

รำาลึกถึงความสำาคัญของวันสิทธิมนุษยชนสากล	ซ่ึงเป็นวันท่ีสหประชาชาติมีมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วย	

สิทธิมนุษยชน	เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริม	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก	

โดยการจัดกิจกรรมรณรงค์เสริมสร้างแนวคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน	สร้างความตระหนักแก่สังคม	

และกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม	สร้างความสนใจและการรับรู้ของประชาชน	ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย	

การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง	เชิดชู	บุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	

ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชนและ	

ทำาคุณประโยชน์ให้สังคมอย่างต่อเนื่อง	 ตลอดจนจัดกิจกรรมอื่น	ๆ 	อาทิ	การปาฐกถาพิเศษ	การแสดง	

ศิลปวัฒนธรรมและการแสดงดนตรีเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 นอกจากนี้	มีการจัดนิทรรศการแสดงประวัติ	

และผลงานของผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว	 และนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	และองค์กร	

เครือข่าย	เพื่อเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่างกว้างขวาง

การจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากลฯ	ในปีนี้	ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง	ๆ 	โดยมี	

ผู้เข้าร่วมงาน	จำานวน	๙๑๖	คน	ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนาเอกชน	สื่อมวลชน	

และประชาชนทั่วไป	และองค์กรภาคีเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมจัดนิทรรศการ	จำานวน	

๔๔	องค์กร	 ทำาให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและข้อมูลของหน่วยงานท่ีทำางาน

เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีหลากหลาย	ประชาชนได้รับรู้และเรียนรู้	

ยิ่งขึ้น	 นอกจากนี้	ยังเกิดกระแสสังคมจากการนำาเสนอข่าวผ่านทางสื่อมวลชน	และสื่ออื่น	ๆ 	 ส่งผลให้

ประชาชนให้ความสนใจงานของ	กสม.	มากขึ้น

๓)	 การจัดให้มีโครงการคัดเลือกบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	ปกป้อง

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	โดยการคัดเลือกและมอบรางวัล	“ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”	และรางวัล	

“บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน”	เพื่อยกย่อง	เชิดชู	

และประกาศเกียรติคุณให้สังคมได้รับรู้	สร้างขวัญ	และกำาลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรที่ปฏิบัติงานอุทิศตน

ในการปกป้อง	คุ้มครองสิทธิ	ทั้งของตนเองและของชุมชน	 ทำาให้สังคมยอมรับจนเป็นแบบอย่างให้บุคคล

และองค์กรอื่น	ๆ 	ในสังคม	โดยในปี	๒๕๕๗	มีผู้ได้รับรางวัล	ดังนี้
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๑.	 รางวัลเกียรติยศ	“ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”	จำานวน	๓	รางวัล	ได้แก่

๑.๑	 รองศาสตราจารย์	จุรี	วิจิตรวาทการ

๑.๒	 นางเตือนใจ		ดีเทศน์

๑.๓	 นายวัชรินทร์		ปัจเจกวิญญูสกุล	

๒.	 รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน	ประจำาปี	๒๕๕๗	แบ่งออกเป็น	๒	ประเภท	ดังนี้

๒.๑	 ประเภทบุคคล	ประกอบด้วย

๒.๑.๑	 บุคคลทั่วไป	จำานวน	๓	รางวัล	ได้แก่

๑)	 นางทัศนีย์		คีรีประณีต

๒)	 นายบารมี			พานิช

๓)	 นายพงษ์พิพัฒน์		มีเบญจมาศ

๒.๑.๒	 เด็กและเยาวชน	จำานวน	๒	รางวัล	ได้แก่

๑)	 นางสาวกิษศิญาพัฒน์		สิงหเดช

๒)	 นายอรรถสิทธิ์	เหลืองไพบูลย์	

๒.๑.๓	 บุคคลภาคสื่อมวลชน	จำานวน	๒	รางวัล	ได้แก่

๑)	 นางสาวฐปณีย์		เอียดศรีไชย																		

๒)	 นายประสงค์	เลิศรัตนวิสุทธิ์

๒.๒	 ประเภทองค์กร	ประกอบด้วย

๒.๒.๑	 องค์กรภาครัฐ	จำานวน	๓	รางวัล	ได้แก่

๑)	 เทศบาลตำาบลคลองใหญ่	อำาเภอคลองใหญ่	จังหวัดตราด

๒)	 บ้านพักเด็กและครอบครัว	จังหวัดนนทบุรี

๓)	 สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	จังหวัดสมุทรสาคร

๒.๒.๒	 องค์กรภาคเอกชน	จำานวน	๓	รางวัล	ได้แก่

๑)	 มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน	

๒)	 สภาองค์กรชุมชนตำาบลคูหาใต้	และเครือข่ายพิทักษ์สิทธิชุมชนเขาคูหา	

อำาเภอรัตภูมิ	จังหวัดสงขลา	

๓)	 สมาคมเครือข่ายประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา	และเครือข่ายรักษ์บ้านเกิด	

ท่าศาลา	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 	 	

๒.๒.๓	 องค์กรสื่อสารมวลชนหรือรายการที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	จำานวน	๓	รางวัล	ได้แก่

๑)	 รายการนักข่าวพลเมือง	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	

๒)	 วงดนตรี	โฮป	แฟมิลี่

๓)	 สถานีวิทยุ	จส.	๑๐๐	
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	 การมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน	ก่อให้เกิดขวัญและกำาลังใจแก่บุคคลและองค์กรในการท่ีจะปฏิบัติงานให้ดียิ่งข้ึนในฐานะเป็น

บุคคลและองค์กรที่ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ที่อุทิศตนและมีบทบาทสำาคัญในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม	

ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 	ทำาให้ส่งผลดีท้ังต่อตนเองและผลประโยชน์ของประเทศโดยส่วนรวม	

อีกทั้งการเผยแพร่ประวัติและผลงานของบุคคลและองค์กรท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว	ทำาให้ประชาชนได้เห็น

ความสำาคัญของการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และเห็นตัวอย่างการทำางานของผู้ได้รับ

รางวัลที่สามารถนำาไปเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจ	เพื่อร่วมกันทำาให้การละเมิดสิทธิมนุษยชนลดลง

และสังคมเป็นปกติสุข	

สิทธิมนุษยชนศึกษาเป็นเคร่ืองมือสำาคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	การสร้าง

สังคมที่มีการเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน	การเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนจึงถือเป็นเรื่อง

สำาคัญที่ทุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่จะต้องเรียนรู้เก่ียวกับสิทธิ	เสรีภาพ	ความเสมอภาค	

เท่าเทียม	การไม่เลือกปฏิบัติ	และคุณค่าความเป็นมนุษย์	 เพื่อช่วยปรับเปลี่ยน

ทัศนคติและพฤติกรรมให้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข	 โดยเป็นการศึกษา	

ได้ท้ังในและนอกห้องเรียน	 หรือผ่านการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	 ที่ผ่านมา	กสม.	ได้ให้

ความสำาคัญกับเร่ืองดังกล่าว	 โดยจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้าน	

สิทธิมนุษยชน	ดังนี้

๑)	 การจัดโครงการฝึกอบรม	เรื่อง	“บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”	

โดย	กสม.	ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	 เพื่อให้นักศึกษา	บุคลากรทางการศึกษา	ได้รับความรู้	

ความเข้าใจในแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 และกติกา	

ระหว่างประเทศ	 ผลการดำาเนินงานทำาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้	ความเข้าใจในแนวคิดและ	

หลักสิทธิมนุษยชน	และได้รับการพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร	 อันจะเป็นประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้	

ด้านสิทธิมนุษยชนให้ขยายไปสู่ครอบครัว	และชุมชนต่อไป	

๒)	 การจัดโครงการจัดทำาคู่มือความรู้สิทธิมนุษยชนสำาหรับอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา	 โดย	

ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในทุกภูมิภาคที่ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน	(MOU)	

กับ	กสม.	ในการจัดทำาคู่มือความรู้สิทธิมนุษยชนสำาหรับอาจารย์ใช้ประกอบการสอนนักศึกษาในสถาบัน	

อุดมศึกษา	ทั้งนี้	ได้มีการดำาเนินโครงการนำาร่องไปแล้วกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีภาคใต้	 โดยการ	

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมแสวงหาแนวทางความร่วมมือทางวิชาการระดมความคิดเห็น	

สังเคราะห์การให้ความรู้สิทธิมนุษยชน	 หาแนวทางการพัฒนาและประยุกต์ใช้ความรู้ให้สอดคล้อง	
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เหมาะสมกับนิสิต	นักศึกษา	 ผลการประชุมได้มีการออกแบบ

และกำ าหนดขอบเขตเนื้ อหาของคู่ มื อฯ	 และมอบหมายให้ 	

ผู้เข้าร่วมประชุมของแต่ละสถาบันการศึกษารับผิดชอบในการ	

จัดทำาเนื้อหาในแต่ละส่วนต่อไป

๓)	 การจัดทำาสื่อเผยแพร่ประสบการณ์การดำาเนินงานด้าน

สิทธิมนุษยชน	 โดยการถอดประสบการณ์การทำางานของผู้ได้รับ

รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	ปกป้อง	

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้ งผู้ ไ ด้รับรางวัลเกียรติยศ	

“ผู้อุทิศตนเพ่ือสิทธิมนุษยชน”	 โดยจัดทำาเป็นหนังสือเพื่อเผยแพร่

ให้ประชาชนเรียนรู้	ยึดถือเป็นแบบอย่าง	 และเป็นแรงบันดาลใจ	

ในการทำางานเพื่อประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม

งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่	 เป็นกระบวนการสำาคัญในการสื่อสารและ

ถ่ายทอดความรู้	ข้อมูล	ข่าวสารไปยังประชาชนตลอดจนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	เพื่อให้

เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนในประเด็นและบริบทต่าง	ๆ 	และสามารถ

ที่จะนำาความรู้ท่ีได้รับไปร่วมสร้างสรรค์สังคมให้เกิดวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน

มากยิ่งขึ้น

ในปี	๒๕๕๗	 	กสม.	ได้ดำาเนินงานเพื่อสื่อสารความรู้	ข้อมูลและข่าวสารไปสู่ประชาชน	โดยการจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง	ๆ 	ดังนี้	

๓.๔.๓.๑ การเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านสื่อต่าง ๆ

๑)	สื่อสิ่งพิมพ์	ได้แก่

(๑)	 การจัดทำาจดหมายข่าว	“มุมมองสิทธิ์”	เผยแพร่	

ให้แก่กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ทั่วประเทศ	ได้แก่	องค์กรภาครัฐ	 ภาคเอกชน	

ภาคประชาสังคม	 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 ห้องสมุด	 โรงพยาบาล	
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ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน	 และประชาชนผู้สนใจทั่วไป	จัดพิมพ์รายเดือน	 รวม	๑๒	ฉบับ	จำานวนพิมพ์	

ครั้งละ	๓๐,๐๐๐	ฉบับ	รวมจำานวนทั้งสิ้น	๓๖๐,๐๐๐	ฉบับ

(๒)	 การจัดทำาหนังสือ/คู่มือ	เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องหรือประเด็น

ต่าง	ๆ  ดังนี้

F	 กฎหมายระหว่างประเทศทั่วไป	ได้แก่	สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน	

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย	

ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศร	ี

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ	

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

F	 รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

ต่อกรณีข้อร้องเรียนของเครือข่ายภาคตะวันออก

F	 ประมวลศัพท์และความรู้สิทธิมนุษยชน	เล่ม	๒

F	 สิทธิผู้หญิง	(การ์ตูน)

F	 คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ	“เมื่อชุมชน	ถูกละเมิดสิทธิ”	เล่ม	๑	

การต่อสู้จากเกิดจนถึงตาย

F	 คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ	“เมื่อชุมชน	ถูกละเมิดสิทธิ”	เล่ม	๒	

เมื่อชุมชนถูกละเมิดสิทธิ

F	 คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน

F	 เอกสารเปิดผนึกข้อเท็จจริง	กสม.	กับความเป็นอิสระ	 การสรรหาบุคลากร	

การปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ในปี	๒๕๕๖	-	๒๕๕๗	

F	 Statement	of	National	Human	Rights		Commission	of	Thailand	on	its	

Independence,	Competence	and	Accountability	on	Human	Rights	

Promotion	and	Protection	in	2013	-	2014	

F	 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

F	 ย้อนรอยสิทธิความเป็นคนของผู้หญิง

F	 ๑๐	เรื่องเด่นสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

๒)	สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรในรูปแบบต่าง	ๆ 	 ได้แก่	การผลิตเพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน	

แผ่นซีดีเพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน	 กระเป๋าผ้า	 ปากกา	 สมุดบันทึก	 พัด	 แผ่นพับ	 แผ่นป้ายนิทรรศการความรู	้

สิทธิมนุษยชน	 และชุดนิทรรศการส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
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๓)	 สื่อทางไกล

๓.๑)	 การผลิตรายการวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงต่าง	ๆ 	เพื่อเผยแพร่

ความรู้	ข่าวสาร	ข้อมูล	และสถานการณ์สิทธิมนุษยชนให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในวงกว้าง	ดังนี้	

(๑)	 รายการวิทยุกระจายเสียง	 “เพื่อสิทธิมนุษยชน”	 เผยแพร่ทางสถานี

วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	 กรมประชาสัมพันธ์	คลื่นความถี่	AM	1467	KHz	 และเครือข่าย	

ทั่วประเทศ	ออกอากาศทุกวันพุธ	เวลา	๑๘.๐๐	–	๑๙.๐๐	น.	(ความยาว	๖๐	นาที)	จำานวน	๕๓	ตอน

(๒)	 รายการวิทยุกระจายเสียง	 “สำานึกของสังคม	 ช่วงเพื่อสิทธิมนุษยชน”	

เผยแพร่ทางสถานีวิทยุจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คลื่นความถี่	FM	101.5	MHz	ออกอากาศทุกวันพุธ	

เวลา	๑๐.๐๕	–	๑๐.๕๕	น.	(ความยาว	๕๐	นาที)		จำานวน	๕๓		ตอน

(๓)	 รายการวิทยุกระจายเสียงรายการ	“คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติ”	 เผยแพร่ทางสถานีวิทยุรัฐสภา	 คลื่นความถ่ี	 FM	87.5	MHz	 และเครือข่ายท่ัวประเทศ	 เดือน	

มกราคม	ถึงเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๗	 ออกอากาศทุกวันอังคาร	เวลา	๑๙.๓๐	-	๒๐.๐๐	น.	(ความยาว	

๓๐	นาที)	จำานวน	๒๑	ตอน	 และเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม	๒๕๕๗	 ออกอากาศวันศุกร์เว้นวันศุกร์	

เวลา	๒๐.๓๐	-	๒๑.๐๐	น.	(ความยาว	๓๐	นาที)	จำานวน	๙	ตอน

๓.๒)	 การผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 ภายใต้ช่ือรายการ	

“สู้เพ่ือสิทธิ์”	 โดยมีแนวคิดหลักในการนำาเสนอเกี่ยวกับเรื่องราวและวิถีการต่อสู้เพ่ือปกป้องสิทธิของชุมชน

ในด้านฐานทรัพยากร	 สำาหรับนำาเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสโดยความร่วมมือกับ

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย	(ส.ส.ท.)	ความยาวประมาณ	๕๐	นาที	จำานวน	

๑๐	ตอน

๔)	 การจัดนิทรรศการ		

จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในโอกาส	

และสถานที่ต่าง	ๆ 	รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการสัญจรร่วมกับองค์กรภาคี	

เครือข่ายต่างๆ	อย่างต่อเนื่อง	อาทิ	สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ	

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	กระทรวงยุติธรรม	และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต	ดังนี้

F	 โครงการ	“ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่และสถานีประชาชนสัญจร”	

จังหวัดเชียงราย

F	 งานสัมมนาเรื่อง	“ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรเพื่อมุ่งสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคม

ไทย”	โรงแรมรามาการ์เดนส์	กรุงเทพมหานคร

F	 โครงการ	“ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับจังหวัดเคลื่อนท่ีและสถานีประชาชนสัญจร”	

จังหวัดชลบุรี		

F	 งาน	“กฟผ.	องค์การใสสะอาด”	ณ	หอประชุมเกษม	จาติกวณิช	สำานักงานกลาง	

กฟผ.	อำาเภอบางกรวย	จังหวัดนนทบุรี
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F	 งานสัมมนาเรื่อง	“สิทธิมนุษยชน	:	สิทธิการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน”		โรงแรม	

มิราเคิล	แกรนด์คอนเวนชั่น	กรุงเทพมหานคร

F	 การเสวนาวิชาการหลักสูตร	“ผู้บริหารงานยุติธรรมระดับสูง	:	บธส.”	ณ	หอประชุม

สุขุม	นัยประดิษฐ์	สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	จังหวัดนนทบุรี

F	 งานสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	

ระยะที่	๒	(๒๕๕๖	-	๒๕๖๐)		“ทุจริตคิดโกงชาติ	จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ”	หอประชุม

กองทัพเรือ	ถนนอรุณอัมรินทร์	เขตบางกอกใหญ่	กรุงเทพมหานคร

F	 โครงการ	“ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น”		

๓.๔.๓.๒ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร ข้อมูล สถานการณ ์
ด้านสิทธิมนุษยชน และกิจกรรมตามภารกิจของ 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผ่านสื่อมวลชน 	

๑)	 จัดทำาแถลงการณ์เผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน	มีการจัดทำาแถลงการณ์คณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อแสดงความคิดเห็น	ข้อเสนอแนะ	และข้อห่วงกังวลต่อสถานการณ์ต่าง	ๆ 	

ที่สุ่มเสี่ยงหรือมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและ

สาธารณชน	จำานวน	๙	กรณี	ได้แก่

F	 เรื่อง	ข้อกังวลต่อสถานการณ์การชุมนุม	ในวันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๗	(๘	มกราคม	

๒๕๕๗)

F	 เรื่อง	ขอประณามการใช้ความรุนแรงในเหตุการณ์การชุมนุม	เมื่อวันที่	๑๗	มกราคม	

๒๕๕๗	(๑๙	มกราคม	๒๕๕๗)

F	 เรื่อง	ขอคัดค้านการบังคับใช้พระราชกำาหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

เป็นการทั่วไป	ในหลายพื้นที่	(๒๓	มกราคม	๒๕๕๗)

F	 เร่ือง	ข้อห่วงใยและข้อกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมือง	กรณีการเลือกตั้งสมาชิก

สภาผู้แทนราษฎรเป็นการท่ัวไป	ในวันอาทิตย์ท่ี	๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	(๒๙	มกราคม	

๒๕๕๗)

F	 เรื่อง	ขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์	โดยเฉพาะเด็กและสตรี	

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	(๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗)

F	 เรื่อง	ขอประณามการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์	ในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้	(๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗)

F	 เร่ือง	ประณามการใช้อาวุธโดยเฉพาะอาวุธสงคราม	เพื่อกระทำารุนแรงต่อกลุ่ม

ประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างโหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อย่างร้ายแรง	(๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗)
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F	 เรื่อง	ขอประณามการใช้ความรุนแรง	และการกระทำาท่ีทารุณโหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	

ต่อกลุ่มประชาชนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	(๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗)

F	 เร่ือง	ข้อห่วงใยและข้อกังวลในสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองท่ีมีลักษณะ

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	และขอประณามการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ	

(๑๕	พฤษภาคม	๒๕๕๗)

๒)	 จัดแถลงข่าว	๑	ครั้ง	ได้แก่	แถลงข่าวพิธีเปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ณ	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	ซึ่งเป็นศูนย์ประสานงาน

ในภูมิภาคแห่งแรกในการประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๓.๔.๓.๓ การจัดสัมมนา เวทีสาธารณะ และกิจกรรมอื่น ๆ  
เพื่อสร้างกลไกความร่วมมือกับเครือข่าย 
และส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ  
ให้แก่สาธารณชน 			 	 	

๑)	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การส่งเสริมความรู้ ด้านสิทธิมนุษยชนสำาหรับ	

ส่ือมวลชน”	โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นส่ือมวลชนแขนงต่าง	ๆ 	ในส่วนภูมิภาค	๒	พื้นท่ี	ได้แก่	ภาคเหนือ	และ	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 วัตถุประสงค์	เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนได้รับความรู้	และความเข้าใจที่ถูกต้อง	

เกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชน	เพื่อนำาไปสู่การพัฒนามาตรฐานทางวิชาชีพในการป้องกัน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพส่วนบุคคล	

๒)	 การจัดเวทีสาธารณะเพ่ือเป็นเวทีสำาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	การระดมความคิดเห็น	

เพื่อให้ข้อมูลในการจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำาหรับการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

ในประเด็นต่าง	ๆ 	ที่เป็นปัญหาของสังคมในปัจจุบันเพื่อนำาเสนอไปยังผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อไป	 รวมท้ังเพื่อเป็น	

การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนโดยผ่านทางสื่อมวลชนท่ีเข้าร่วมในเวทีสาธารณะแต่ละครั้ง	

ทั้งนี้	ได้มีการจัดเวทีสาธารณะ	รวมทั้งสิ้น	๔	ครั้ง	 ประกอบด้วยหัวข้อต่าง	ๆ 	ดังนี้

F	 อุ้มบุญอย่างไร	ไม่กระทบสิทธิ

F	 กฎหมายอุ้มบุญ	:	เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์กับความเป็นธรรมทางเพศ

F	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ	์

ทางการแพทย์	

F	 ขอเราให้เท่ากัน	:	กฎหมายคู่ชีวิตเพื่อการแต่งงานที่เท่าเทียมในสังคมไทย	

พร้อมทั้งการจัดแสดงภาพยนตร์	เรื่อง	The	Case	Against	8
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๓)	 การจัดประกวด	Talk	Show	“เด่ียวไมโครโฟน...	ให้โดนเรื่องสิทธิ”	โดยกำาหนดกลุ่ม	

เป้าหมายเป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา	เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เยาวชนเกิดกระบวนการเรียนรู้	

โดยการศึกษา	ค้นคว้า	คิดวิเคราะห์ในมิติสิทธิมนุษยชนมากขึ้น	 รวมทั้งเพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชน	

มีความรู้	ความเข้าใจ	มีความตระหนัก	รู้คุณค่าของการเคารพสิทธิมนุษยชน	สามารถนำาไปเผยแพร่และ	

ใช้ในชีวิตประจำาวันได้		

นอกจากนี้	ยังมีการจัดเวทีเสวนาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่สังคม	ในหัวข้อ	

ดังต่อไปนี้

F	 การจัดการสัมมนา	เรื่อง	“การส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่	

ภาคใต้”	 ระหว่างวันที่	๑	-	๕	 มิถุนายน	๒๕๕๗	ณ	 โรงแรม	 บีพี	 สมิหลา	 บีช	 โฮเต็ล	

แอนด์	รีสอร์ท	จ.สงขลา

F	 การจัดเวทีเสวนา	เรื่อง	“ฆ่า	 ข่มขืน	โทษประหารสังคมไทยจะก้าวไปทางใด?”	

เมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๕๗	ณ	วัดบ้านเซเวียร์	กรุงเทพ

F	 การจัดเวทีเสวนา	เรื่อง	ดวงใจแม่	วอนยุติความรุนแรง	เมื่อวันที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๗	

ณ	ห้องประชุมวัดบ้านเซเวียร์	กรุงเทพ

F	 การจัดเวทีเสวนา	เรื่อง	ชายรุ่นใหม่	ไม่รุนแรงและไม่ละเมิดสิทธิ	 เม่ือวันที่	๑๘	

พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ณ	สำานักงาน	กสม.

F	 การจัดเวทีเสวนา	เรื่อง	คืนความสุข	ครอบครัวพ้นทุกข์จากความรุนแรง	เมื่อวันท่ี	

๒๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ณ	ห้องประชุมวัดบ้านเซเวียร์	กรุงเทพ
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ภารกิจหลักสำาคัญประการหนึ่งของ	กสม.	คือ	การส่งเสริมการศึกษา

วิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	ซ่ึงในระยะเวลาท่ีผ่านมา	

กสม.	ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกับการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง	ๆ 	เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนางาน	รวมทั้ง	

การจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมาย	เพื่อเสนอต่อรัฐบาล	

และหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง	และเผยแพร่ต่อสถาบันการศึกษา	

ผู้สนใจ	และประชาชนทั่วไป	

ในปี	๒๕๕๗	 กสม.	ได้ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	โดยดำาเนิน

การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	และการขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม	โดยนำาผลงานการศึกษา

วิจัยที่ดำาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว	จัดให้มีการสัมมนาเพื่อการขับเคลื่อนเผยแพร่สู่สังคม	ท้ังต่อหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	 ภาควิชาการ	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 เพื่อการใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนร่วมกัน	ซึ่งมีรายละเอียด	ดังนี้

สาระสำาคัญของการศึกษาวิจัย

โครงการวิจัยนี้	 เป็นการศึกษาวิจัยท่ีมุ่งเน้นการศึกษาสภาพปัญหา	อุปสรรค	ทบทวนกรอบ

นโยบายการพัฒนาประเทศและหลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวข้องกับผลกระทบของธุรกิจค้าปลีก

ขนาดใหญ่	เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 โดยมี	

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงกระบวนทัศน์ของรัฐต่อการพัฒนาประเทศที่มีผลต่อการลงทุนในธุรกิจค้าปลีก

การศึกษาวิจัย	เรื่อง ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่กับการคุ้มครอง 

สิทธิมนุษยชน

ผู้ศึกษาวิจัย	:  คณะอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จำานวน	๔	เรื่อง	คือ

๑)
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ขนาดใหญ่ในประเทศไทย	 และนำาเสนอผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่มีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม	

ท้องถ่ิน	 ร้านค้าโชห่วย	รวมถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิมท้องถิ่น	ร้านค้าโชห่วย	

ที่ได้รับผลกระทบ	ตลอดจนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

จากผลกระทบของการประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่	

ผลการศึกษาวิจัยพบว่า	 ภาครัฐได้ตอบสนองโดยการพยายามสร้างมาตรการต่าง	ๆ 	เพ่ือ	

ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น	อาทิ	โครงการรวมพลังโชห่วยสู้วิกฤติ	หรือการจัดตั้ง	บริษัท	รวมค้าปลีก	

เข้มแข็ง	จำากัด	(Allied	Retail	Trade	Co.,Ltd.	(ART))	หรือการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการ	

ร้านค้าปลีกสมัยใหม่แก่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาดกลางและเล็ก	 หรือการเช่ือมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าปลีก	

ร้านค้าส่ง	ผู้ผลิต	และผู้แทนจัดจำาหน่าย	และมีนโยบายในการใช้มาตรการทางกฎหมายที่มีอยู่แล้วมาแก้ไข

ปัญหาของการขยายสาขาธุรกิจค้าปลีกต่างชาติในระดับย่อย	ได้แก่	กฎหมายผังเมือง	และกฎหมายควบคุม

อาคาร	และยังได้อาศัยกฎหมายการแข่งขันทางการค้าเข้าช่วยสนับสนุน	 ในกรณีท่ีธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่

รายใดมีพฤติกรรมที่มีลักษณะเอาเปรียบผู้ประกอบธุรกิจอื่น	หรือผูกขาดตัดตอนทางการค้า	รวมถึงกฎหมาย

คุ้มครองผู้บริโภคสำาหรับกรณีที่มีพฤติกรรมเอาเปรียบผู้บริโภคประกอบด้วย	 ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการใช้มาตรการ

กฎหมายทางอ้อม

ในส่วนมาตรการทางกฎหมายโดยตรงนั้น	พบว่า	ภาครัฐได้พยายามผลักดันร่างพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง	พ.ศ.	….	ซึ่งมีวัตถุประสงค์ควบคุมการจัดระเบียบการประกอบธุรกิจค้าปลีก

ค้าส่ง	 เพื่อให้การประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่งทุกประเภท	สามารถดำารงอยู่ได้ตามสภาพทางเศรษฐกิจการค้า

และสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น	 แต่การตรากฎหมายฉบับนี้	 ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องว่า	

ไม่ได้ช่วยผู้ค้ารายย่อย	ซึ่งสถานภาพปัจจุบันยังคงอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตราเป็นกฎหมาย

ผลการศึกษาวิจัยชี้ให้เห็นว่า	กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับ

หลักการสากลอย่างแนบแน่น	เน่ืองจากประเทศไทยได้อาศัยนโยบายการพึ่งพิงทุนภายนอกมาโดยตลอด	

นอกจากนี้	ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกประเภทสมาชิกก่อตั้งขององค์การการค้าโลก	(World	Trade	

Organization)	ซึ่งมีผลผูกพันให้ประเทศสมาชิกสร้างขอบข่ายความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศ	

และยึดนโยบายเสรีนิยมทางการค้า	(Liberalize	International	Trade)	เพื่อเพิ่มช่องในการเข้าถึงตลาด	

ทางการค้า	และความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุน	และมีพันธกรณีในการพัฒนา	

การเปิดเสรีทางการค้า	สาขาธุรกิจค้าปลีก	 ดังนั้น	การที่กระบวนทัศน์การพัฒนาประเทศวางน้ำาหนักไปที่	

มิติด้านเศรษฐกิจ	ยังผลให้นโยบายการพัฒนาประเทศและการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทย	

สะท้อนภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจเป็นหลัก	ส่วนกระบวนทัศน์มิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดล้อม

เป็นเพียงวาทกรรม	หรืออย่างดีก็เป็นได้เพียงนโยบายลำาดับรอง	เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนา

ประเทศทาง	“วัตถุ”	แต่มิได้พัฒนา	“คน”		

อย่างไรก็ดี	การวางกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศในลักษณะดังกล่าว	มีข้ึนมานานแล้ว	

ประวัติศาสตร์ชี้ชัดว่า	ผลพวงของนโยบายและมาตรการส่งเสริมของรัฐที่ผ่านมา	ประกอบกับความได้เปรียบ

ทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนต่างชาติ	 กลุ่มทุนเหล่านี้จึงได้เข้ามาประกอบกิจการและลงทุนในประเทศไทย	
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เพิ่มมากขึ้น	รวมถึงการลงทุนสาขาธุรกิจค้าปลีกด้วยเช่นกัน	นอกเหนือจากผลกระทบที่มีต่อร้านค้าปลีก

ดั้งเดิมแล้ว	 ผลการศึกษาวิจัยยังได้แสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมของการรับนโยบายการเปิดเสรี

ทางการค้า	(ธุรกิจค้าปลีก)	ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมของประชาชน	ซ่ึงเป็นปัจจัย

สำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชนในระยะยาวอีกด้วย	หากแต่การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นการเปลี่ยนแปลง

ที่เกิดขึ้นจากการปลุกปั่น	มิได้เกิดขึ้นตามความต้องการของชุมชน	และมีพยานหลักฐานที่ยืนยันว่า	

สิทธิของชุมชนที่จะเลือกวิถีชีวิตที่เหมาะสม	และความสุขทางสังคมที่ยั่งยืนได้ถูกทำาลายไป	เพราะการ

ยอมรับให้กระบวนการค้าปลีกเข้าแทรกซึมวิถีชีวิตของชุมชน	เพื่อประโยชน์ทางการค้าและการค้ากำาไร

อย่างปราศจากข้อจำากัด	ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการทางกฎหมายของต่างประเทศ	อาทิ	ประเทศญ่ีปุ่น	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	พบว่า	มีการใช้มาตรการทางกฎหมายในลักษณะของการกำาหนดรายละเอียด	

ปลีกย่อยทางอ้อม	ในการป้องกันผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ท่ีมีต่อร้านค้าด้ังเดิมท้องถ่ิน	เช่น	

การจัดระเบียบการจราจร	การจัดระเบียบพื้นที่ตั้ง	หรือมาตรการเพื่อความปลอดภัย	เป็นต้น	 งานวิจัยนี้	

พบว่า	มาตรการทางกฎหมายมิได้เป็นปัจจัยที่มีนัยสำาคัญในการปกป้องร้านค้าดั้งเดิมท้องถ่ิน	แต่ปัจจัย

ที่ทำาให้ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ไม่กลืนกินร้านค้าปลีกดั้งเดิมท้องถ่ินหรือร้านค้ากลุ่มทุนชาติ	ได้แก่	

“การสร้างจิตสำานึกร่วมกัน”	ของปัจเจกชน	ชุมชน	และสังคม	ให้ตระหนักถึงคุณค่าในความดีของการมีอยู่

ของร้านค้าปลีกด้ังเดิมท้องถิ่น	ซึ่งเปรียบได้กับ	“กระดูกสันหลังของเศรษฐกิจชุมชน”	และความงามของ

ความหลากหลายในการประกอบอาชีพของคนท้องถ่ิน	โดยยึดโยงกับกระบวนทัศน์เร่ืองการพัฒนาท่ีสมดุล

อย่างยั่งยืนอันมีสิทธิมนุษยชนควบคู่กับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศสืบไป

ทั้งนี้	จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว	ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	

ควรทบทวนการอนุญาตในเรื่องการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่โดยชะลอไว้เป็นการ

ชั่วคราวก่อน	และพิจารณาถึงความเปราะบางของชุมชน	 โดยรัฐต้องปกปักษ์รักษาสิทธิมนุษยชนควบคู่

ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ	ทิศทางพัฒนาประเทศของไทยควรวางอยู่บนกรอบความคิดเรื่อง	“การพัฒนา	

อย่างยั่งยืน”	(Sustainable	Development)	ตามท่ีได้กำาหนดอยู่ในแผนพัฒนาประเทศและแนวนโยบาย	

พ้ืนฐานแห่งรัฐตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน	 รัฐต้องบูรณาการกรอบความคิดในการบริหารงานของภาครัฐ	

โดยการบริหารปกครองของภาครัฐในระบอบประชาธิปไตยนั้น	ต้องคำานึงถึงสิทธิในการพัฒนา	ซึ่งมีหลัก

สำาคัญประการแรกว่า	ภาครัฐมีหน้าที่จัดระเบียบทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อการพัฒนาคุณภาพสังคม	

และส่ิงแวดล้อม	 ประการที่สอง	ภาครัฐมีหน้าท่ีต้องกระจายรายได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนในสังคม		

และประการสุดท้าย	คือ	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 นอกจากนี้	นโยบายข้างต้นต้องได้รับการถ่ายทอดไปสู่

หน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่น	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาคธุรกิจ	และภาคประชาชน

มีความจำาเป็นอย่างยิ่งยวดต่อการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่ภาคปฏิบัติอย่างจริงจังโดยก่อนที่จะดำาเนิน

มาตรการในทางปฏิบัติใด	ๆ 	 ภาครัฐควรมีการชะลอการอนุญาตขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ไว้เป็น	

การชั่วคราวก่อน	จนกว่าจะแน่ใจว่ารัฐมีกลไกคุ้มครองที่พร้อมเพรียงแล้ว	
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ภายใต้กรอบแนวคิดดังกล่าวมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการในทางปฏิบัติสำาหรับ

ป้องกันผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่กับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ดังต่อไปนี้	

๑)	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมาตรการควบคุมโครงสร้างของการประกอบธุรกิจค้าปลีก

(๑)	 ภาครัฐควรมีการตรากฎหมายควบคุมการขยายสาขาของร้านค้าปลีกสมัยใหม่	

โดยเฉพาะการลดขนาดในพื้นที่เขตชุมชนเมือง

(๒)	 การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการหรือขยายสาขาของร้านค้าปลีกสมัยใหม่	

ควรมีการพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อร้านค้าปลีกดั้งเดิม	ร้านค้าชุมชน	และมีการรับฟังความเห็นจาก

หอการค้าจังหวัดและรับฟังข้อเสนอแนะระดับจังหวัด	

(๓)	 การพิจารณาอนุญาตให้ประกอบกิจการหรือขยายสาขาของร้านค้าปลีกสมัยใหม่	

ควรมีการพิจารณาถึงผลกระทบเรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมและวิถีชุมชน	และรับฟังข้อเสนอแนะของ

ประชาชน	รวมถึงการทำาประชามติในแต่ละพื้นที่	

(๔)	 ภาครัฐควรทบทวนนโยบายการบังคับใช้กฎหมายผังเมือง	เพื่อประโยชน์ในการ

ควบคุมการขยายตัวของร้านค้าปลีกสมัยใหม่	โดยต้องคำานึงถึงเรื่องการปกป้องและส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมีความ

มั่งคั่งให้เป็นแหล่งงานที่หลากหลายของชุมชน	ได้แก่	การกำาหนดพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน		

(๕)	 ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังต่อพฤติกรรมทางการค้าท่ีเป็นการ

ทำาลายการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม	

๒)	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับร้านค้าปลีกดั้งเดิม

(๑)	 ภาครัฐควรมีการจัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของร้านค้าปลีกดั้งเดิมอย่าง	

ต่อเนื่องและจริงจัง

(๒)	 ภาครัฐควรมีการจัดสรรงบประมาณหรือจัดหาสินเช่ือเพื่ออุดหนุนในการปรับปรุง

คุณภาพมาตรฐานและรูปแบบทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

(๓)	 ภาครัฐควรมีการสนับสนุนให้ร้านค้าปลีกด้ังเดิมเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำา

และเงื่อนไขพิเศษเพื่อปรับปรุงร้านค้าของตนให้มีศักยภาพแข่งขันได้

๓)	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมาตรการป้องกันโดยสร้างความเข้มแข็งให้กับร้านค้าปลีก

ดั้งเดิม

(๑)	 ภาครัฐต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดทำาแผนพัฒนาระบบ

เศรษฐกิจชุมชนโดยความร่วมมือเพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐ	องค์กรปกครองท้องถิ่น	ภาคเอกชนและ	

ภาคประชาชน	ได้แก่	กระทรวงพาณิชย์	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 องค์กร	

ท้องถิ่น	หอการค้าจังหวัด	และตัวแทนร้านค้าชุมชน			

(๒)	 ภาครัฐควรมีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพิจารณาถึงการ

ป้องกันปัญหาระบบเศรษฐกิจท่ีไม่เป็นธรรม	หรือการลงทุนจากปัจจัยภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อความ	

232 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗



เข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน	เช่น	การจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติหรือระดับชุมชนท้องถิ่น	เป็นต้น

(๓)	 ภาครัฐควรมีการส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้งเครือข่ายผู้ประกอบการร้านค้าปลีก

ดั้งเดิมทั้งในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น	โดยมีการสนับสนุนให้มีกองทุนเพื่อส่งเสริมงานเครือข่ายร้านค้าปลีก

ดั้งเดิม	 เพื่อใช้เป็นทุนอุดหนุนและสนับสนุนการดำาเนินงานเกี่ยวกับรณรงค์	การศึกษาและรวบรวมเกี่ยวกับ	

ข้อมูลทางสถิติและข้อเท็จจริงของสถานการณ์การค้าปลีกในแต่ละพื้นท่ี	มาตรการเฝ้าระวัง	ตลอดจน	

การเผยแพร่ข้อมูลและการประชาสัมพันธ์

(๔)	 ภาครัฐควรมีการประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่	

ในการจัดทำาประมวลจริยธรรมทางธุรกิจเรื่องการอยู่ร่วมกันของชุมชนเข้มแข็ง	โดยขอความร่วมมือและ

สร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่มีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจ

ชุมชน	เช่น	การจ้างแรงงานท้องถิ่น	การเป็นแหล่งกระจายสินค้ากระจายรายได้ให้แก่ร้านค้าปลีกดั้งเดิม	

เป็นต้น	

๔)	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมาตรการสร้างจิตสำานึกร่วมกัน

(๑)	 ภาครัฐต้องมีการถ่ายทอดการปลูกฝังนโยบาย	เรื่อง	การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ	

สู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนไปสู่ส่วนราชการทุกระดับ	เพื่อให้เกิดหลักคิดและแนวทางสู่การปฏิบัติ	

ที่ยึดกรอบคิดที่ถูกต้องตรงกัน	

(๒)	 ภาครัฐต้องดำาเนินการทบทวนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้วยการสร้าง

จิตสำานึกร่วมกันระหว่างคนในสังคม	และปลูกฝังให้เกิดความตระหนักรู้	การคำานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม	

และความรับผิดชอบร่วมกัน

(๓)	 ภาครัฐต้องมีการสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการทำากิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรู้	แลกเปลี่ยนความคิด	ประสบการณ์	ข้อมูลข่าวสาร	และการเรียนรู้ระหว่างบุคคล	กลุ่มบุคคล	องค์การ	

ตลอดจน	แหล่งความรู้ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	โดยให้มีความตระหนักถึงความ

สำาคัญของร้านค้าปลีกดั้งเดิมท้องถิ่น	หรือร้านค้าโชห่วยในฐานะกลไกสำาคัญของเศรษฐกิจชุมชน	

๕)	 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อมาตรการในการติดตามและประเมินการดำาเนินงานตาม

นโยบายของรัฐ	

(๑)	 ควรมีการสร้างระบบประเมินและติดตามการดำาเนินงานของภาครัฐ	โดยภาค

ประชาชนถึงแนวทางการพัฒนาประเทศว่าเป็นไปตามแผนพัฒนาประเทศและแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ

หรือไม่	

(๒)	 ควรมีการจัดตั้งองค์กรภาคีเพื่อพิทักษ์สิทธิในการพัฒนาข้ึน	มีองค์ประกอบ	

จากผู้แทนองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	ได้แก่	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ผู้ตรวจการแผ่นดิน	

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน	ภาคเอกชน	

และภาคประชาสังคม	มีหน้าที่จัดทำาข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินตามนโยบายการพัฒนาประเทศ	
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ที่ยั่งยืนและตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	และเสนอรายงานประจำาปีต่อรัฐสภา	โดยเปิดเผยต่อประชาชน	

ในประเด็น	ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑	 นโยบายและการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการคุ้มครองจากระเบียบ

ทางการเมือง	สังคมและเศรษฐกิจที่เหมาะสมต่อการพัฒนา

ประเด็นที่ ๒	 นโยบายและการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการปรับปรุงคุณภาพชีวิต

ของประชาชนบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมและประชาชนได้รับความคุ้มครองต่อการกระจายผลประโยชน์	

ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรม

ประเด็นที่ ๓	 นโยบายและการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องของโอกาส	

ที่เท่าเทียมกันสำาหรับประชาชนทุกคน	ในการเข้าถึงทรัพยากรพื้นฐาน	การศึกษา	การบริการสาธารณสุข	

อาหาร	ที่อยู่อาศัย	การจ้างงานและการกระจายรายได้ที่เป็นธรรม

ประเด็นที่ ๔	 นโยบายและการดำาเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมในการส่งเสริมระเบียบ

เศรษฐกิจใหม่	บนพื้นฐานความเสมอภาคเท่าเทียมกันการพึ่งพากันและกันและผลประโยชน์ร่วมกัน	

(๓)	 ภาครัฐควรมีการดำาเนินการรายงานและแสดงผลการดำาเนินการ	รวมทั้งปัญหา

และอุปสรรคในการดำาเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	เสนอต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้งตามท่ีกำาหนด

ไว้ในรัฐธรรมนูญอย่างจริงจัง

สาระสำาคัญของการศึกษาวิจัย

โครงการศึกษาวิจัยนี้	มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษานโยบายและการบริหารจัดการโครงการพัฒนา

ภาคใต้	และผลกระทบต่อสิทธิชุมชน	และเพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการบริหารจัดการโครงการ

พัฒนาภาคใต้	เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	โดยเป็นการผสมผสานระเบียบวิธีวิจัยทั้งวิธีการศึกษาจากเอกสาร	

(Documentary	 search)	 และวิธีการเชิงคุณภาพ	 (Quantitative	 analysis)	 ในการประเมินสถานการณ์				

การคุกคามสิทธิชุมชน	และจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อทิศทางการพัฒนาภาคใต้	 โดยมีการประเมิน

สถานการณ์สิทธิชุมชนกับผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ในพื้นที่	 กรณีศึกษา	๔	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 จังหวัดสงขลา	 และจังหวัดสตูล	พบว่า	มีการละเมิดและละเลย

ความสำาคัญของสิทธิของชุมชนในด้านต่าง	ๆ 	ท้ังสิทธิในการกำาหนดอนาคตและเจตจำานงของตนเองและ	

สิทธิในการพัฒนา	 ซึ่งแผนพัฒนาภาคใต้ถูกกำาหนดขึ้นจากรัฐส่วนกลางโดยที่ไม่มีประชาชน	 ชุมชนท้องถิ่น	

ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำาหนดและจัดทำา	 จึงละเลยสิทธิของชาวบ้านและชุมชน

ในการกำาหนดอนาคตและเจตจำานงของตนเองและสิทธิในการพัฒนา	 ส่งผลให้ชะตากรรมและชีวิตของ	

ท้องถิ่นถูกกำาหนดมาจากองค์กรภายนอกทั้งจากต่างประเทศและในประเทศ	 สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ	

จากการประกอบอาชีพที่อิงอาศัยกับความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ	

โครงการศึกษาวิจัย	เรื่อง	สิทธิชุมชนและผลกระทบโครงการพัฒนาภาคใต้

ผู้ศึกษาวิจัย	:	 มหาวิทยาลัยรังสิต (ดร.อาภา หวังเกียรติ)
๒)	
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รวมทั้งบทเรียนผลกระทบจากพื้นที่อื่น	ๆ 	 ทำาให้ชาวบ้านกังวลว่าโครงการต่าง	ๆ 	 ภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้	

จะเข้ามาทำาลายถิ่นอาศัยและแหล่งทำามาหากินประกอบอาชีพของตนเอง	 นอกจากนี้	โครงการพัฒนา	

ภาคใต้เป็นชุดแผนงานโครงการขนาดใหญ่	 ซึ่งได้มีการวางแผนกำาหนดไว้เรียบร้อยแล้ว	 และเจ้าของ	

โครงการก็รู้ดีว่ามีผลกระทบ	แต่ไม่ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล	และไม่ยอมเปิดเผยรายละเอียดการดำาเนิน	

โครงการต่อสาธารณะ	อันส่งผลต่อสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารซ่ึงเป็นปัจจัยพื้นฐานสำาคัญท่ีจะ	

ส่งผลกระทบต่อสิทธิในด้านอื่น	ๆ 	 อีกทั้งพื้นที่ดำาเนินโครงการมักจะทับซ้อนกับพื้นที่ฐานทรัพยากรของ

ชุมชน	การเข้ามาของโครงการจึงส่งผลกระทบต่อสิทธิชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ	

รวมถึงการจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นท่ีผ่านมาก็ละเลยสิทธิของชุมชนในการมีส่วนร่วมแสดง	

ความคิดเห็น	

ข้อเสนอแนะ

จากผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว	ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะสรุปได้	ดังนี้

สรุปข้อเสนอแนะจากเวทีวิจัยต่อนโยบายและแผนงานระดับชาติ	 โดยได้มีการทบทวน

แผนพัฒนาภาคใต้ให้เป็นแผนพัฒนาที่คุ้มครองสิทธิชุมชน	รวมทั้งประชาชนและชุมชนต้องมีส่วนร่วม	

ในการจัดทำาแผนต้ังแต่แรกเร่ิม	 และต้องคำานึงถึงสิทธิด้านอื่น	ๆ 	รวมถึงให้มีการประกาศเขตพื้นท่ีภาคใต้	

เป็นเขตคุ้มครองผลิตอาหารของประเทศ	และจัดทำาทางเลือกของนโยบายและแผนของแต่ละจังหวัด	

ในเชิงรุก	 โดยการสร้างนโยบาย	ยุทธศาสตร์	และแผนพัฒนาระดับจังหวัดที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการ

กำาหนดอนาคตของตนเองบนฐานทรัพยากรตามแต่ละภูมินิเวศของท้องถิ่น	รวมถึงจัดทำาการประเมินผล	

กระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยชุมชน	ในพื้นท่ีเป้าหมายของโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาคใต้	และ

ควรให้มีการทบทวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	และรายงานการประเมินผลกระทบ	

ส่ิงแวดล้อมและสุขภาพ	(EHIA)	ของโครงการในภาคใต้ให้ถูกต้องในเรื่องการมีส่วนร่วมในการแสดง	

ความคิดเห็นและตัดสินใจโดยคำานึงถึงสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ	 รวมถึงควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง	

กลไกในการพิจารณาอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการประเมินผลกระทบ	

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	 โดยให้มีองค์กรอิสระในการจัดทำา	และควรจัดให้มีกองทุนให้ชาวบ้านศึกษา	

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพคู่ขนานกับการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา

ส่วนข้อเสนอแนะต่อนโยบายและแผนงานโครงการระดับจังหวัด	 กรณีศึกษาจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ได้เสนอให้มีการทบทวนนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ำา	และพัฒนากรอบ

ยุทธศาสตร์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตามกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ฉบับท่ี	๑๑	ด้านการ

อยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและเป็นธรรม	การกระจายรายได้	การผลิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ความมั่นคง	

ทางอาหารและพลังงาน	และเป็นแผนอย่างยั่งยืนท่ีรับผิดชอบต่อคนรุ่นต่อไป	 โดยประสานความร่วมมือ

ระหว่างจังหวัดและประชาชนในการวางยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดร่วมกัน	ด้วยทิศทางการพัฒนา

จากศักยภาพและฐานทรัพยากรของชุมชน	รวมทั้งขยายยุทธศาสตร์จังหวัดเรื่องประมง	และประมงพื้นบ้าน	

ซึ่งเป็นประมงขนาดเล็กที่ทำามาหากินแถบชายฝั่ง	ที่ ใช้เรือขนาดเล็ก	และเครื่องมือประมงง่าย	ๆ 	
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ที่ไม่ทำาลายล้าง	ไม่ทำาลายระบบนิเวศ	และสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการจัดการและดูแล

ทรัพยากรธรรมชาติ	โดยร่วมกันยึดแนวทางการพัฒนาบนหลักการสิทธิชุมชนและการบริหารการจัดการ

สังคมที่มีการกระจายอำานาจและถ่ายโอนลงสู่ชุมชนท้องถิ่น

สำาหรับกรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช	ต้องการมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการกำาหนดอนาคต

ของตนเองในการจัดทำาแผนของชุมชน	จังหวัด	และกำาหนดอนาคตของตนเองบนฐานทรัพยากร	จารีต	

ประเพณี	และวิถีชีวิต	ของตนเองและประกาศเขตคุ้มครองพื้นที่ผลิตอาหารชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราช	

พัฒนาเมืองที่พึ่งตนเองและยั่งยืน	บนฐานเศรษฐกิจหลากหลายประเภท	และการพัฒนาพลังงานหมุนเวียน

เพื่อการพึ่งตนเองของเมือง

ส่วนกรณีศึกษาจังหวัดสงขลา	เสนอแนะให้มีการศึกษาผลกระทบของโครงการท่ีได้สร้างเสร็จ

และเปิดดำาเนินการแล้วอย่างเป็นระบบครอบคลุมทุกมิติ	และศึกษาเรื่องกลุ่มผลประโยชน์ในแผนพัฒนา

ภาคใต้ที่เป็นการจงใจออกแบบเพื่อให้ได้ประโยชน์แก่กลุ่มคนบางส่วน	 รวมถึงจัดทำาประเด็นร่วมเรื่อง

อาหาร	ที่ดิน	ประมง	และหยุดอุตสาหกรรม	และมีส่วนร่วมในการจัดทำาและกำาหนดทิศทางการพัฒนา	

และแผนพัฒนาของชุมชนตนเองจังหวัดสงขลา

กรณีศึกษาจังหวัดสตูล	เสนอแนะให้รัฐทบทวนแผนพัฒนาชายฝั่งทะเลภาคใต้และโครงการ

ขนาดใหญ่ที่กำาลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดสตูล	 และสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสตูลบนฐานต้นทุน	

ทางสังคม	ทรัพยากรธรรมชาติ	และศักยภาพของพ้ืนท่ี	โดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง	

ต้องจัดให้มีการสำารวจและศึกษาพื้นที่คุ้มครองเฉพาะ	เพื่อประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่งในระดับภูมินิเวศ	ส่งเสริมให้มีการการจัดตั้งเครือข่ายองค์กรชุมชนประมงพ้ืนบ้าน	และสนับสนุน

กลุ่มเหล่านั้นให้ดูแล	รักษา	และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	 สนับสนุนการท่องเท่ียวโดยชุมชน	

และส่งเสริมการศึกษาทางเลือก	

ส่วนข้อเสนอแนะของผู้วิจัยต่อ	กสม.	ในเชิงนโยบายควรผลักดันให้มีการทบทวนแผน	

พัฒนาภาคใต้	โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพิจารณากำาหนดอย่างแท้จริง	และควรผลักดันให้เกิดการปฏิรูป

ระบบในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	และรายงานการประเมินผลกระทบ	

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ	(EHIA)	 ควรรีบเร่งผลักดันพระราชบัญญัติสิทธิชุมชน	 และควรผลักดัน	

ให้มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎกระทรวง	และระเบียบของหน่วยงานต่าง	ๆ 	ที่เก่ียวข้องกับการจัดทำา

ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา	 การพัฒนาสาธารณูปโภค	การจัดตั้งพื้นที่อุตสาหกรรม	และอื่น	ๆ 	ให้อนุวัติ	

และสอดคล้องกับหลักการสิทธิชุมชนและสิทธิมนุษยชน	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	 ตามบทบัญญัติของมาตรา	๖๗	วรรค	๒

สำาหรับข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินการเชิงรุก	ควรผลักดันให้เกิดการปรับปรุงระบบ	

กระบวนการ	และกลไกในการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้อนุวัติตามบทบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญ	 โดยการจัดเวทีให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่องสิทธิชุมชนและระบบการจัดทำารายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 ประสานเครือข่ายนักวิชาการเพ่ือปฏิรูประบบการจัดทำารายงาน	
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การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม	และทำาให้เรื่องสิทธิชุมชนมีการสื่อสารต่อสาธารณะในวงกว้าง	รวมถึง	

การใช้กระบวนการยุติธรรม	โดยการฟ้องร้องในกรณีท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทำารายงานการประเมินผลกระทบ	

สิ่งแวดล้อมต่อคณะกรรมการผู้ชำานาญการหรือหน่วยงานรัฐ	ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	

ควรส่งเสริมและขยายรูปแบบการประสานการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานรัฐในการจัดทำายุทธศาสตร์และ	

แผนพัฒนาจังหวัดโดยประชาชนมีส่วนร่วม	และผลักดันให้เกิดการประกาศพื้นที่คุ้มครองแหล่งผลิตอาหาร

ในภาคใต้โดยใช้กลไกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประกาศข้อบัญญัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ	

สาระสำาคัญของการศึกษาวิจัย

การศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วม	(Participatory	Research)	ซึ่งเป็นการวิจัยที่เปิด	

โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	(Stakeholders)	 ได้มาสร้างความรู้ร่วมกัน	(Co-production	of	Knowledge)	

เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเช้ือเอชไอวี	เพ่ือศึกษาวิเคราะห์	

ระเบียบ	ประกาศ	นโยบายของรัฐ	มาตรการทางกฎหมาย	แนวทางการปฏิบัติและการดำาเนินของหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเช้ือเอชไอวี	เพื่อเสนอรูปแบบการคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี	 ในการประกอบอาชีพ	และเสนอแนะแนวทางและมาตรการท่ี	

เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเช้ือเอชไอวีท่ีประสบปัญหาการเลือกปฏิบัต	ิ

ในการประกอบอาชีพ	 และสรุปเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	

ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาวิจัย	ผู้วิจัยได้มีข้อเสนอแนะ	โดยแบ่งข้อเสนอเป็น	๒	แบบ	คือ	ข้อเสนอ	

เชิงนโยบายที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมาย	ซึ่งได้มาจากการทบทวนแนวคิดหลักความเสมอภาคในการ	

ประกอบอาชีพ	หลักการสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิในการประกอบ

อาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีโดยสังเคราะห์ร่วมกับผลการศึกษาสภาพและสาเหตุการเลือกปฏิบัติในการ

ประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในบริบทประเทศไทย	และแบบที่สองเป็นข้อเสนอแนะแนวทางและ

มาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อ	โดยใช้มาตรการอื่น	ๆ 	แต่ละส่วน

มีรายละเอียด	ดังนี้

โครงการศึกษาวิจัย	เรื่อง	การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ผู้ศึกษาวิจัย	:	 สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  (ดร.สุรางค์รัตน์ จำาเนียรพล)

๓)	
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(๑)	 ข้อเสนอเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ 

ในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี

	จำาเป็นต้องมีการผลักดันกฎหมายเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ	หรือกฎหมายเพื่อความ	

เสมอภาคในภาพรวมในลักษณะเดียวกับกฎหมายเสมอภาคของประเทศสหราชอาณาจักร	และเพื่อลด

ปัญหาการซ้ำาเติมการเลือกปฏิบัติ	และเสริมพลังการขับเคลื่อนกฎหมาย	 กฎหมายฉบับนี้ไม่จำาเป็นต้องเป็น

กฎหมายเฉพาะสำาหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี	แต่ต้องสังเคราะห์ร่วมกับปัญหาการเลือกปฏิบัติในกลุ่มอื่น	ๆ 	ได้แก่	

กลุ่มคนพิการ	ผนวกกลุ่มเป้าหมายอื่นที่ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติด้วย	โดย

(๑.๑)	 กสม.	ผลักดันโดยตรงด้วยการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง	

กฎหมายและกฎที่มีเน้ือหาขจัดการเลือกปฏิบัติ	ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี	เพื่อคุ้มครองส่งเสริม	

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อผู้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการถูกเลือกปฏิบัติ	ตามอำานาจหน้าท่ีของ	กสม.	ในบทบัญญัติ	

มาตรา	๒๕๗	(๕)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	โดยกำาหนดให้มีเนื้อหา	

ที่ครอบคลุมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี	 ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเช้ือเอชไอวี	รวมถึง

กลุ่มเป้าหมายอื่น	ๆ 	ที่ประสบปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยแนวทางในการบัญญัติกฎหมายดังกล่าวจะต้อง

F	 ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสิทธิ	(Rights-based	Approach)	

F	 มีมิติเพื่อตอบสนองต่อหญิงชายอย่างเท่าเทียม	(Gender	Responsiveness)	

F	 ให้ความสำาคัญกับรูปแบบของกลไกการร้องทุกข์	วิธีการเยียวยาและลักษณะของ

องค์กรที่ทำาหน้าที่รับเรื่องราวการร้องทุกข์และติดตามประเมินผลและการรายงาน		

	 สำาหรับบทบัญญัติเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพนั้น	

F	 ส่งเสริมบทบาทของนายจ้าง	องค์กรลูกจ้างและองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อ	

ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้อาศัยอยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวีท้ังในระหว่าง	

การจัดหางาน	การสมัครงานและการจ้างงาน	

F	 มีบทลงโทษในกรณีการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ	การละเมิดสิทธิ	

ส่วนบุคคล	และการเปิดเผยข้อมูลลับต่าง	ๆ 	ที่มีความชัดเจนและเพียงพอ	ทั้งบท

ลงโทษทางอาญาและบทลงโทษทางแพ่งเพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติ	

F	 ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี	ในรูปแบบของการ	

ลดหย่อนอัตราภาษี	หรือการยกเว้นภาษี	หรือการสนับสนุนทางด้านตัวเงิน	

หรือโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมต่อสถานประกอบการ	นายจ้างท่ีมีบทบาท

ในการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มอยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีถือเป็นประเด็น	

ที่ควรนำามาพิจารณาประกอบการบัญญัติกฎหมาย

(๑.๒)	 กสม.	ผลักดันทางอ้อม	โดยสนับสนุนหรือดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่น	

ที่ดำาเนินการอยู่แล้ว	 เช่น	คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	และองค์กรเครือข่าย	เครือข่ายคนพิการ	

โดยกำาหนดให้มีเนื้อหาที่ครอบคลุมการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้อยู่ร่วมกับเช้ือเอชไอวี	และผู้ท่ี	

ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีด้วย	โดยมีแนวทางเดียวกับข้อ	(๑.๑)
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(๒)	 ข้อเสนอแนะแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิในการประกอบ

อาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี	โดยใช้มาตรการอื่น	ๆ

ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาวิจัยมีข้อเสนอต่อ	กสม.	ดังนี้

(๒.๑)	 การกำาหนดมาตรการท่ีชัดเจนในการสนับสนุนการดำาเนินงานขององค์การเอกชน

ด้านสิทธิมนุษยชน	ตลอดจนเจ้าของปัญหาที่ได้รับผลกระทบในการเลือกปฏิบัติและละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในประเด็นดังกล่าว	 โดยอาจพิจารณาแนวทางการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในภาคประชาสังคม	ด้วยการ

จัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งเสนอแนะไปยังรัฐบาลเพื่อให้มีการตั้งกองทุน

เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเช้ือเอชไอวีผ่านคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเอดส์	(คช.ปอ.)	 ทั้งนี้	เพื่อลดช่องว่างในการดำาเนินงานเพ่ือคุ้มครองสิทธิในการประกอบ

อาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีของภาครัฐ	โดยยอมรับและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือจากภาคประชาสังคม	

และเสริมความเข้มแข็งให้กับองค์กรภาคประชาสังคม	และเจ้าของปัญหาให้มีส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่าง

ยั่งยืน	โดยถือเป็นการใช้อำานาจตามมาตรา	๒๕๗	(๗)	ตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	๒๕๕๐	และมาตรา	๒๔	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

(๒.๒)	 การให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ	

ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ต้นเหตุ	คือ	การขาดความรู้ความเข้าใจที่สำาคัญในเรื่องการติดต่อและสิทธิของ	

ผู้ติดเชื้อเอชไอวี	จึงจำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับมาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อการแก้ไขปัญหา	

การละเมิดสิทธิ	ส่งเสริมให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อสาธารณชนในเรื่องการติดเชื้อเอชไอวี	

ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวี	 เพื่อเป็นการขจัดมายาคติอันเป็นสาเหตุสำาคัญของ	

การเลือกปฏิบัติ	โดยในการรณรงค์ให้ความรู้	ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ	กสม.	ควรผนวกเนื้อหา

ที่ครอบคลุมถึงสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ซึ่งจำาเป็นต้องรวมไปถึงการเสริมความรู้เรื่องการติดเช้ือ

เอชไอวี	ความก้าวหน้าในการดูแลรักษาผู้ติดเช้ือเอชไอวี	เพ่ือเป็นการขจัดมายาคติอันเป็นสาเหตุสำาคัญ	

ของการเลือกปฏิบัติ	และจำาเป็นต้องให้ความรู้กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	ให้มีความรู้	ความเข้าใจท่ีถูกต้อง	

ต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วย

(๒.๓)	 การเร่งดำาเนินการตรวจสอบและเสนอมาตรการการแก้ไขโดยเร็ว	ในกรณีที่มี	

ข้อร้องเรียนเร่ืองการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวี	ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกอบอาชีพหรือเรื่อง	

การศึกษา	ซึ่งมีอิทธิพลต่อการประกอบอาชีพในอนาคต	 เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าถึงการคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชนอย่างรวดเร็ว	 และในกรณีท่ี	กสม.	ไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเลือกปฏิบัติในการ	

ประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อได้	 ให้พิจารณาเสนอเร่ืองไปยังกลไกในกระบวนการยุติธรรมตามบทบัญญัติ

ในรัฐธรรมนูญ	 ได้แก่	ศาลรัฐธรรมนูญ	(มาตรา	๒๕๗	(๒))	หรือศาลปกครอง	(มาตรา	๒๕๗	(๓))	

ในกรณีที่เป็นการละเมิดสิทธิจากภาครัฐ	แล้วเป็นโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมในกรณีท่ีเป็นการละเมิด	

สิทธิในภาคเอกชน	(มาตรา	๒๕๗	(๔))	หรือเป็นโจทก์ร่วมฟ้องคดีกับผู้เสียหาย	เพื่อสร้างบรรทัดฐาน	

การไม่เลือกปฏิบัติและการคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในอนาคต
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โครงการศึกษาวิจัย	เรื่อง	บันทึกคำาบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ ์

ความไม่สงบและความรุนแรงในระยะเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๕๗

ผู้ศึกษาวิจัย	:	 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  (รศ. ดร.จุฑารัตน์ เอื้ออำานวย)

๔)	
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เป็นการวิจัยสำารวจเชิงคุณภาพ	(exploratory	qualitative	research)	โดยมีวัตถุประสงค์	

เพื่อสำารวจข้อมูลพื้นฐาน	ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์	ผลกระทบ	และข้อเสนอ	 ตลอดจนการบันทึก	

(๒.๔)	 การเสนอแนะให้รัฐบาล	โดยกระทรวงแรงงานให้ความสำาคัญกับประเด็นการ	

เลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเช้ือเอชไอวี	มีการรณรงค์ให้สาธารณชนเห็นความสำาคัญของ

ปัญหาการเลือกปฏิบัติมากขึ้น	ตลอดจนผลักดันให้มาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติที่มีอยู่เกิดผลในทาง

ปฏิบัติ	โดยเฉพาะแนวปฏิบัติแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและบริหารจัดการด้านเอดส์ในสถานท่ีทำางานของ	

คช.ปอ.	และแนวปฏิบัติการป้องกันและจัดการด้านเอดส์ในสถานประกอบกิจการของกระทรวงแรงงาน	

ทั้งน้ี	เป็นไปตามบทบัญญัติเรื่องการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ตามมาตรา	๒๘	วรรคสอง	แห่ง	

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ตลอดจนควรส่งเสริมให้มีการเจรจา	

แบบไตรภาคีเพื่อหาข้อตกลงร่วม	และแนวปฏิบัติเพื่อการขจัดการเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ	

และการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิก ลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวี 	 ในส่วนของนโยบายการจ้างงานของ	

สถานประกอบการต่าง	ๆ	 ทั้ ง น้ี 	เ ป็นไปตามอำานาจหน้า ท่ีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	(๗)	

ทั้งนี้	รวมไปถึงมาตรฐาน	ASO	THAILAND	ที่ยังไม่มีแรงจูงใจให้นายจ้างเข้าร่วมโครงการ	

จำาเป็นต้องเสนอแนะให้หน่วยงานรับผิดชอบ	ได้แก่	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กรมควบคุมโรค	

และสมาคมแนวร่วมธุรกิจไทยต้านภัยเอดส์	ดำาเนินงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง	โดยเฉพาะ	

ฝ่ายลูกจ้าง	หรือผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมผลักดันให้มากขึ้น

(๒.๕)	 การเสนอแนะให้หน่วยงานภาครัฐที่มีอำานาจหน้าที่ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน	ไม่ว่าจะเป็นสิทธิในการประกอบอาชีพ	หรือสิทธิมนุษยชนในภาพรวม	เช่น	

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	

สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเร่ืองเช้ือเอชไอวี/โรคเอดส์	 เพ่ือให้องค์กรเหล่านี้สามารถคุ้มครอง	

สิทธิของประชาชนและผู้ติดเชื้อได้อย่างแท้จริง	
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คำาบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในระยะเปลี่ยนผ่านของ

ประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๖	–	๒๕๕๗	เพื่อรับฟังปัญหา	ความต้องการเยียวยา	รับรู้อารมณ์ความรู้สึก	

และการกระทำาที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและ

ความรุนแรงที่เกิดขึ้น	ตามแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท์	(Restorative	Justice)	 และความยุติธรรม	

ในระยะเปลี่ยนผ่าน	(Transitional	Justice)	 โดยมี	ผู้แทนสำานักงาน	กสม.	ร่วมรับฟังปัญหาและผลกระทบ	

ที่เกิดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	อันจะนำาไปสู่การเยียวยาหลากหลายรูปแบบ	เพื่อวิเคราะห์	จัดทำารายงาน	

การบันทึกคำาบอกเล่า	ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรง	และข้อเสนอแนะ	

เสนอต่อ	กสม.	และเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ในการบันทึกคำาบอกเล่าผู้ได้รับผลกระทบ	

จากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงให้กับบุคลากรของสำานักงาน	กสม.	

โดยที่นานาประเทศที่เคยผ่านความขัดแย้งครั้งใหญ่ของประเทศตนมาแล้ว	ต่างได้รับ	

คำาแนะนำาให้จัดทำาการสำารวจและบันทึกคำาบอกเล่าเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในระยะ	

เปลี่ยนผ่านของประเทศขึ้นในโอกาสแรก	ๆ 	ท่ีกระทำาได้	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำารายงาน	

การค้นหาความจริงของคณะกรรมการค้นหาความจริง	หรือของหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านสิทธิมนุษยชน	

อย่างไรก็ตาม	รายงานการบันทึกคำาบอกเล่า	โดยตัวเองไม่ใช่/ไม่มีสถานะเป็นรายงานการค้นหาความจริง	

เนื่องจากคำาบอกเล่าของผู้ให้ข้อมูลแต่ละคนนั้น	มีลักษณะเป็นชุดความจริงส่วนบุคคลในบริบทท่ีเขาประสบ	

เหตุการณ์	และถ่ายทอดด้วยการบอกเล่าข้อมูลและบรรยากาศต่าง	ๆ 	จากมุมท่ีเขามองเห็นหรือโลกทัศน์

ของเขาในเวลาและสถานะหนึ่ง	ๆ 	เท่านั้น	 โดยผลการสำารวจและบันทึกคำาบอกเล่า	ผู้ได้รับผลกระทบ	

จากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในระยะเปล่ียนผ่านของประเทศไทย	พ.ศ.	๒๕๕๖	-	๒๕๕๗	

ประกอบด้วย	

(๑)	 ผู้ให้ข้อมูลในการบันทึกคำาบอกเล่า

(๒)	 การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่พบในเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างเดือน	

ตุลาคม	๒๕๕๖	-	พฤษภาคม	๒๕๕๗	

(๓)	 วิเคราะห์เหตุการณ์ความรุนแรงสำาคัญ	ๆ 	ที่เกิดขึ้น
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ด้วยปรากฏข้อเท็จจริงว่า	 จากการที่รัฐบาลได้ประกาศใช้นโยบายปราบปรามยาเสพติด	

เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	หรือที่เรียกกันว่า	“นโยบายการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด”	ได้ก่อให้	

เกิดความเสียหายด้านต่าง	ๆ 	 เช่น	ความเสียหายต่อชีวิต	ร่างกาย	ความเสียหายจากการถูกยึดทรัพย์	

หรืออายัดทรัพย์สิน	ความเสียหายต่อเสรีภาพ	 เกียรติยศ	 ช่ือเสียง	เป็นต้น	 ซ่ึงมี ผู้ เสียหายจาก

เหตุการณ์ดังกล่าวได้ร้องเรียนมายัง	กสม.	เพื่อขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้ เสียหายตามที่

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๔)	ได้ให้อำานาจไว้	

แต่กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่	กสม.	จะใช้อำานาจหน้าที่ดังกล่าวได้	 ต่อมา		กสม.	จึงดำาเนิน

การตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำาเนินการ	

และหาแนวทางการแก้ไขเยียวยาให้ผู้เสียหายตามอำานาจหน้าที่ของ	กสม.	ในมาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๕)	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	และมาตรา	๑๕	(๓)	แห่งพระราชบัญญัติ	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	

จากเหตุดังกล่าวสำานักงาน	กสม.	จึงร่วมกับคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

ดำาเนินการศึกษาวิจัย	เพื่อนำาผลการศึกษามาใช้ประกอบการจัดทำารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ	และหาแนวทางการแก้ไขเยียวยาให้ผู้เสียหาย	รวมทั้งเสนอแนวทาง	

การฟ้องคดีเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม	ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษา

วิจัย	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

(๑)	 เพื่อศึกษาแนวคิด	หลักการสิทธิมนุษยชน	และหลักกฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้อง

กับกรณีปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้ 	

เพื่อเอาชนะยาเสพติด	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๖

(๒)	 เพ่ือศึกษา	วิเคราะห์เอกสาร	พยานหลักฐานเกี่ยวกับการดำาเนินนโยบายของรัฐบาลใน

การประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	ท้ังกระบวนการกำาหนดนโยบาย	การนำา

นโยบายไปปฏิบัติ	และการติดตามประเมินผลการดำาเนินนโยบาย	รวมถึงสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบ

ทั้งนี้	ในปี	๒๕๕๗	นอกเหนือจากงานวิจัยดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 กสม.	ยังได้ดำาเนินการจ้างท่ีปรึกษา	

เพื่อศึกษาวิจัย	ในโครงการ	ดังต่อไปนี้

โครงการศึกษาวิจัย	เรื่อง	 รายงานการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบด้าน 

สิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงคราม

ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖

ผู้ศึกษาวิจัย	:	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์) 

(ผศ.ดร.นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์)

๑)	
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โครงการศึกษาวิจัย	เรื่อง	การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของประเทศไทย

และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

ผู้ศึกษาวิจัย	:	 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ

(ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร)

๒)	

ด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายดังกล่าว

(๓)	 เพื่อศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางข้อเท็จจริง	 ข้อกฎหมาย	และพยานหลักฐาน	

ในการที่	กสม.	จะดำาเนินการที่มีผู้ร้องเรียนขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย	ตามที่รัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๗	วรรคหนึ่ง	(๔)	ได้ให้อำานาจไว้

(๔)	 เพื่อนำาผลการศึกษามาจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	และหรือข้อเสนอของ	กสม.	

ในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรีเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

รวมทั้งจัดทำาข้อเสนอมาตรการที่เหมาะสมในการชดเชยเยียวยาหรือฟ้ืนฟูเหยื่อหรือบุคคลผู้ได้รับผล	

กระทบจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๖	

ต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สาระสำาคัญของการศึกษาวิจัย

สถานการณ์การค้ามนุษย์มีขอบข่ายกว้างขวาง	 เป็นปัญหาที่ รุนแรง	มีความซับซ้อน		

หลากหลายมิติ	อาทิ	การบังคับใช้แรงงานทาสในสถานประกอบการ	บนเรือประมง	การบังคับให้ขาย

บริการทางเพศ	 หลายกรณีมักพบเจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องและแสวงหาประโยชน์	อาเซียนเป็น

ภูมิภาคที่ประสบปัญหาการค้ามนุษย์มากท่ีสุดภูมิภาคหนึ่ง	 ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการค้ามนุษย์ภายในภูมิภาค	

โดยในปัจจุบัน	หลายประเทศในอาเซียน	เป็นทั้งต้นทาง	ทางผ่าน	และปลายทางในการค้ามนุษย์	โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง	สตรีและเด็ก	 นอกจากนี้	รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประเมินประเทศไทยให้อยู่ในกลุ่มประเทศ	Tier	3	

ซ่ึงเป็นอันดับต่ำาที่สุด	หมายถึง	ประเทศไทยมีปัญหาการค้ามนุษย์รุนแรงท่ีสุดท่ีไม่อาจยอมรับได้	เป็นผลให้

ประเทศไทยมีโอกาสถูกตัดความช่วยเหลือผ่านสถาบันการเงินระหว่างประเทศ	และยังมีผลในเชิงจิตวิทยา

ที่จะถูกประเทศคู่แข่งทางการค้านำาไปขยายผลว่าอุตสาหกรรมการค้าของไทยมีการค้ามนุษย์	ใช้แรงงานเด็ก

และแรงงานบังคับ	จึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง	

จากสถานการณ์ดังกล่าว	ทำาให้เกิดความจำาเป็นที่ต้องทำาการศึกษาวิจัยในประเด็นที่สำาคัญ	

ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์	 สำานักงาน	กสม.	จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติดำาเนินการ	

ศึกษาวิจัย	ขณะนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัย	โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษา	๔	ประการ	คือ
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(๑)	 เพ่ือศึกษารูปแบบของการค้ามนุษย์ในยุคปัจจุบันท่ีแฝงอยู่ในการนำาเข้าและการส่งออก	

แรงงานไปต่างประเทศ

(๒)	 เพ่ือศึกษาปัญหา	อุปสรรค	ในการบังคับใช้กฎหมายต่าง	ๆ 	ท่ีเก่ียวข้อง	และพระราชบัญญัติ	

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

(๓)	 เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่าง

ประเทศไทยกับประเทศลาว	กัมพูชา	เวียดนาม	พม่า	และมาเลเซีย	

(๔)	 เพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	 และการกำาหนดมาตรการในการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนด้านการค้ามนุษย์

การศึกษาวิจัยครั้งนี้	ใช้ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	Methodology)	มุ่งเน้น

การศึกษารูปแบบของการค้ามนุษย์ที่มีความสลับซับซ้อน	 โดยจะทำาการศึกษาอนุสัญญา	พิธีสารเก่ียวกับ

การป้องกัน	ปราบปราม	 และลงโทษการค้ามนุษย์ของสหประชาชาติ	 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการป้องกัน	

ปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน	 สถานการณ์การค้ามนุษย์ของ

ประเทศไทย	ซึ่งเป็นทั้งต้นทาง	ทางผ่าน	และปลายทาง	รูปแบบการจัดการของเครือข่ายการค้ามนุษย์ของ

นายหน้า	ผู้ค้า	ผู้นำาพา	ผู้รับ	ผู้ควบคุมดูแล	และลูกค้าท่ีซื้อบริการ	บทบาท	ข้อจำากัด	และปัญหาอุปสรรค	

ของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	ปัญหา	อุปสรรคในการป้องกัน	

ปราบปรามการค้ามนุษย์	 และข้อเสนอแนะต่อความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	

ในอาเซียนในการแก้ไขปัญหา	อุปสรรคของการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	

สาระสำาคัญของการศึกษาวิจัย

จากสภาพความเป็นจริงที่พบว่า	 ความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรที่ดินมีแนวโน้มเพิ่ม	

ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น	 เน่ืองจากจำานวนเนื้อที่ของประเทศยังคงมีเท่าเดิมแต่ประชากรเพิ่มจำานวน	

มากขึ้น	 ความต้องการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อการประกอบอาชีพและอยู่อาศัยซึ่งมีความจำาเป็นได้ขยาย

อย่างรวดเร็วตามการเพิ่มของประชากรที่ต้องใช้ที่ดินเพ่ือทำาประโยชน์	 ซึ่งการกำาหนดขอบเขตของพ้ืนที่	

โดยภาครัฐกำาหนด	และใช้แผนที่แนบท้ายเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย	ซ่ึงมิได้ตรวจสอบพื้นท่ีจริงโดยละเอียด

ทำาให้กระทบกับสิทธิของประชาชนและชุมชน	 รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการกำาหนดเขตการใช้ท่ีดิน	

มติคณะรัฐมนตรี	มีขั้นตอนและวิธีการออกกฎหมายแตกต่างกัน	 ส่งผลให้เกิดข้อพิพาทเรื่องแนวเขต	

โครงการศึกษาวิจัย	เรื่อง	แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำาหนด 

แนวเขตที่ดินของรัฐ

ผู้ศึกษาวิจัย	:	 นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ

๓)	
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โครงการศึกษาวิจัย	เรื่อง	การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้ศึกษาวิจัย	:	 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  (อาจารย์จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์)

๔)	

มาโดยตลอด	ซึ่งเป็นปัญหาในทางปฏิบัติท้ังระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ	ภาครัฐกับเอกชน	และระหว่าง

ภาคเอกชนด้วยกัน	 โดยสาเหตุที่สำาคัญส่วนหนึ่งมาจากรัฐดำาเนินการโดยอำานาจตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง	

ประชาชนไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริง

สำานักงาน	กสม.	จึงเห็นควรให้มีการศึกษาวิจัย	เรื่อง	“แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน	

ในการกำาหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ”	 โดยขณะนี้	เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์

ในการศึกษาวิจัย	ดังนี้	

(๑)	 เพ่ือศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดิน	และการกำาหนดขอบเขตโดย											

แผนที่แนบท้ายหรืออื่น	ๆ 	ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการที่ดิน

(๒)	 เพื่อศึกษาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทับซ้อนแนวเขตที่ดินของเขตอนุรักษ์

กับที่ดินของรัฐประเภทอื่น	ๆ 	ที่รัฐจัดสรรให้กับประชาชน	รวมท้ังศึกษาปัญหาข้อขัดแย้งในสิทธิการถือครอง	

ทำาประโยชน์ในพื้นท่ีกรณีศึกษา	สาเหตุแห่งปัญหาและการแก้ไขปัญหา	รวมไปถึงกระบวนการการมี	

ส่วนร่วมของประชาชนโดยพื้นที่กรณีศึกษาครอบคลุมลักษณะ	ดังนี้	 (๑)	 การกำาหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ	

ทับซ้อนกับพ้ืนที่อยู่อาศัย	และพ้ืนที่ของชุมชนจำานวนมาก	 (๒)	 การกำาหนดแนวเขตท่ีดินของรัฐทับซ้อน

ในพ้ืนที่เดียวกันหลายหน่วยงาน	 (๓)	 พื้นที่ระบบนิเวศและวิถีชีวิตของชุมชนที่หลากหลายแตกต่างกัน	

(๔)	 พื้นที่ที่มีการร้องเรียนกับ	กสม.

(๓)	 เพ่ือศึกษาและเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการกำาหนดแนวเขตท่ีดิน	

ของรัฐ	รวมทั้งแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัฐกับประชาชน	ในการกำาหนดแนวเขตที่ดิน

ของรัฐ

สาระสำาคัญของการศึกษาวิจัย

ข้อมูลในเว็บไซต์ของสำานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	หรือ	UNHCR	ระบุว่า	

มีคนไร้รัฐไร้สัญชาติ	(Stateless	Person)	อาศัยอยู่ในประเทศไทยจำานวนกว่า	๕	แสนคน	(เฉพาะที่ได้รับ	

การสำารวจและจัดทำาเอกสารแสดงตน)	 ในขณะที่ทางราชการเองโดยกรมการปกครองยอมรับว่า	

มีคนต่างด้าว	(ซึ่งนับรวมคนไร้รัฐไร้สัญชาติด้วย)	อาศัยอยู่ในประเทศไทยมากกว่า	๔	ล้านคน	 โดยเฉพาะ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคาดว่ามีคนกลุ่มดังกล่าวข้างต้นอาศัยอยู่เป็นจำานวนไม่น้อยเช่นกัน	โดยส่วนใหญ่

กระจายตัวอยู่ในบริเวณจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน	
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การตกอยู่ในฐานะคนไร้รัฐไร้สัญชาติ	นอกจากถูกจำากัดสิทธิขั้นพื้นฐานที่จำาเป็นสำาหรับการ

ดำารงชีพแล้ว	ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงข้อมูล	ไม่ได้รับความเป็นธรรม	และถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการ

แก้ไขปัญหาด้านการพัฒนาสิทธิและสถานะบุคคล	ท้ังยังถูกกีดกันออกจากกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาและกำาหนดทิศทางในการพัฒนาตนเอง	และการแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลตาม

ระเบียบกฎหมายเป็นไปด้วยความล่าช้า	 ในเวลาเดียวกันการรับรู้ปัญหาและตัวตนท่ีแท้จริงเก่ียวกับปัญหา

ที่กล่าวข้างต้นของคนในสังคมยังมีน้อยมาก	 แม้ว่ารัฐไทยเองจะมีความพยายามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ

คนไร้รัฐไร้สัญชาติ	 แต่ยังพบว่า	มีข้อปัญหาและอุปสรรคต่าง	ๆ 	เกิดขึ้นอย่างมาก	เช่น	การกำาหนดนโยบาย

และการจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลที่ยังคงรวมศูนย์อยู่ที่ภาครัฐ	โดยที่ประชาชน	

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	และคนไร้รัฐไร้สัญชาติเจ้าของปัญหามักถูกกันออกจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการ	

จัดทำายุทธศาสตร์	ระเบียบกฎเกณฑ์ต่าง	ๆ 	ท่ีส่งผลกระทบต่อสถานะและสิทธิของกลุ่มบุคคลดังกล่าว	

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่เป็นผลดีสำาหรับการแก้ไขปัญหา	เป็นต้น

สำานักงาน	กสม.	จึงร่วมกับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีดำาเนินการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกล่าว	

ขณะนี้	เรื่องดังกล่าวอยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยโดยมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย	ดังนี้

(๑)	 เพื่อศึกษารวบรวมสถานการณ์และประเด็นปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาค	

ตะวันออกเฉียงเหนือ

(๒)	 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ทางด้านสิทธิมนุษยชนร่วมกันของผู้ประสบปัญหา	

ด้านสิทธิและสถานะบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๓)	 เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการปัญหาด้านสิทธิและสถานะบุคคลในภาคตะวันออก	

เฉียงเหนือ

ทั้งนี้	การวิจัยมุ่งที่จะรวบรวมสถานการณ์และสภาพปัญหาของผู้ประสบปัญหาด้านสิทธิ	

และสถานะบุคคล	ในบริบททางด้านวัฒนธรรมของคนชนชาติเดียวกันที่ถูกแบ่งแยกด้วยเขตแดนของรัฐชาติ	

(น่ันคือ	คนชนชาติลาวจากประเทศลาวที่มาอาศัยอยู่ในพื้นที่ของคนชนชาติลาวในประเทศไทย)	 พร้อมกับ

มุมมองต่อการแก้ไขปัญหาดังกล่าวของภาคส่วนต่าง	ๆ 	ที่เกี่ยวข้อง	 โดยคาดหมายว่า	กระบวนการวิจัยแบบ

ชาวบ้านจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มเป้าหมาย	และเป็นส่วนหนึ่งของการสะท้อน

ปัญหาที่สามารถนำาไปใช้ในการกำาหนดแนวทางการคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	

ที่เหมาะสมในอนาคตอันใกล้			
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เชิงนโยบายและในระดับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	 โดยดำาเนินการ	

สัมมนา	จำานวน	๒	เรื่อง	คือ

๑)	 การสัมมนาขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม	เรื่อง	“สิทธิชุมชน	และ

ผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้”	การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น	เมื่อวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗	

ณ โรงแรมรามาการ์เดนท์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น ๑๑๐ คน	

โดยมีการนำาเสนอองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาวิจัย	 และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ	

“แผนพัฒนาภาคใต้กับการคุ้มครองสิทธิชุมชน”	ได้แก่ ดร.เติมทรัพย์	เตละกุล	ผู้อำานวยการส่วนชายแดน	๑	

สำานักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่	 สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ศาสตราจารย์สุริชัย	 หวันแก้ว	ผู้อำานวยการศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย	 ดร.เลิศชาย	 ศิริชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 และนายบรรจง	 นะแส นายกสมาคมรักษ์

ทะเลไทย	โดยมีสาระสำาคัญจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนา	สรุปได้ดังนี้

(๑)	 การกำาหนดแผนการพัฒนาต่าง	ๆ 	ของภาครัฐ	ควรพิจารณาจากพื้นฐานของ

ทรัพยากรในพื้นที่	และสิทธิชุมชน	 กล่าวคือ	ควรคำานึงถึงความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินและ	

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติด้วย

(๒)	 โครงการต่าง	ๆ 	ท่ีจะเกิดข้ึนควรให้ความสำาคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	

ไม่ว่าจะเป็นประชาชนในท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม ตั้งแต่เริ่มโครงการ ร่วมกันทำาความเข้าใจ	

ศึกษาผลกระทบที่จะเกิดข้ึน สะท้อนข้อมูลไปยังหน่วยงานท่ีดำาเนินการ ร่วมกันประเมินว่าโครงการดังกล่าว	

ควรจะสร้างหรือไม่ หากมีผลกระทบจากการดำาเนินโครงการจะมีผู้ใด/หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ	

รวมทั้งต้องมีการติดตามประเมินผลการดำาเนินโครงการเป็นระยะด้วย

(๓)	 หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบดำาเนนิโครงการ ตอ้งเปิดเผยข้อมลูของโครงการตอ่สาธารณะ	

ทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยไม่มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง และมีช่องทางในการสื่อสาร/แลกเปลี่ยน

ข้อมูลแก่ประชาชน	โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่	

ในปี	๒๕๕๗	ได้มีการจัดการสัมมนาขับเคลื่อนผลงานการศึกษา	

วิจัยสู่สังคม	 โดยการจัดสัมมนาดังกล่าว	 มีวัตถุประสงค์เพื่อการ	

เผยแพร่ผลงานการศึกษาวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในสังคมวงกว้าง	

และเสริมสร้างความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง	ๆ 	ที่จะร่วมกันผลักดัน	

ให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เป็นรูปธรรม	ท้ังใน	
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๒)	 การสัมมนาขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม	เรื่อง	“การเลือกปฏิบัติใน

การประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี”	การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้น	เมื่อวันที่	๒๒	กรกฎาคม	๒๕๕๗	

ณ	ห้องเสวนา	ชั้น	๖	สำานักงาน	กสม.	มีผู้เข้าร่วมการสัมมนารวมทั้งสิ้น	๘๐	คน	โดยมีการนำาเสนอ	

องค์ความรู้ที่ได้จากผลการศึกษาวิจัย	และมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการอภิปรายในหัวข้อ	“การเลือกปฏิบัติ	

ในการประกอบอาชีพของผู้ ติดเชื้อเอชไอวี...จะขจัดได้อย่างไร”	 ได้แก่	นางสุนี	 ไชยรส	กรรมการ

ปฏิรูปกฎหมาย	 นางกาญจนา	 เทวะศิลชัยกุล	ผู้อำานวยการกองสวัสดิการแรงงาน	กรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน	 นายจุมพล	 จักรรัตน์พาหุ	กรรมการบริหาร	สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย	

นางสาวสุภัทรา	 นาคะผิว	ผู้อำานวยการมูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์	 และนายอภิวัฒน์	 กวางแก้ว	

ประธานเครือข่ายผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ประเทศไทย	 โดยมีสาระสำาคัญจากการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น

จากผู้เข้าร่วมสัมมนา	สรุปได้	ดังนี้

(๑)	 สาเหตุของการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ติดเช้ือเอชไอวีมาจากการขาดความรู้ 	

ความเข้าใจท่ีถูกต้อง	มีความกลัวโดยปราศจากเหตุผล	และมีทัศนคติต่อผู้ติดเช้ือในเชิงลบ	ดังนั้น	

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องช้ีแจง	ประชาสัมพันธ์	สร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน	และ	

เน้นย้ำาถึงความสำาคัญและความจำาเป็นในการให้โอกาสกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี	หรือกลุ่มบุคคลอื่น	

ที่ถูกเลือกปฏิบัติอื่น	ๆ 	ให้มีโอกาสในการประกอบอาชีพ	และดำารงชีวิตต่าง	ๆ 	ได้ตามปกติ	นอกจากนี้	

ยังควรให้ความสำาคัญในการสร้างความรู้	ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่กลุ่มเด็กและเยาวชนด้วย	

(๒)	 การแก้ไขปัญหาเรื่องเอดส์เป็นเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตไม่ใช่เรื่อง

สาธารณสุขเท่าน้ัน	 ดังนั้น	การแก้ไขปัญหาจะได้ผลดีควรให้หน่วยงานต่าง	ๆ 	บูรณาการการทำางาน	

ร่วมกัน	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	องค์กรพัฒนาเอกชน	หรือแม้กระท่ังกลุ่มจิตอาสาต่าง	ๆ 	

ไม่ควรถือว่าเป็นภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น	

(๓)	 ควรมีการเสนอให้มีการแก้ไข/ปรับปรุงกฎหมาย	 ให้คุ้มครองผู้ติดเช้ือเอชไอวี	

มากยิ่งขึ้น	โดยควรศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องจากประเทศอื่น	ๆ 	ประกอบ

(๔)	 หน่วยงานของรัฐต้องเป็นแบบอย่างในการยกเลิกกฎ	ระเบียบ	หรือข้อปฏิบัติ	

อื่นใดที่จะเป็นการเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี	เพื่อเป็นตัวอย่างต่อหน่วยงานอื่น	ๆ 	ต่อไป	
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ภารกิจของสำานักงาน	กสม.	ในการส่ ง เสริมความร่วมมือและประสานงานเครือข่ายกับ	

ทุกภาคส่วน เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.	๒๕๔๒	คือ 

การสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

โดยในปี	๒๕๕๗	มีการดำาเนินงานในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายต่าง	ๆ 	เพ่ือมุ่งเน้นในการ	

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน	และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย	ดังนี้

เพื่อให้การสร้างเครือข่ายการทำางานด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชนครอบคลุมในทุกภูมิภาคของประเทศ	 สถาบันการศึกษา	

ถือเป็นสถาบันที่มีความสำาคัญในการวางแผน	กำาหนดหลักสูตรการศึกษา	

และเป็นผู้ถ่ายทอด	ให้ความรู้	อบรม	ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้อง	

แก่นักเรียน	นิสิต	นักศึกษา	ซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเพื่อสร้างจิตสำานึก	ความตระหนักและวัฒนธรรม	

สิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคม	 รวมทั้งเป็นการสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิและยกระดับมาตรฐาน	

การศึกษาของไทยสู่สากล	 ดังน้ัน	การประสานความร่วมมือในการสร้างภาคีเครือข่ายการทำางาน	

ด้านคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับสถาบันการศึกษา	เพื่อเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังปัญหา	

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน	จึงมีความสำาคัญ	

และจำาเป็นอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน	ที่มีแนวโน้มในการละเมิดสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
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สำานักงาน	กสม.	จึงได้ประชุมหารือระดับนโยบายกับผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาและจัดทำา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อ	

๑)	 การจัดให้มีการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นระบบในมหาวิทยาลัยเพื่อเสริมสร้าง	

องค์ความรู้และนำาไปพัฒนาและประยุกต์ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้านสิทธิมนุษยชน

๒)	 การจัดกิจกรรมต่าง	ๆ 	ด้านการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	เพื่อสร้างและ

พัฒนากระบวนการเรียนรู้	และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้	

ในการปกป้องสิทธิของตนเองและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง

๓)	 ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาดำาเนินการวิจัย	บริการวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่	

ร่วมกัน	เพื่อสะท้อนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี	และนำาผลมาวิเคราะห์หาแนวทางและผลักดัน	

ในการแก้ปัญหาร่วมกัน	

๔)	 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน	และส่งเสริมให้อาจารย์	นิสิต	นักศึกษา	

และเจ้าหน้าที่ได้รับความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	ผ่านประสบการณ์จริงในพื้นท่ี	สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์

ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศชาติ		

๕)	 การส่งเสริมประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต	นักศึกษา	ณ	สำานักงาน	กสม.	หรือองค์กร	

เครือข่าย	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์ในการทำางานด้านการส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชน	และสามารถนำาความรู้มาพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป	

๖)	 การสร้างพื้นที่ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชนในทุกภาคส่วนในการส่งเสริม	ปกป้อง	และ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในปี	๒๕๕๗	มีการจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา	จำานวน	๒๒	แห่ง	

ดังนี้	

เดือนมกราคม	๒๕๕๗	กับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคใต้	๘	แห่ง	ได้แก่	มหาวิทยาลัยทักษิณ		

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช	 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา		มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา		มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี	และมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ์

เดือนกรกฎาคม	๒๕๕๗	กับสถาบันอุดมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	๑๔	แห่ง	ได้แก่	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 มหาวิทยาลัยนครพนม	 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

กาฬสินธุ์		มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ		มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม		

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด	 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย	 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ	

สกลนคร		มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์		มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี		และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน	ี

เพ่ือให้มีการดำาเนินงาน	 และกิจกรรมต่าง	ๆ 	ระหว่างสำานักงาน	กสม.	กับสถาบันอุดมศึกษาที่ได้มีการจัดทำา

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง	รวมท้ังการประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จึงได้ดำาเนินกิจกรรมต่าง	ๆ 	ดังนี้
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๑)	 โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน	

	เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมซ่ึงเป็นอาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ

ด้านสิทธิมนุษยชน	 สามารถนำาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน	 และขยายผลเพื่อให้เกิด	

การดำาเนินงานด้านการคุ้มครอง	รณรงค์	ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่	 ตลอดจนมีความคิดสร้างสรรค์	

ในการพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน	ซึ่งในปี	๒๕๕๗	มีการดำาเนินกิจกรรม	๒	ครั้ง	ดังนี้	

๑.๑)	 การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

๑๗	 แห่ง	 มีผู้เข้าร่วมโครงการ	ประกอบด้วย	คณาจารย์	และผู้แทนมหาวิทยาลัย	จำานวน	๗๐	คน	 ระหว่าง	

วันที่	 ๑๐	-	๑๔	พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	ณ	นาข่าบุรี	รีสอร์ท	จังหวัดอุดรธานี

๑.๒)	 การฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสถาบันอุดมศึกษา	 ภาคใต้	 ๙	แห่ง	 ผู้เข้าร่วม	

โครงการ	ประกอบด้วย	 คณาจารย์	และผู้แทนมหาวิทยาลัย	จำานวน	๕๐	คน	ระหว่างวันที่	๑๕	-	๑๙	ธันวาคม	

๒๕๕๗	ณ	อ่าวฉลองวิลล่า	รีสอร์ท	แอนด์สปา	จังหวัดภูเก็ต

๒)	 โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

โครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นโครงการนำาร่องให้แก่เยาวชน	 มีความรู้

ความเข้าใจ	 และตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน	 และสามารถนำาความรู้ดังกล่าวไปขยายผลต่อในการสร้าง

แกนนำาเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 เพื่อขยายให้ครอบคลุมในภูมิภาคต่าง	ๆ 	 และสามารถขยายผลในการ

จัดตั้งชมรมด้านสิทธิมนุษยชน	ในสถาบันการศึกษา	เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานต่อไป	

โดยการดำาเนินงาน	ประกอบด้วย	การบรรยาย	 กิจกรรมเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้	

ด้านสิทธิมนุษยชน	 การอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 ปฏิบัติการจริงในการลงพื้นท่ี	 เพื่อเรียนรู้	

ความจริงจากชุมชน	 เวทีคณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนจำาลองเพื่อสะท้อนปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

หรือการแสดงบทบาทสมมติ	 โดยมีวิทยากรท่ีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้	ความสามารถ	และประสบการณ์

จากภาคส่วนต่าง	ๆ 	ซึ่งได้ดำาเนินการในกลุ่มเป้าหมาย	๒	ระดับ	ดังนี้

๒.๑)	 การจัดค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	ระดับมัธยมศึกษา	 ระหว่างวันที่	

๓	-	๖	 กรกฎาคม	 ๒๕๕๗	 ณ	 โรงแรมบัดดี้	 ริเวอร์ไซด์	 รีสอร์ท	 อำาเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 โดยมี	

ผู้เข้าร่วมโครงการ	เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จากโรงเรียนสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาเขต	๑	กรุงเทพมหานคร	ประมาณ	๑๐๐	คน

๒.๒)	 การจัดค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 ระดับอุดมศึกษา	 ภาคใต้	 ระหว่าง	

วันท่ี	 ๒๘	-	๓๑	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	 ณ	 ประสานสุข	รีสอร์ท	 อำาเภอสิชล	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 โดยมี	

ผู้เข้าร่วมโครงการ	เป็นนิสิต/นักศึกษา	จำานวน	๘๐	คน	
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๓)	 การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	

สืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสำานักงาน	กสม.	

จึงมีการจัดต้ังศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ 	 โดยในปี	๒๕๕๗	 ได้เปิดศูนย์	

ไปแล้ว	 ๒	 แห่ง	คือ	ศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	ณ	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	 และศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	ณ	มหาวิทยาลัย

ทักษิณ	วิทยาเขตพัทลุง

๔)	 การจัดมุมสิทธิมนุษยชนศึกษา

จำานวน	๒	แห่ง	ณ	มหาวิทยาลัยนครพนม	เมื่อวันที่	๑๑	กันยายน	๒๕๕๗	และมหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 กันยายน	 ๒๕๕๗

๕)	 การดำาเนินกิจกรรมร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา	

สำานักงาน	กสม.	ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่าง	ๆ 	ได้จัดทำาโครงการและแผนการทำางาน

เพื่อขยายผลในการส่งเสริมความรู้	ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนแก่เยาวชน	 และประชาชนในพื้นที่	 โดยมี

การดำาเนินกิจกรรมร่วมกัน	ดังนี้

๕.๑)	 โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดำาเนิน

โครงการสัมมนา	“การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการใช้ความรุนแรงต่อเพศตรงข้ามและ	

เพศสภาพ”								

๕.๒)	 โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์	 ได้ดำาเนินโครงการอบรม	เรื่อง	

“บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน”	

๕.๓)	 โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	 ดำาเนินโครงการ	

“สัมมนาการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา”

๕.๔)	 โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์	จังหวัดนราธิวาส	 ดำาเนิน

โครงการ	“การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของผู้ยากไร้ในชุมชนมุสลิมด้วยระบบซะกาต”

๕.๕)	 โครงการร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี	 ดำาเนินโครงการ	

“การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	เรื่อง	สิทธิเด็ก”	

๖)	 โครงการสิทธิมนุษยชนรากฐานการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	

เป็นการสร้างเครือข่ายในการทำางานเชิงยุทธศาสตร์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงาน	

ด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนา	เป็นผู้บริหารและบุคลากรด้าน	

การศึกษา	และเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจากจังหวัดยะลา	จำานวน	๒๐๐	คน	ระหว่างวันที่	๓๐	มีนาคม	-	

๑	เมษายน	๒๕๕๗	ณ	โรงแรม	ซี.	เอส.	จังหวัดปัตตานี
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๑)	 โครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน	

สนับสนุนการทำางานของเครือข่าย	สร้างความรู้ความเข้าใจความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	และ

สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในแต่ละพื้นท่ี	 ให้มีความรู้และความเข้าใจเร่ืองสิทธิมนุษยชนมากขึ้น	

ผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิต้องมีความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญ	 สิทธิในที่ดินทำากินโดยเฉพาะในเขตป่า	

ช่องทางและกลไกในการคุ้มครองสิทธิ	 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และมีความเข้าใจเรื่อง	

สิทธิมนุษยชนมากขึ้น	และสามารถนำาไปแก้ไขปัญหาได้	ในปี	๒๕๕๗	มีการดำาเนินโครงการอาสาสมัครพิทักษ์

สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ต่าง	ๆ 	โดยจัดทั้งเวทีระดับภาค	และเป็นระดับเป้าหมาย	ในปี	๒๕๕๗		ดังนี้

๑.๑)	 การจัดเวทีตามกลุ่มเป้าหมาย	๒	 เวที	 ระหว่างวันที่	 ๓๐	 มกราคม	-	๑	 กุมภาพันธ์	

๒๕๕๗	 ณ	จังหวัดนครสวรรค์	ระหว่างวันที่	๓	-	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	 ณ	จังหวัดเชียงราย

๑.๒)	 การจัดเวทีระดับภาคเพื่อรับฟังความคิดเห็น	“สิทธิมนุษยชน	:	สิทธิของประชาชน

ที่ต้องได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ”	การจัดเวทีเพื่อประสานการทำางานเครือข่ายและรับฟังความคิดเห็น							

เรื่อง	สิทธิตามรัฐธรรมนูญ	 เวทีที่	๑	 พื้นที่ภาคใต้	 ณ	 จังหวัดสงขลา	 ระหว่างวันที่	 ๖	-	๘	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	

เวทีที่	๒	 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ณ	 จังหวัดขอนแก่น	ระหว่างวันที่	 ๒๐	-	๒๒	 สิงหาคม	 ๒๕๕๗	

เวทีที่	๓	 พื้นที่ภาคเหนือ	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	 ระหว่างวันที่	 ๓	-	๕	 กันยายน	 ๒๕๕๗	 และการสรุปเวทีรวม	

ในกรุงเทพมหานคร	ระหว่างวันที่	๘	-	๑๐	ตุลาคม	๒๕๕๗	

๒)	 โครงการประสานงานและสนับสนุนเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	

เพื่อสนับสนุนและขยายองค์กรเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในแต่ละภาค	 โดยให้แกนนำา	

เครือข่ายเป็นแกนกลางหรือผู้ประสานงานในพื้นที่	 โดยการเสริมทักษะที่จำาเป็นต่อการดำาเนินงาน	

ในพื้นที่	 ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของภาคประชาสังคม	องค์กรพัฒนาเอกชน	และภาคประชาชน	

ชุมชนท้องถิ่น	เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน	และลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เพื่อให้มี

แผนการดำาเนินงานด้านส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ร่วมกับ	กสม.	

๒.๑)	 การจัดเวทีกรอบแนวคิดสิทธิชุมชนกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ควรทำาอย่างไร	 ระหว่างวันท่ี	 ๔	-	๖	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๗	 ณ	ต้นหว้า	

รีสอร์ท	อำาเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น
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๒.๒)	 การจัดการสัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแก่ผู้นำา

สมัชชาคนจน	และการจัดเวทีสาธาณะ	“เหลียวหลังแลหน้าสถานการณ์คนจน”	 โดยร่วมกับ	สมัชชาคนจน	

ระหว่างวันที่	๑	-	๔	ธันวาคม	 ๒๕๕๗

๓)	 โครงการประสานความร่วมมือเครือข่ายส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

เรื่อง	“มนุษย์	–	สังคม	–	ภาคประชาสังคม	:	อีสานกับการกำาหนดวิถีชีวิตตนเอง”		

เป็นการประสานงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 เพื่อจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กร

พัฒนาเอกชนท่ีดำาเนินงานอยู่ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เพื่อกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานด้าน	

สิทธิมนุษยชน	ทั้งการเฝ้าระวัง	ส่งเสริม	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ระหว่างวันที่	๑๓	-	๑๕	สิงหาคม	๒๕๕๗	

ณ	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การพัฒนาระบบสารสนเทศภาคี เค รือ ข่ ายด้ านสิทธิ มนุษยชน	 เพื่ อ

พัฒนาฐานข้อมูลให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย	สะดวก	รวดเร็ว	 รวมถึง	สามารถ

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมของ	กสม.	และเครือข่ายต่าง	ๆ 	 รวมถึงให้มี 	

การจัดทำาข้อมูลให้ เ ป็นระบบ	จัดหมวดหมู่ 	 และให้สามารถสืบค้นข้อมูลได้	

สะดวกรวดเร็ว	 ทั้งนี้	ในปี	๒๕๕๗	ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน

สามารถใช้งานและจัดเก็บข้อมูลได้แล้ว
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เน่ืองจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คือ	ปัตตานี	 ยะลา	 นราธิวาส	 และ	

๔	 อำาเภอในจังหวัดสงขลา	 ได้แก่	 อำาเภอจะนะ	 เทพา	 นาทวี	 และสะบ้าย้อย	 เป็น

พื้นที่ที่มีสถานการณ์ความไม่สงบมาอย่างต่อเนื่อง	 กสม.	จึงเห็นความสำาคัญในการ

ดำาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีดังกล่าว	 โดยได้กำาหนดให้พื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้เป็นพ้ืนท่ีจุดเน้นในการดำาเนินงานของ	กสม.	และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ

ปฏิบัติการยุทธศาสตร์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อดำาเนินการคุ้มครอง

และส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และกำาหนดเป็นแผน

ยุทธศาสตร์สำาคัญเชิงพื้นที่	ซึ่งในปี	๒๕๕๗	กสม.	ได้ดำาเนินการในภารกิจต่าง	ๆ 	ดังนี้

๑)	 การตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับฟังปัญหาในพื้นที่

๑.๑)	 เมื่อวันที่	๑๓	มกราคม	๒๕๕๗	 กสม.	ได้เข้าเยี่ยมให้กำาลังใจและรับทราบปัญหา	

กรณีเด็กหญิงได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระสุนปืนซ้อมยิงของเจ้าหน้าท่ีทหาร	ท่ีอำาเภอยะหา	จังหวัดยะลา	

ซึ่ง	กสม.	ได้ตรวจสอบและจัดทำารายงานผลการพิจารณาคำาร้อง	โดยมีข้อเสนอแนะนโยบายต่อหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้	

(๑)	 กระทรวงกลาโหมสมควรพิจารณากำาชับไปยังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	เพื่อให้

เกิดความระมัดระวังในการใช้พื้นท่ีในเขตท่ีมีการดำาเนินการฝึกซ้อมทางทหาร	 โดยท่ีการฝึกซ้อมทางทหาร

ดังกล่าวมีการใช้อาวุธจริง	 จึงย่อมเกิดปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนในการได้รับอันตรายต่อชีวิต	

ร่างกาย	และทรัพย์สินที่เกิดขึ้นจากการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ในการฝึกซ้อมดังกล่าว	 ดังนั้น	จึงควรกระทำา	

ในสถานที่ที่มีความปลอดภัยสูงสุด	และอยู่ห่างจากชุมชนพอสมควร	

(๒)	 กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายใน	(กอ.รมน.)	สมควรพิจารณาถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีน้ีถือเป็นบทเรียนสำาคัญท่ีต้องร่วมพิจารณา	และแสวงหาหนทางป้องกันแก้ไข	

ภายใต้กรอบอำานาจหน้าที่และกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป	และกำาหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ

เยียวยาความเสียหายต่อร่างกายและจิตใจของผู้เสียหายหรือครอบครัวให้ครบถ้วน
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(๓)	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	สมควรให้ความ	

ช่วยเหลือในขอบเขตภารกิจของกระทรวงฯ	โดยเฉพาะการเข้าเยี่ยมบ้านหรือติดตามให้ความช่วยเหลือ	

ผู้เสียหายที่ดำาเนินการไปแล้วอย่างต่อเนื่องต่อไป	

(๔)	 กระทรวงศึกษาธิการ	สมควรให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายในรูปของค่าใช้จ่าย

ในการศึกษาและทุนการศึกษา	เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้เสียหายจนสำาเร็จการศึกษา	เพื่อสามารถประกอบ

อาชีพได้

(๕)	 กระทรวงสาธารณสุข	สมควรดำาเนินการลงพื้นท่ีเยี่ยมผู้ เสียหายและ

ครอบครัวอย่างต่อเน่ือง	เพ่ือเป็นการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจควบคู่ไปกับการรักษาพยาบาล	ซึ่งขณะนี้ยังต้องได้

รับการดูแลจากแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข	 ซึ่งต่อมาภายหลัง	หน่วยงานดังกล่าวได้ดำาเนินการ	

ตามข้อเสนอของ	กสม.	โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ประสานให้ผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหายส่ง	

หนังสือรับรองการศึกษาให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา	เขต	๑	 ทุกเปิดภาคเรียนแรกของปีการศึกษา

ทุกปีเพื่อขอรับทุนการศึกษารายปีอย่างต่อเนื่อง

๑.๒)	 เมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	กสม.	ได้เข้าเยี่ยมให้กำาลังใจและรับฟังปัญหา	

จากญาติผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำาเภอปานาเระ	และอำาเภอแม่ลาน	จังหวัดปัตตานี

๑.๓)	 เมื่อวันที่	๒๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗	กสม.	ได้ประชุมหารือและรับฟังปัญหา	 เพื่อการ

ช่วยเหลือชาวโรฮิงญาจากเครือข่ายช่วยเหลือชาวโรฮิงญา	ณ	สหกรณ์อิสลาม	อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	

และเข้าเยี่ยมชาวโรฮิงญาที่ถูกควบคุมตัวในห้องกัก	จำานวนประมาณ	๔๐๐	คน	ณ	ด่านตรวจคนเข้าเมือง	

อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา

๑.๔)	 เมื่อวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๗	 กสม.	ได้เข้าเยี่ยมชาวอุยกูร์	ณ	ด่านปาดังเบซาร์	

อำาเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา	และเย่ียมผู้หญิงและเด็กที่สำานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ	๑๒	

อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและหารือแนวทางการให้ความช่วยเหลือภายใต้หลักการ

สิทธิมนุษยชน	

๑.๕)	 เมื่อวันที่	๓๐	ตุลาคม	-	๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	 กสม.	ได้ลงพื้นท่ีในจังหวัดปัตตานี		

จังหวัดยะลา	และจังหวัดนราธิวาส	เพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำาโครงการสถานการณ์ด้าน	

สิทธิมนุษยชนของคนพิการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒)	 โครงการเฝ้าระวังและตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดมนุษยชนในพื้นที ่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	

กสม.	ได้จัดให้มีโครงการเฝ้าระวังและตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงต่อการละเมิดมนุษยชน	

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อสร้างระบบและกลไกการเฝ้าระวังและตรวจเยี่ยม

สถานที่เสี่ยง	 และให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง	ๆ 	ปฏิบัติงานด้วยความตระหนักและความเคารพในศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ของผู้ที่อยู่ในความดูแล	 ตลอดจนรับทราบสภาพข้อเท็จจริงของสภาพคุมขังสำาหรับใช้เป็น	

ข้อมูลจัดทำาข้อเสนอแนะนโยบายด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 และการผลักดันให้เกิดการปรับปรุง
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แก้ไข	กฎระเบียบ	กฎหมาย	แนวปฏิบัติท่ีจะนำาไปสู่การส่งเสริม	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกคุมขัง	

ในระดับมาตรฐานสากลโดยได้เข้าตรวจเยี่ยมสำานักงานตรวจคนเข้าเมือง	๖	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัด

สงขลา	เมื่อวันที่	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๗	และเข้าตรวจเยี่ยมเรือนจำากลางสงขลา	และทัณฑสถานหญิงสงขลา	

อำาเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	เมื่อวันที่	๓	มิถุนายน	๒๕๕๗	 และเข้าตรวจเยี่ยมกรมทหารพรานที่	๔๑	

ค่ายวังพญา	อำาเภอรามัน	จังหวัดยะลา	เมื่อวันที่	๒๑	กรกฎาคม	๒๕๕๗	

๓)	 การพบหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เพื่อประสานความร่วมมือ

๓.๑)	 เมื่อวันท่ี	๒๐	มีนาคม	๒๕๕๗	 กสม.	ได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัด

สงขลา	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อหารือเร่ืองแนวทางการแก้ไขปัญหาและการดูแลชาวโรฮิงญา	

ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศไทย

๓.๒)	 เมื่อวันที่ 	 ๒	 เมษายน	๒๕๕๗	 กสม.	ได้ประชุมร่วมกับผู้บังคับการตรวจ	

คนเข้าเมือง	๖	เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางการดำาเนินการกับผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮิงญา	

และชาวอุยกูร์

๓.๓)	 เมื่อวัน ท่ี 	 ๑๐	 เมษายน	๒๕๕๗	 กสม.	ได้ประชุมร่วมกับผู้กำากับการ	๓	

กองบังคับการสืบสวนสอบสวน	เพื่อรับทราบข้อมูลและประสานความร่วมมือในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

ให้กับชาวอุยกูร์ที่หลบหนีเข้ามาในประเทศไทย

จากการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตามข้อ	๓.๑)	-	๓.๓)	กสม.	ได้จัดทำาข้อเสนอ	

ไปยังศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ตามหนังสือสำานักงานคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ที่	สม	๐๐๐๓/๖๕๗	ลงวันท่ี	๘	เมษายน	๒๕๕๗	ในการให้ความช่วยเหลือกับ	

ผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง	 ต่อมา	ศอ.บต.		ได้มีคำาสั่งท่ี	๑๘๓/๒๕๕๗	ลงวันท่ี	๑๐	มิถุนายน	๒๕๕๗	แต่งตั้ง	

คณะกรรมการประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง	เพื่อทำาหน้าที่ในการดูแล	

ให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองท่ีโรงพยาบาลจำาหน่ายออกจากการรักษาและส่งกลับ	

ไปให้สถานกักตัวแต่ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้และต้องได้รับการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่อง

๓.๔)	 เมื่อวันที่	๒๘	เมษายน	๒๕๕๗	กสม.	ได้เข้าพบพลโท	วลิต	 โรจนภักดี	แม่ทัพ	

ภาคที่	๔	เพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นการร้องเรียนและความคืบหน้าการดำาเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง	

ตลอดจนการขอความร่วมมือในเรื่องการอำานวยความสะดวกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของ	กสม.	เข้าเยี่ยม	

ผู้ที่อยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่	อันเป็นการคุ้มครองสิทธิของประชาชนที่ถูกควบคุมตัวภายใต้กฎหมาย

พิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต้
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๑)	 โครงการอบรมเรื่อง	อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ	

หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	หรือย่ำายีศักดิ์ศรี

กสม.	ได้จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการและ	

การปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ	หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	

หรือย่ำายีศักด์ิศรีให้กับเจ้าหน้าท่ีทหาร	เจ้าหน้าที่ตำารวจ	เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง	และเจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์	

เมื่อวันที่	๒	-	๔	มีนาคม	๒๕๕๗	ณ	ห้องสุคนธาฮอลล์	โรงแรมเซ็นทารา	อำาเภอหาดใหญ่	จังหวัดสงขลา

๒)	 โครงการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาสำาหรับประชาชนชาวมลายู

มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย	กสม.	ได้จัดทำาหนังสือคู่มือสิทธิมนุษยชนศึกษาฯ	สำาหรับประชาชนในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้	ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษามลายู	เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับ

ประชาชนในพื้นที่	ตลอดจนเข้าถึงความรู้ในเรื่องกระบวนการและวิธีการร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ได้ด้วยตนเอง

๓)	 โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน

เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนมีพลังท่ีเข้มแข็ง	เรียนรู้และสามารถใช้สิทธิของตนเองในการ

จัดการกับปัญหาภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	และสามารถพึ่งพาตนเองได้

อย่างยั่งยืนและมั่นคง	 กสม.	ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	จำานวน	๒	โครงการ	ดังนี้

๓.๑)	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“การเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงในพื้นท่ี

ขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้”	เมื่อวันที่	๘	-	๑๐	กันยายน	๒๕๕๗	ณ	โรงแรม	ซี.เอส.	ปัตตานี	ผู้เข้าร่วม	

จำานวน	๔๐	คน	 	

๓.๒)	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	“สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของคนพิการ

ที่เกิดจากความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้”	เมื่อวันท่ี	๑๗	-	๑๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ณ	โรงแรม

ซี.เอส.	ปัตตานี	ผู้เข้าร่วมจำานวน	๕๐	คน	

๓.๓)	 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของ	

ผู้หญิงมุสลิม	รุ่นหนึ่ง	๒๒	-	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๗	และ	รุ่นสอง	๒๔	-	๒๕	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	โรงแรม	ซี.เอส.	

ปัตตานี	 ผู้เข้าร่วมจำานวน	รุ่นละ	๓๙	คน	และ	๔๔	คน
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๑)	 การจัดประชุมความร่วมมือการดำาเนินงานศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

(๑)	 เมื่อวันที่	๖	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 กสม.	ประชุมร่วมกับคณบดีคณะรัฐศาสตร์	

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	ระหว่างศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน	

คณะรัฐศาสตร์	กับศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้	กสม.	 ณ	ห้องประชุม	

คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	วิทยาเขตปัตตานี

(๒)	 เมื่อวันที่	๒	มิถุนายน	๒๕๕๗	 กสม.	ได้จัดการประชุมแนะนำาศูนย์ประสานงาน	

ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อแนวทาง	

การดำาเนินงานของศูนย์ฯ	และเพื่อประสานความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	

ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	ที่ ต้ังอยู่	ณ	ศูนย์ศึกษาสิทธิมนุษยชน	คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย	

สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตปัตตานี	ณ	 โรงแรม	บีพี	 สมิหลา	บีช	 รีสอร์ท	 จังหวัดสงขลา	 โดยมีเครือข่ายด้าน	

สิทธิมนุษยชน	และพนักงานเจ้าหน้าที่ร่วมการประชุมจำานวน	๓๐	คน	

๒)	 การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน	

โดยที่การดำาเนินการ	กสม.	เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป็นสำาคัญ	จึงแต่งตั้ง	

พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน	ซึ่งเป็นบุคคลในพ้ืนท่ีจังหวัดปัตตานี	จังหวัดยะลา	และ

จังหวัดนราธิวาส	จังหวัดละ	๗	คน	รวม	๒๑	คน	ทำาหน้าท่ีรับเรื่องร้องเรียนกรณีท่ีมีการกระทำาหรือละเลย

การกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่	ตามท่ีมีผู้ร้องเรียนหรือปรากฏเหตุขึ้น	เพื่อสนับสนุน	

การดำาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ	หรือ	กสม.

๓)	 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	

การทำางานของ	กสม.	ซึ่งมีสำานักงานอยู่ที่ส่วนกลาง	คือ	ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	

ในกรุงเทพฯ	เพียงแห่งเดียว	อาจไม่สะดวกและรวดเร็วในการให้บริการกับประชาชน	 โดยเฉพาะในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้	ซึ่งมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมิติที่หลากหลาย	ทั้งด้านสังคม	ศาสนา	

และวัฒนธรรม	ทำาให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างยากลำาบาก	 ดังนั้น	เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ	

และประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนในระดับพื้นท่ีเข้าถึงได้โดยเร็ว	

กสม.	จึงได้เปิดศูนย์ประสานงานสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ข้ึน	เมื่อวันท่ี	๒๔	มิถุนายน	๒๕๕๗	

ณ	ที่ทำาการอาคารคณะรัฐศาสตร์	(ชั้น	๑)	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	(มอ.)	วิทยาเขตปัตตานี	จังหวัด
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ปัตตานี	(พร้อมจัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์	อาทิ	แผ่นพับและดีวีดี)	 โดยได้รับความร่วมมือจากคณบดี	

คณะรัฐศาสตร์ให้ใช้สถานที่ภายในคณะเป็นที่ทำาการ

ทั้งนี้	ศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้มีบทบาทหน้าท่ี	

ดังนี้

๑.	 เป็นศูนย์กลางประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒.	 สนับสนุนภารกิจของ	กสม.	ในด้านการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	การส่งเสริมและ	

เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี	และหน่วยงานของรัฐ	ตลอดจนประชาชน	

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน	 การประสานความร่วมมือ	

ในการดำาเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับภาคส่วนต่าง	ๆ 	เป็นไปด้วยความราบร่ืน	รวมถึงเรื่อง

ร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพ้ืนจังหวัดชายแดนภาคใต้	มีการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ	

รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพมากขึ้น	และพนักงานเจ้าหน้าที่	หน่วยงานของรัฐ	ตลอดจนประชาชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น
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การดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศของ	กสม.	ประกอบด้วย	

การส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่าง	ๆ 	และ	

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั้งในระดับสากล	

ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก	และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 ในปี	๒๕๕๗	

ซึ่ง	กสม.	เป็นสมาชิกกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ	

ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	(Asia	Pacific	Forum	of	National	Human	Rights	

Institutions	(APF))	รวมทั้งกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 	 (South	 East	 Asia	National	

Human	Rights	Institutions	Forum	(SEANF))	 ทั้งนี้	กสม.	ยังคงบทบาทที่สำาคัญ	

ในฐานะสมาชิกองค์กรบริหาร	(Bureau)	ของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง	

ประ เทศว่ าด้ วยสถา บันสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ 	 เพื่ อส่ ง เสริ มและคุ้ มครอง	

สิทธิมนุษยชน	(International	 Coordinating	 Committee	 of	 National	

Institutions	 for	 the	 Promotion	 and	 Protection	 of	 Human	 Rights	(ICC))	

ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

ในปี	๒๕๕๗	มีปัจจัยท่ีสำาคัญอีก	๒	ประการ	ท่ีส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงาน

ด้านต่างประเทศของ	กสม.	ซึ่งได้แก่	เหตุการณ์ยึดอำานาจของคณะรักษาความสงบ	

แห่งชาติ	(คสช.)	เมื่อวันท่ี	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	และผลการทบทวนสถานะของ	

กสม.	ใน	ICC	ซึ่งคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

(ICC	 Sub-Committee	on	Accreditation	(SCA))	ได้มีข้อเสนอแนะให้ลดระดับ	

สถานะของ	กสม.	ใน	ICC	จากสถานะ	‘A’	เป็น	‘B’	โดยจะมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคม	

๒๕๕๘	เป็นต้นไป

สำาหรับการดำาเนินงานท่ีสำาคัญของ	กสม.	ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่าง

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบต่าง	ๆ 	มี	ดังนี้
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คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

หรือ	ICC	เป็นองค์กรความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก	 ปัจจุบัน	

มีสมาชิก	๑๐๖	สถาบัน	แบ่งออกเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีสอดคล้อง

กับหลักการปารีสว่าด้วยสถาบันแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	หรือ	

Paris	Principles	และได้รับสถานะ	‘A’	จำานวน	๗๑	สถาบัน	 สถาบันที่มีความสอดคล้องกับ	

หลักการปารีสเพียงบางส่วน	 และได้รับสถานะ	‘B’	จำานวน	๒๕	สถาบัน	 และสถาบันที่

ไม่ปฏิบัติตามหลักการปารีสโดยได้รับสถานะ	‘C’	จำานวน	๑๐	สถาบัน	 ทั้งนี้	ในปี	๒๕๕๗	

กสม.	ได้เข้าร่วมในกิจกรรมที่สำาคัญของ	ICC	ดังนี้

๑)		 การประชุม		ICC	Bureau	และการประชุม	ประจำาปี	(ICC	Annual	Meeting) 

ครั้งที่	๒๗	ระหว่างวันที่	๑๒	-	๑๔	มีนาคม	๒๕๕๗	ณ	อาคารสำานักงานสหประชาชาติ	

นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส

ในช่วงการประชุม	ICC	Bureau	ซึ่งประธาน	กสม.	ของไทยได้เข้าร่วมประชุมในฐานะ	

ผู้แทนจากภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	ซึ่งประกอบด้วย	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย	

เกาหลีใต้	กาตาร์	และไทย	ร่วมกับสมาชิกจากภูมิภาคแอฟริกา	อเมริกา	และยุโรป	ภูมิภาคละ	๔	ประเทศ	

รวมทั้งสิ้น	๑๖	ประเทศ	โดยที่ประชุมได้หารือกันในประเด็นสำาคัญ	ได้แก่	

(๑)	 การรับทราบสาระสำาคัญของข้อมติสหประชาชาติ	ที่	๖๘/๑๗๑	 เมื่อวันที่	๑๘	

ธันวาคม	๒๕๕๖	ซึ่งได้ย้ำาในบทบาทที่สำาคัญของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	การทำาหน้าที่อย่างเป็น

อิสระตามหลักการปารีส	 รวมทั้งย้ำาว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้คำาขู่	หรือ	

การตอบโต้ทุกอำานาจหรืออิทธิพลต่าง	ๆ 	อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ี	 ซ่ึงรวมถึงการจำากัดในเรื่อง	

งบประมาณด้วย

(๒)	 ที่ประชุมได้รับรองแผนยุทธศาสตร์การทำางานของ	ICC	ระหว่างวันที่	๑	มกราคม	

๒๕๕๗	ถึง	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	ซึ่งประกอบด้วย	เป้าหมายหลัก	๔	ประการ	คือ	(๑)	 เสริมสร้างการ	

มีปฏิสัมพันธ์กับสหประชาชาติและกลไกในระดับภูมิภาค	 (๒)	สร้างความเป็นหุ้นส่วน	(partnership)	

กับผู้มีส่วนได้เสียจากภายนอก	(external	stakeholders)	ซึ่งรวมถึงภาคประชาสังคม	และหน่วยงาน	

ระหว่างประเทศต่าง	ๆ 	 (๓)	เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกระบวนการประเมินสถานะ	(accreditation)	

ซึ่งถือเป็นภารกิจหลัก	(core	function)	ของ	ICC	 และ	(๔)	พัฒนาระบบบริหารจัดการของ	ICC	ให้มี	

ความยั่งยืน
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(๓)	 นอกจากน้ี	ที่ประชุมยังได้รับทราบรายงานของผู้แทนสำานักงานข้าหลวงใหญ่	

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	(Office	of	The	High	Commissioner	for	Human	Rights	(OHCHR))	

ซึ่งทำาหน้าที่สนับสนุนและช่วยเหลือให้	ICC	และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีปฏิสัมพันธ์กับกลไก	

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	การรับรอง	

งบประมาณประจำาปี	๒๕๕๗	จำานวน	๒๗๓,๕๐๐	แฟรงค์สวิส	 การจัดทำากรอบการดำาเนินงานสำาหรับ	

คณะทำางานต่าง	ๆ 	ภายใต้	ICC	ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	 รวมท้ังการแก้ไขธรรมนูญของ	ICC	ให้มีความ	

ชัดเจนและเป็นมาตรฐานการทำางานของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ	หรือ	SCA	เป็นต้น	

สำาหรับการประชุมประจำาปี	ครั้งท่ี	๒๗	ท่ีประชุมได้ตระหนักถึงสิ่งท้าทายในประเด็น	

สิทธิมนุษยชนที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในทุกภูมิภาคกำาลังเผชิญอยู่	 ไม่ว่าจะเป็นการประท้วง	

การจลาจลที่นำาไปสู่ความรุนแรง	การเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจ	ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	และความ

พยายามเคลื่อนไหวไปสู่ระบอบประชาธิปไตย	โดยภายใต้สถานการณ์เหล่านี้	 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

จำาเป็นต้องแสดงบทบาทที่จะเชื่อมแนวทางปฏิบัติในระบบสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้เข้ากับแนวทาง

ในประเทศ	 การที่สหประชาชาติได้รับรองข้อมติเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันสิทธิฯ	เป็นประจำาทุกปี	

จึงถือเป็นการส่งสัญญาณให้เห็นถึงการยอมรับถึงความสำาคัญของหลักการปารีสที่จะเป็นหลักประกัน	

ในการสร้างความมีประสิทธิภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในส่วนของการอภิปรายภายใต้ระเบียบวาระต่าง	ๆ 	ในช่วงการประชุมประจำาปีของ	ICC	

ครั้งที่	๒๗	มีอาทิ	บทบาทความรับผิดชอบและโอกาสของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกระบวนการ	

UPR	รอบที่	๒	(ปี	๒๕๕๕	-	๒๕๕๙)	 ซึ่งสถาบันสิทธิฯ	จะต้องมีส่วนร่วมในการนำาเสนอรายงานคู่ขนาน	

กับรายงานของภาครัฐ	 รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	โดยหน่วยงานภาครัฐ	ตลอดจนการติดตามผลการส่งเสริมความสัมพันธ์

ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับรัฐสภาตามหลักการกรุงเบลเกรดท่ีเห็นว่า	สถาบันสิทธิฯ	และ

รัฐสภาจะสามารถรับประโยชน์ซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

กระบวนการประเมินสถานะ	(accreditation	review)	ของสถาบันสิทธิฯ	ที่เน้นเงื่อนไขสำาคัญตาม	

หลักการปารีส	(Essential	requirement	of	the	Paris	Principles)	ซึ่งประกอบด้วย	การจัดตั้ง	อำานาจหน้าที	่

การผลักดันรัฐบาลให้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	การมีปฏิสัมพันธ์กับระบบ	

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	กระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง	รวมทั้งการทำาหน้าที่ติดตามและการมี	

ข้อเสนอแนะ	และการจัดทำาแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

๒)	 การประชุม	ICC	Bureau	ระหว่างวันที่	๑๖	-	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๗ 

ที่	นครโจฮันเนสเบิร์ก	ประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้	

การประชุม	ICC	Bureau	ในครั้งนี้ถือเป็นการประชุม	ICC	Bureau	ครั้งสุดท้ายของ	

กสม.	ไทยก่อนสมาชิกภาพจะสิ้นสุดลง	สำาหรับระเบียบวาระการประชุมได้ครอบคลุมประเด็นในเรื่อง

การบริหารจัดการและสถานะงบประมาณของ	ICC	อาทิ	การจัดตั้งคณะทำางานของ	ICC	ว่าด้วยเป้าหมาย	
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การพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังปี	๒๕๕๘	(Post	-	2015	Sustainable	Development	Goals	 (SDGs))	

การทบทวนกระบวนการประเมินสถานะของ	ICC	บทบาทของ	ICC	ในเวทีการประชุมด้านสิทธิมนุษยชน	

ในกรอบสหประชาชาติทั้งที่นครเจนีวาและนครนิวยอร์ก	 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	กับ	Treaty	bodies	ต่าง	ๆ 	 การพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง	ICC	กับ	

สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ	(International	Ombudsman	Institute	(IOI))	รวมทั้ง	

การรับรองบัญชีสถานะงบประมาณ	และรายงานผลการตรวจสอบสถานะทางการเงิน

๓)	 การมีหนังสือถึงประธาน	ICC	เกี่ยวกับสถานะของ	กสม. 

ภายหลังการยึดอำานาจของ	คสช.

เมื่อวันที่	๒๙	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 ประธาน	กสม.	ได้มีหนังสือถึงนาย	Lawrence	

Mushwana	ประธาน	ICC	ตอบข้อห่วงกังวลของประธาน	ICC	เกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยภายหลัง

เกิดการรัฐประหาร	เมื่อวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	โดยเฉพาะสถานะทางกฎหมายของ	กสม.	หลังจากท่ี

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ถูกยกเลิก	พร้อมกับระบุว่า	กสม.	ยังคงปฏิบัติหน้าที่

ต่อไปได้ตามปกติ	บนพื้นฐานของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒

ขณะเดียวกัน	ประธาน	กสม.	ได้แจ้งเพิ่มเติมว่า	 กสม.	ได้ขอให้	คสช.	ยึดม่ันในหลักการ	

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนตามพันธกรณีในอนุสัญญาระหว่างประเทศด้าน	

สิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 โดยเฉพาะกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิ	

ทางการเมือง	(ICCPR)	ข้อ	๔	 และอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	(CAT)	 ทั้งนี้	ในสถานการณ์ที่ยากลำาบาก	

ดังกล่าว	 กสม.	จะยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันและสร้างสรรค์ในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

และช่วยเหลือให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับการเยียวยาโดยเร็ว

๔)	 การทบทวนสถานะ	(re-accreditation)	ของ	กสม.	ใน	ICC

กสม.	ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก	ICC	ตั้งแต่ปี	๒๕๔๗	และได้รับสถานะ	‘A’	 ต่อมา	เม่ือปี	

๒๕๕๑	ได้มีการทบทวน	(re-accreditation)	ตามวาระและได้รับสถานะ	‘A’	โดยคณะอนุกรรมการประเมิน

สถานะของ	 ICC	 หรือ	 Sub-Committee	 on	 Accreditation	 (SCA)	 ซึ่งได้รับมอบอำานาจหน้าที่จาก	ICC	

ในการประเมิน	(accredit)	 และทบทวน	(re-accreditation)	 สถานะของสถาบันสิทธิฯ	ที่เป็นสมาชิก	ICC	

ว่ามีความสอดคล้องทั้งในด้านกฎหมายจัดตั้ง	(enabling	law)	และการปฏิบัติหน้าที่	(performance)	

กับหลักการปารีสมากน้อยเพียงใด	

กสม.	กำาหนดเข้ารับการทบทวน	(re-accreditation)	สถานะเป็นครั้งที่	๒	เมื่อเดือน	

พฤศจิกายน	๒๕๕๖	ซึ่งมีกระบวนการในการจัดทำาเอกสาร	Statement	of	Compliance	 และการให้	

ข้อมูลเกี่ยวกับการทำาหน้าที่ของ	กสม.	ในด้านต่าง	ๆ 	โดยผ่านกระบวนการจัดทำาเอกสารและการให้

สัมภาษณ์ประธาน	กสม.	โดยประธาน	SCA	ผลปรากฏว่า	SCA	ได้เสนอให้เลื่อน	(defer)	การพิจารณา	

ทบทวนสถานะของ	กสม.	ออกไปเป็นช่วงเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๗	 ด้วยเหตุผลว่า	 ยังมีประเด็นที่	SCA	ต้องการ	
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ความชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกหลายประเด็น	 โดยเฉพาะร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

พ.ศ.	....	ที่ยังอยู่ในระหว่างรอการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร	การจัดทำารายงานสถานการณ์การชุมนุม

ทางการเมือง	เมื่อเดือนพฤษภาคม	๒๕๕๓	ซึ่งมีความล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์และใช้เวลานานถึง	๓	ปี	

กว่าจะดำาเนินการแล้วเสร็จ	การขาดบทบัญญัติในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสมาชิกในระหว่างการปฏิบัติ

หน้าที่	รวมทั้งกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งที่ขาดความหลากหลาย	(pluralism)

ต่อมา	เมื่อเดือนมีนาคม	๒๕๕๗	 SCA	ก็ได้มีมติให้เลื่อน	(defer)	การทบทวนสถานะของ	

กสม.	ใน	ICC	ออกไปอีกคร้ัง	เป็นช่วงเดือนตุลาคม	๒๕๕๗	 โดยประเด็นที่ยังอยู่ในข้อห่วงกังวลของ	SCA	

ได้แก่	เร่ือง	ความคุ้มกันและความเป็นอิสระ	(functional	immunity	and	independence)	เนื่องจาก	

อาจเป็นช่องทางให้ถูกแทรกแซง	หรือดำาเนินคดีโดยกลุ่มอิทธิพลจากภายนอก	 หากไม่มีข้อความดังกล่าว	

ปรากฏอยู่ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	 การสรรหาและแต่งตั้ง	(selection	and	appointment)	คณะกรรมการ

ตามรัฐธรรมนูญ	ปี	๒๕๕๐	ที่ไม่เปิดโอกาสต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในสังคม	การรายงาน	

สถานการณ์ทางการเมืองที่ล่าช้า	ซึ่งนอกจากสถานการณ์เมื่อปี	๒๕๕๓	แล้ว	ยังรวมถึงสถานการณ์การ

ชุมนุมทางการเมืองเมื่อช่วงปลายปี	๒๕๕๖	ถึงต้นปี	๒๕๕๗	ด้วย	 นอกจากนี้	ยังมีประเด็นที่มีผู้กล่าวหาว่า	

เจ้าหน้าที่ของสำานักงาน	กสม.	แสดงความคิดเห็นและการฝักใฝ่ทางการเมืองอย่างเปิดเผยระหว่างปฏิบัติ

หน้าที่	 ซึ่งตามหลักการแล้ว	การทำาหน้าที่ของ	กสม.	และสำานักงานต้องยึดหลักความเป็นอิสระ	และ

ความเป็นกลางอย่างเข้มงวด	 ขณะเดียวกัน	SCA	ได้ขอให้	กสม.	รณรงค์เพื่อให้ร่างพระราชบัญญัติ	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	....	ได้รับการพิจารณาโดยสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว

การทบทวนสถานะของ	กสม.	มีขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่	๒๘	ตุลาคม	๒๕๕๗	ซึ่งผลปรากฏ

ว่า	SCA	ได้เสนอให้ลดระดับ	กสม.	ให้อยู่ในสถานะ	‘B’	ซึ่งจะมีผล	๑	ปี	หลังการพิจารณา	 ทั้งนี้	ตาม	

ธรรมนูญ	(Statute)	ของ	 ICC	ข้อ	๑๘.๑	ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ

กสม.	จะยังคงสถานะ	‘A’	ไปก่อนเป็นเวลา	๑	ปี	 ซ่ึงจะเปิดโอกาสให้ใช้ช่วงเวลาดังกล่าวช้ีแจงข้อมูล	

ความคืบหน้าในการดำาเนินการและจัดส่งเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อตอบข้อห่วงกังวลของ	SCA	

รวม	๕	ประเด็น	คือ

(๑) กระบวนการสรรหาและการแต่งตั้ง กสม. (selection and appointment)

SCA	ให้ความสำาคัญในประเด็นเรื่องการสรรหาเป็นอย่างมาก	เนื่องจากในกฎหมาย	

ที่เกี่ยวข้อง	(รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	และร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	 ....	ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการนำาเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา)	

ไม่มีบทบัญญัติที่ระบุถึงการปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวาง	(broad	consultation)	 และการมี	

ส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในกระบวนการรับสมัคร	(application)	 การคัดกรอง	(screening)	 และ	

กระบวนการสรรหารวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตำาแหน่งที่ว่าง	รวมทั้งไม่มีบรรทัดฐานที่ชัดเจน	

ในการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครที่เหมาะสม
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(๒) ความคุ้มกันและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ (Functional	immunity 

and independence)

การที่	SCA	ได้ให้เหตุผลในการให้ความสำาคัญกับประเด็นดังกล่าว	เพื่อป้องกันมิให้	

การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลจากภายนอก	หรือการถูก

ข่มขู่ท่ีจะมีการดำาเนินคดีทางกฎหมายต่อสมาชิก	 ดังนั้น	จึงมีความเห็นว่าพระราชบัญญัติคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรจะมีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มครองดังกล่าวไว้อย่างชัดเจน	พร้อมกับผลักดันให้	

กสม.	รณรงค์ในเรื่องนี้ต่อไป

(๓) การรายงานสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนที่ทันต่อเหตุการณ์

SCA	ได้แสดงความกังวลต่อการที่	กสม.	ไม่สามารถเผยแพร่รายงานสถานการณ์	

ที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงได้ทันเวลา	โดยยกตัวอย่างกรณีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง	

ที่มีความรุนแรง	เมื่อปี	๒๕๕๓	ซึ่งมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก	รวมท้ังมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

โดยหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย	 แต่	กสม.	ใช้เวลาถึง	๓	ปี	ในการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์	

ดังกล่าว	

ต่อมา	ในการชุมนุมทางการเมืองซึ่งเริ่มข้ึนเมื่อช่วงเดือนตุลาคม	ปี	๒๕๕๖	โดยมี	

จำานวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำานวนมาก	 ซึ่ง	กสม.	ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำาเนินการของ	กสม.	

ในการติดตามและสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าว	ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติหน้าที่ของ	กสม.	ในสถานการณ์	

ที่มีความยากลำาบาก	พร้อมกับการใช้ความพยายามในการปรับปรุงวิธีติดตาม	 อย่างไรก็ตาม	SCA	

ได้ต้ังข้อสังเกตว่า	จนถึงขณะนี้	กสม.	ยังไม่สามารถจัดทำารายงานให้แล้วเสร็จพร้อมกับเผยแพร่รายงาน	

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง	ตั้งแต่ช่วงปลายปี	๒๕๕๖	

ได้เช่นเดียวกัน	

(๔) ความเป็นอิสระและความเป็นกลาง (Independence and neutrality)

SCA	ได้แสดงความห่วงกังวลมาก่อนหน้านี้ว่า	มีเจ้าหน้าที่ของ	กสม.	หลายคน	

(staff	members	of	the	NHRCT)	ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยถึงแนวคิดหรือการฝักใฝ่ทางการเมือง	

(political	 affiliations)	ในขณะปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ	ซึ่ง	กสม.	 ได้ชี้แจงกลับไปว่า	 ได้ดำาเนินการ	

ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลางและสอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมแล้ว	

(๕) กระบวนการจัดทำาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. .... (Legislative process)

SCA	รับทราบถึงความพยายามท่ีแข็งขันของ	กสม.	ท่ีจะมีส่วนร่วมในกระบวนการ	

ปฏิรูปและการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	 พร้อมกับความตั้งใจที่จะมีข้อเสนอเพื่อขอแก้ไขกฎหมายจัดตั้ง	

กสม.	(enabling	law)	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีสให้มากที่สุด	โดยขอให้	กสม.	ดำาเนินการต่อไป
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กสม.	ได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ	(Full	Member)	เมื่อเดือนพฤศจิกายน	๒๕๔๖	

จนถึงปัจจุบัน		(ธันวาคม	๒๕๕๗)	APF	มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค	

ที่เป็นสมาชิก	รวมทั้งส้ิน	๒๒	แห่ง	โดยแบ่งออกเป็นสมาชิกสามัญ	(มีสิทธิในการออกเสียง)	

จำานวน	๑๕	แห่ง	ได้แก่	อัฟกานิสถาน	ออสเตรเลีย	อินเดีย	อินโดนีเซีย	จอร์แดน	มาเลเซีย	

มองโกเลีย	 เนปาล	นิวซีแลนด์	ปาเลสไตน์	ฟิลิปปินส์	กาตาร์	 เกาหลีใต้	 ไทย	และ	

ติมอร์เลสเต้	และสมาชิกสมทบ	หรือ	Associate	Member	ซ่ึงไม่มีอำานาจในการออกเสียง	

แต่สามารถเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบ	 APF	 ได้ในทุกระดับ	 จำานวน	 ๗	 แห่ง	 ได้แก่	

บังกลาเทศ	มัลดีฟส์	โอมาน	ซามัว	เมียนมาร์	คาซักสถาน	และศรีลังกา

สมาชิก	APF	จะมีการประชุมประจำาปี	(Annual	Meeting)	เป็นประจำาทุกปี	 และการประชุมใหญ่	

หรือ	Biennial	Meeting	ในทุก	๒	ปี	 ซึ่งจะมีการเชิญผู้แทนรัฐบาล	องค์กรเอกชน	และองค์การระหว่าง	

ประเทศที่เก่ียวข้องเข้าร่วมเพื่อหารือถึงความร่วมมือในด้านต่าง	ๆ 	 การสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน

สมาชิก	 ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศท่ีอยู่ในความสนใจร่วมกัน	

และการช่วยเหลือประเทศในภูมิภาคท่ีต้องการจัดตั้งสถานบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เป็นต้น	 ท้ังนี้	อาจ

กล่าวได้ว่า	APF	เป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับภูมิภาคที่มีความ	

เข้มแข็งที่สุดในปัจจุบัน

ในรอบปี	๒๕๕๗	 กสม.	มีกิจกรรมท่ีสำาคัญภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย	-	แปซิฟิก	ดังนี้	

๑)	 การประชุมประจำาปี	(Annual	Meeting)	ครั้งที่	๑๙	ระหว่างวันที่	๓	–	๕	กันยายน	๒๕๕๗	

ณ	กรุงนิวเดลี	สาธารณรัฐอินเดีย

การประชุม	APF	ในครั้งนี้มีประเด็นสำาคัญที่เกี่ยวข้องกับบทบาทการดำาเนินงานของ	กสม.	

ในกรอบ	APF	และ	ICC	ดังนี้

(๑) วาระดำารงตำาแหน่งของผู้แทน APF ใน ICC Bureau

ประธาน	กสม.	ของไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนของ	APF	เพื่อดำารงตำาแหน่ง	

สมาชิก	ICC	Bureau	ซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุดของ	ICC	มาตั้งแต่เดือนมีนาคม	๒๕๕๕	 และจะหมด	

วาระในปี	 ๒๕๕๗	 โดยผู้ที่จะเข้ามาดำารงตำาแหน่งแทน	คือ	กสม.	ของมองโกเลีย	ซึ่งจะทำาหน้าที่ประธาน	APF	

คนถัดไปในช่วงเดือนสิงหาคม	๒๕๕๘	
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(๒) การพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีของ APF 

โดยที่แผนยุทธศาสตร์ปัจจุบันของ	APF	ระหว่างปี	๒๕๕๓	-	๒๕๕๘	จะสิ้นสุดลง	

ในการนี้	APF	จึงได้จัดตั้งคณะทำางานจัดทำาแผนยุทธศาสตร์	ซ่ึงประกอบด้วย	ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติของออสเตรเลีย	อินเดีย	 เกาหลีใต้	 ปาเลสไตน์	 และฟิลิปปินส์	 เพื่อจัดทำาร่างแผนยุทธศาสตร์	APF	

ฉบับใหม่	 สำาหรับช่วงระหว่างปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๓	 โดยมี	Dr.	Muhyieddeen	Touq	อดีตประธานสถาบัน	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของจอร์แดนทำาหน้าท่ีประสานงานการประชุมคณะทำางานฯ	 ท้ังนี้	Dr.	Touq	

ได้นำาเสนอประเด็นสำาคัญที่จะได้รับการบรรจุให้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่	โดยเน้นในเรื่องการส่งเสริม	

สิทธิมนุษยชน	สันติภาพ	และความมั่นคง	โดยเน้นสิทธิทางการเมือง	สิทธิพลเมือง	สิทธิทางเศรษฐกิจ	

สังคมและวัฒนธรรมเป็นหลัก	 สำาหรับกลุ่มบุคคลและประเด็นท่ีสมควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ	ได้แก่	สตรี	

ผู้พิการ	ผู้สูงอายุ	การเคลื่อนย้ายประชากร	และประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 นอกจากนี้	คณะทำางานฯ	

ยังได้เสนอให้	APF	พิจารณาถึงกระบวนการจัดทำาเป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน	 สำาหรับช่วงหลัง	

ปี	๒๕๕๘	(Post	2015	Sustainable	Development	Goals)	ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี	๒๕๕๘	

เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับให้เข้ากับแผนยุทธศาสตร์ของ	APF	

๒)	 การประชุม	Senior	Executive	Officers	ระหว่างวันที่	๒๓	–	๒๔	มิถุนายน	๒๕๕๗ 

ที่นครซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย

เลขาธิการ	กสม.	ได้เข้าร่วมการประชุมเครือข่ายผู้บริหารสูงสุดของสำานักงาน	(Senior	

Executive	 Officers	 Roundtable	 (SEOs))	 ของ	APF	 ระหว่างวันที่	 ๒๓	-	๒๔	 มิถุนายน	 ๒๕๕๗	 ซึ่งจัด

เป็นคร้ังที่	๔	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความคิดเห็น	ประสบการณ์และวิชาการ	

ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร	การวางแผนยุทธศาสตร์	 รวมทั้งการประเมินและ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน	การพัฒนาบุคลากร	และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำานักงาน	

รวมทั้งการให้ความช่วยเหลือและให้คำาแนะนำาระหว่างผู้บริหารสำานักงานด้วยกันเอง

สำาหรับหัวข้อสำาคัญของการประชุม	SEOs	ในครั้งนี้	ได้แก่	ประเด็นเรื่อง	(๑)	บทบาทของ	

SEOs	ในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียท่ีสำาคัญ	อาทิ	หน่วยงานของรัฐ	รัฐสภา	องค์กรตุลาการ	

หน่วยงานด้านความมั่นคง	สื่อมวลชน	โดยการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติท่ีดีเพื่อช่วยสนับสนุนการ

ทำางานของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (๒)	บทบาทของสถาบันสิทธิฯ	และความร่วมมือระดับภูมิภาค	

ในการแก้ไขปัญหาผู้แสวงหาที่พักพิงและผู้ลี้ภัย	พร้อมกับได้แสดงความกังวลในประเด็นเรื่องสถานท่ี	

กักกันของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง	การแสวงหาประโยชน์จากผู้ลี้ภัย	การเข้าถึงการบริการขั้นพื้นฐาน	

ซึ่งรวมถึงการศึกษาและสาธารณสุขโดยเฉพาะในเด็ก	 รวมทั้งการบังคับใช้แรงงานจากบุคคลเหล่านี้	

(๓)	การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในช่วงความไม่สงบทางการเมือง	ซึ่งเลขาธิการ	กสม.	

ได้นำาเสนอวิธีการดำาเนินงานของ	กสม.	ในการติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง	

ในประเทศไทยในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม	๒๕๕๖	-	พฤษภาคม	๒๕๕๗	 (๔)	ประเด็นเรื่องธุรกิจกับ	

สิทธิมนุษยชน	โดยเฉพาะผลกระทบจากโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ท่ีมีต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
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อนามัยของประชาชน	 ความไม่สมดุลกันระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการคุ้มครองและการเคารพ	

สิทธิมนุษยชน	รวมทั้งการใช้อำานาจต่อรองระหว่างประเทศขนาดเล็กกับธุรกิจข้ามชาติที่มีอิทธิพล	

ตลอดจนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของแรงงานต่างด้าว	เป็นต้น	

๓)	 การประชุม		Asia	Pacific	Regional	Workshop	on	the	Rights	of	Older	Persons

APF	ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของออสเตรเลีย	 (Australian	

National	Human	Rights	 Commission)	 ได้ร่วมกันจัดการประชุมขึ้นระหว่างวันที่	 ๑๓	-	๑๕	พฤษภาคม	

๒๕๕๗	ที่	ซิดนีย์	ประเทศออสเตรเลีย	 โดย	สำานักงาน	กสม.	ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมด้วย	โดยมี

วัตถุประสงค์	เพื่อแสวงหาท่าทีร่วมกันของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก	เกี่ยวกับ	

การผลักดันให้มีการจัดทำาร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของผู้สูงอายุ	 ซ่ึงจะสามารถช่วยกำาหนดแนวทาง	

ที่ชัดเจนในการกำาหนดนโยบายระดับชาติในเรื่องดังกล่าว	 รวมท้ังสามารถแยกประเด็นผู้สูงอายุออก

จากปัญหาของกลุ่มบุคคลที่เปราะบางในสังคม	(Vulnerable	Groups)	กลุ่มอื่น	ๆ 	 ตลอดจนเห็นควร	

เสนอให้มีการจัดตั้ง	Treaty	Body	ในลักษณะเดียวกับคณะกรรมการภายใต้อนุสัญญาสิทธิมนุษยชน	

ฉบับอื่น	ๆ 	 เพื่อทำาหน้าที่ติดตามผลการประชุมในระดับชาติ	และจัดให้มีการรายงานผลเป็นระยะ	ๆ 	

โดยรัฐภาคีอนุสัญญา	 รวมทั้งจัดทำาข้อเสนอแนะไปยังรัฐภาคีเพื่อให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อบท	

ของอนุสัญญา

ในระดับภายในประเทศท่ีประชุมเห็นชอบให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะ	

ที่เป็นหน่วยงานที่เป็นอิสระและมีความเป็นกลาง	ทำาหน้าท่ีเป็นกลไกติดตามตรวจสอบการทำางานในระดับ

ชาติ	(National	Monitoring	Mechanism)	เช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในอนุสัญญาคนพิการ	เนื่องจากสถาบัน	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความเชี่ยวชาญในการติดตามพันธกรณีของรัฐภายใต้อนุสัญญาอื่น	ๆ 	อยู่แล้ว	

รวมทั้งยังสามารถเป็นตัวกระตุ้นให้รัฐจัดทำารายงานตามพันธกรณีเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการภายใต้

อนุสัญญา	 และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายและแนวนโยบาย	ตลอดจน

การทำาหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ

รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗ 269 



๑)	 การประชุมเชิงปฏิบัติการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ 

เจ้าหน้าที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามกรอบความร่วมมือในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	(Technical	Working	Group	Meeting	of	the	South	East	Asia 

National	Human	Rights	Institutions	Forum)	ครั้งที่	๑	ระหว่างวันที่	๓-๔	เมษายน	

๒๕๕๗	ณ	เมืองบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	และครั้งที่	๒	ระหว่างวันที่	๒๕-๒๖	กันยายน	

๒๕๕๗	ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	

การประชุมของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินี้	 เป็นการประชุมภายใต้กรอบความ	

ร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(South	East	Asia	National	

Human	Rights	Institutions	Forum	(SEANF))	ซ่ึงเริ่มข้ึนเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	 ในระหว่างการประชุมเรื่อง	

กลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน	คร้ังที่	๔	 ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	โดยได้มีการตกลงระหว่าง

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๔	ประเทศ	คือ	อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	และไทย	ท่ีจะให้มีความ	

ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	๔	ประเทศ	ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ในภูมิภาคให้มากขึ้น	 ต่อมา	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของติมอร์	เลสเต้	และสถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติเมียนมาร์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกลำาดับท่ี	๕	และ	๖	ตามลำาดับ	 และตามท่ีได้มีความตกลงกันระหว่าง

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการหมุนเวียนกันเป็นประธาน	ซ่ึงมีหน้าท่ีหนึ่งคือ	เป็นเจ้าภาพจัดประชุม	

ประจำาปี	ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๗	น้ี	 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศอินโดนีเซียเป็นประธานกรอบ

ความร่วมมือสำาหรับการประชุมปฏิบัติการฯ	ท้ังสองครั้ง	ได้มีการรายงานความก้าวหน้าเกี่ยวกับกิจกรรม

ความร่วมมือตามประเด็นที่แต่ละประเทศรับผิดชอบ	การทบทวนผลการประชุมประจำาปีของ	SEANF	

และการร่วมกันวางแผนกิจกรรมที่จะดำาเนินต่อไปในอนาคต	

๒)	 การประชุม	11th	Annual	meeting	of	the	South	East	Asia	National	Human	Rights	

Institutions	Forum	ในระหว่างวันที่	๖-๗	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ 

ณ	เมืองบาหลี	ประเทศอินโดนีเซีย	

กรอบความร่วมมือของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	

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

ซึ่งในปี	๒๕๕๗	 กสม.	อินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม	ครั้งท่ี	๑๑	ข้ึน	เพื่อให้สมาชิก	SEANF	

ได้มีโอกาสหารือเกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศการแลกเปลี่ยนข้อมูลล่าสุด	

เกี่ยวกับการดำาเนินการด้านต่าง	ๆ 	การทบทวนการดำาเนินการตามแผนปฏิบัติการของ	SEANF	การพิจารณา	
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การจัดตั้งสำานักงานเลขานุการถาวรของ	SEANF	 รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม	

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ทั้งนี้	ประธาน	กสม.	ได้แจ้งถึงการดำาเนินการของ	กสม.	ในช่วงเหตุการณ์รัฐประหาร	

ถึงปัจจุบัน	

ในช่วงการประชุมได้มีการบรรยายพิเศษประเด็น	“ประชาคมอาเซียน	๒๐๑๕”	

นาย	Hassan	Wirajuda	อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย	ได้กล่าวถึงความเป็นมา	

ของประชาคมอาเซียน	 ความเหมือนและแตกต่างกันในภูมิภาค	ซึ่งจำาเป็นต้องพิจารณาและแก้ปัญหา	

ทั้งนี้	สมาชิก	SEANF	ได้มีการหารือร่วมกันถึงการทำางานร่วมกับคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียน	

ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Intergovernmental	Commission	on	Human	Rights	(AICHR))	ด้วย

๑)	 การประชุม	AICHR	Consultation	with	Stakeholders	on	Contribution	to	the	review	

of	Terms	of	Reference	of	the	AICHR	วันที่	๒๙	เมษายน	๒๕๕๗ 

ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Intergovern-

mental	Commission	on	Human	Rights	(AICHR))	ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	The	First	Regional	

Consultation	 on	 the	 AICHR’s	 Terms	 of	 Reference	 (TOR)	 Review	ขึ้น	 โดยการประชุมครั้งนี้	

มีผู้แทนเข้าร่วมจากประเทศอาเซียนหลายภาคส่วนเพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนกรอบการดำาเนินงาน	

(Terms	of	Reference	(TOR))	ของคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	

ซ่ึงเป็นไปตามท่ีกำาหนดไว้ในข้อ	๙.๖	ว่าให้ขอบเขตอำานาจของ	AICHR	ได้รับการทบทวนครั้งแรก	

เมื่อครบกำาหนด	๕	ปี	หลังจากมีผลใช้บังคับ	 ซ่ึงในปี	ค.ศ.	๒๐๑๔	(พ.ศ.	๒๕๕๗)	เป็นปีท่ีครบกำาหนด	

ดังกล่าว	โดยในการประชุมได้มีการนำาเสนอเก่ียวกับงานท่ีผ่านมาของ	AICHR	การหารือเพื่อประเมิน	

การทำางานของ	AICHR	รวมถึงการหารือวิธีการทำางานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในบริบท	

อาเซียนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นในอนาคต

๒)	 การประชุม	3rd	Jakarta	Dialogue	:	Rights	to	Life	and	Moratorium	of	Death 

Penalty	in	ASEAN	Region	ระหว่างวันที่	๑๐	-	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ 

ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอินโดนีเซีย	(Indonesian	
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AICHR)	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้	 โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย	

สหภาพยุโรป	และสำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	เพื่อร่วมหารือและส่งเสริม

การยุติการใช้โทษประหารชีวิต	ซึ่งที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการยกเลิก

การลงโทษด้วยการประหารชีวิต	ได้แก่	การหารือเก่ียวกับสถานการณ์ของสิทธิในชีวิตและการยกเลิกโทษ

ประหารชีวิต	 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีจากภูมิภาคต่าง	ๆ 	การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของการ

ยกเลิกและการพักการประหารชีวิตในภูมิภาคอาเซียน	 การหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภูมิภาค	

ในการยุติโทษประหารชีวิตและบทบาทของภาคส่วนต่าง	ๆ

๓)	 การร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	Regional	Consultation	on	the	Challenges	to	

Development	ASEAN	Standard	and	Mechanism	on	the	Rights	of	Workers 

วันที่	๒	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	โรงแรมเดอะ	สุโกศล	ที่กรุงเทพฯ

การประชุมครั้งนี้	กสม.	เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกับคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย	(คปก.)	

และคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	(ไทย)	 เพื่อพัฒนาและส่งเสริม

การคุ้มครองสิทธิให้แก่แรงงานในอาเซียน	 ซึ่งปัจจุบัน	คปก.	ได้ยกร่างข้อตกลงอาเซียนว่าด้วยการ

คุ้มครองสิทธิแรงงาน	 (ASEAN	 Agreement	 on	 the	 Promotion	 and	 Protection	 of	 the	 Rights	

of	 Workers)	ขึ้นเสร็จแล้ว	 การจัดประชุมครั้งน้ีได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	ประสบการณ์ของ

ผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละประเทศในการอนุวัติมาตรฐานระหว่างประเทศ	 รวมท้ังได้มีการแลกเปลี่ยน	

ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการจัดทำามาตรฐานและกลไกในการคุ้มครองสิทธิแรงงานอาเซียน
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๑)	 การประชุมเชิงปฏิบัติการ	ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนร่วมกับ 

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย	 วันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๗ 

ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	

สำานักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซียในการประชุมเชิงปฏิบัติการ	“ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน”	 การประชุมได้มี

การหารือหลากหลายประเด็น	 มีการให้ความรู้ประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 การให้ความรู้เกี่ยวกับ	

หลักการ	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	และผู้เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาส	

แลกเปลี่ยนประสบการณ์	รวมถึงความเป็นไปได้ในการเผยแพร่	ส่งเสริม	และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	

ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในระดับประเทศ	

๒)	 การประชุม	Mainstreaming	Land	Rights	as	Human	Rights	in	ASEAN 

ระหว่างวันที่	๑๕	-	๑๘	กันยายน	๒๕๕๗	ณ	กรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชา	

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพร่วมกับ	The	Asian	NGOs	

Coalition	 on	 Agrarian	 Reform	 and	 Rural	 Reconstruction	 (ANGOC),	 The	 Consortium	 for	

Agrarian	 Reform	 (KPA)	 of	 Indonesia	 และ	 The	 International	 Land	 Coalition	 (ILC)	 Asia	

จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น	โดยมีการเชิญผู้แทนจากภาคส่วนต่าง	ๆ 	ท้ังภาครัฐ	NGOs	และผู้แทนจากสถาบัน	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เข้าร่วมเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดี	 และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับ	

สิทธิทางที่ดิน	ซึ่งในระหว่างการประชุมได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนในประเด็นต่าง	ๆ 	เช่น	สิทธิในที่ดิน

และสิทธิมนุษยชน	:	บทเรียนจากประเทศกัมพูชา	 สิทธิในท่ีดินคือสิทธิมนุษยชน	 สิทธิในท่ีดินจากมุมมอง	

สิทธิมนุษยชน	(ความเชื่อมโยงระหว่างท่ีดินและสิทธิมนุษยชน)	 มุมมองของภูมิภาคเกี่ยวกับสิทธิในท่ีดิน

และสิทธิมนุษยชน	 ความคิดริเริ่มในการติดตามนโยบายและสิทธิในที่ดิน	 กลไกระดับภูมิภาคในประเด็น

ปัญหาที่ดินและความรุนแรงด้านสิทธิมนุษยชน	การเข้าถึงที่ดินและสิทธิในที่ดิน	

นอกจากน้ี	ผู้แทนของสำานักงาน	กสม.	ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการนำาเสนอให้ที่ประชุม	

รับทราบถึงบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในช่วงการนำาเสนอ	“บทบาทของสถาบัน	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”	 และยังได้เข้าร่วมการประชุมร่วมระหว่าง	

ผู้แทน	SEANF	กับผู้แทนภาคประชาสังคมของกัมพูชาซึ่งเป็นการประชุมคู่ขนานด้วย	
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๓)	 การประชุมระหว่างประเทศ	Regional	Dialogue	with	NHRI	Mechanisms 

of	the	Association	of	Southeast	Asian	Nations	on	Advocacy	Strategies	in 

Addressing	Critical	Areas	of	Access	to	Justice 

ระหว่างวันที่	๘-๑๐	ธันวาคม	๒๕๕๗	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	

International	Women’s	Rights	Action	Watch	(IWRAW)	Asia	Pacific	ร่วมกับ	UN	

Women	 สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมาเลเซีย	 จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น	 เพื่อสร้างความ

เข้มแข็งและร่วมมือทำางานกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้		ในการสร้าง

เครือข่ายกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนในประเด็นผู้หญิง	 โดยในคร้ังน้ี	

ได้มีการหารือเกี่ยวกับประสบการณ์การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้หญิง	 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด

การเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	 และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	 พื้นที่ห่วงใยและข้อกีดกัน	

ที่ทำาให้ผู้หญิงไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมทางสิทธิมนุษยชนได้	 บทบาทและหน้าที่ของสถาบัน	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไกอาเซียน	 แผนยุทธศาสตร์ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกลไก	

สิทธิมนุษยชนอาเซียน	 การบริหารจัดการปัญหาในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง

๔)	 การประชุม	7th	Regional	Consultation	on	ASEAN	and	Human	Rights 

“Acceleration	of	the	ASEAN	Economic	Community	by	2015	: 

Making	Human	Rights	Count”	 ระหว่างวันที่	๓-๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๗ 

ณ	กรุงจาการ์ตา	ประเทศอินโดนีเซีย	

Asian	 Forum	 for	 Human	 Rights	 and	 Development	 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม	

เชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	 7th	 Regional	 Consultation	 on	 ASEAN	 and	 Human	 Rights	 เพื่อสร้างความ	

เข้มแข็งของกลไกสิทธิมนุษยชน	โดยใช้การประชุมเป็นเวทีแลกเปล่ียนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่กำาลัง

เป็นประเด็นในสังคม	ซึ่งผู้แทนเข้าร่วมประกอบด้วยภาคส่วนต่าง	ๆ 	 รวมถึงภาคประชาสังคมจากประเทศ

ในอาเซียน	 ทั้งน้ี	ที่ประชุมได้มีการหารือในประเด็นต่าง	ๆ 	อย่างกว้างขวาง	เช่น	สถานการณ์ท้าทายด้าน	

สิทธิมนุษยชน	 และการส่งเสริมความร่วมมือในภูมิภาคสำาหรับสิทธิมนุษยชน	 เม่ือเกิดการรวมตัว	

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 ทั้งน้ี	ผู้แทนของสำานักงาน	กสม.	ได้เข้าร่วมประชุม	และเป็นผู้นำาเสนอ	

ในหัวข้อ	“การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนกับกรอบความร่วมมือในภูมิภาคในการเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน”	อีกด้วย		

๕)	 การประชุม	Workshop	on	Human	Rights	and	Agribusiness 

ระหว่างวันที่		๔	-	๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	 ที่เมืองย่างกุ้ง	ประเทศเมียนมาร์

กสม.	เมียนมาร์และองค์กร	Forest	Peoples	Programme	เป็นเจ้าภาพร่วมกันจัดการ	

ประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยธุรกิจการเกษตรและสิทธิมนุษยชน	 โดยมีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นสมาชิก	SEANF	 รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคมในภูมิภาค	

274 รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และรายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปี ๒๕๕๗



เข้าร่วม	 โดยที่ประชุมได้รับรองเอกสาร	Yangon	Statement	 ซึ่งมีสาระสำาคัญเรียกร้องให้รัฐบาลของ	

ประเทศในภูมิภาคตระหนักถึงความสำาคัญ	และความเกี่ยวพันกันระหว่างสิทธิมนุษยชน	สิ่งแวดล้อม	และ	

การพัฒนา	 โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องการใช้ที่ดินสำาหรับเป็นพื้นที่ทำากิน	 กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน	 โครงการ

ที่จะสนับสนุนชาวนาและเกษตรกร	 รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งในเรื่องที่ดินทำากินและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นผลมาจากการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจด้านการเกษตรและป่าไม้	

การเข้าร่วมประชุม	Informal	ASEM	Seminar	on	Human	Rights	ครั้งที่	๑๔ 

ระหว่างวันที่	๑๖	-	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ที่กรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม

สำานักงาน	กสม.	ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการสัมมนา	ASEM	อย่างไม่เป็นทางการว่าด้วย	

สิทธิมนุษยชน	ครั้งที่	๑๔	ระหว่างวันที่	๑๖	-	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๗	ท่ีกรุงฮานอย	ประเทศเวียดนาม	

โดยหัวข้อของการสัมมนาในครั้งนี้	ได้แก่	“สิทธิมนุษยชนกับธุรกิจ”	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย	

ผู้แทนท้ังจากหน่วยงานรัฐบาล	ภาคประชาสังคม	องค์การเอกชน	นักวิชาการ	สถาบันสิทธิมนุษยชน	

แห่งชาติ	และผู้ทรงคุณวุฒิจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปเข้าร่วมมากกว่า	๒๐๐	คน	 เนื่องจากในปัจจุบัน

ประเด็นสิทธิมนุษยชนกับธุรกิจมีความเกี่ยวข้องและต้องการความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคธุรกิจ	

ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบร่วมกันในการคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับผลกระทบ	 ทั้งนี้	

วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมภายใต้หัวข้อดังกล่าว	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา	

รวมทั้งเพื่อจัดทำาข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลของประเทศสมาชิก	ASEM	สำาหรับรูปแบบของการประชุม	

ได้ถูกแบ่งออกเป็น	๔	หัวข้อหลักที่สำาคัญ	คือ

๑.	 หน้าที่ของรัฐในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการดำาเนินงานท่ีถือเป็นการละเมิดของ

ภาคธุรกิจ	(State	Duty	to	Protect	Human	Rights	Against	Violations	by	Businesses)

๒.	 ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจและการมีส่วนร่วมเพื่อปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	

(Corporate	Responsibility	and	its	Contributions	to	Human	Rights	Implementation)

๓.	 การติดตาม	การรายงาน	และการเข้าถึงการเยียวยา	(Monitoring,	Reporting	and	

Access	to	Remedies)	

๔.	 ความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้เสียที่หลากหลาย	(Multi-stakeholder	cooperation)

สำาหรับสาระสำาคัญที่ได้รับจากการประชุมในครั้งนี้	มีดังนี้

๑.	 รัฐสมาชิก	ASEM	ควรดำาเนินการตามหลักการช้ีแนะ	เรื่อง	สิทธิมนุษยชนสำาหรับ	
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ภาคธุรกิจของสหประชาชาติ	 (UN	 Guiding	 Principles	 on	 Human	 Rights	 and	 Business	(UNGPs))	

ให้บรรลุผลในระดับชาติ	 รวมทั้งพัฒนาแผนปฏิบัติการระดับชาติ	(National	Action	Plan)	ในเรื่องดังกล่าว	

โดยเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำาเพื่อความโปร่งใส

๒.	 รัฐควรต้องปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศทางด้านสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่	รวมถึง	

พันธกรณีด้านแรงงาน	และควรปรับปรุงกฎหมายภายในให้มีการดำาเนินงานที่ส่งเสริมและคุ้มครอง	

สิทธิมนุษยชน	 นอกจากนี้	ควรมีการจัดทำารายงานในระดับชาติเก่ียวกับเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	

โดยอาจพิจารณาบรรจุอยู่ในกระบวนการจัดทำารายงานท่ีมีอยู่	อาทิ	รายงานการทบทวนสถานการณ์	

สิทธิมนุษยชน	(Universal	Periodic	Review	(UPR))	หรือ	รายงานตามอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนต่าง	ๆ 	

๓.	 รัฐควรต้องมีมาตรการที่ เหมาะสมในการกำากับดูแล	รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับ

บรรษัทข้ามชาติ	ตลอดจนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	เพื่อประกันให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน	

สิทธิมนุษยชน

๔.	 รัฐควรมีเป้าหมายในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	โดยเฉพาะในกรณีที่รัฐบาลมีฐานะ	

เป็นนักลงทุน	หรือดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	หรือโอนกิจการของรัฐท่ีเป็นการบริการสาธารณะให้เอกชน	

มาดำาเนินการ

๕.	 การพิจารณาคดีของศาลและกระบวนการยุติธรรมท่ีมีความเป็นอิสระ	 ซ่ือสัตย์	และ	

เป็นกลาง	เป็นปัจจัยสำาคัญในการประกันการเข้าถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	การรับรู้ข้อมูล

ข่าวสารเป็นส่ิงจำาเป็นสำาหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อในการเข้าถึงกระบวนการเยียวยา	 ขณะเดียวกัน	รัฐควร	

ต้องสนับสนุนกลไกที่มิใช่กระบวนการยุติธรรม	(non-judicial	mechanism)	ซ่ึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญ	

ในกลไกร้องทุกข์	และทำาหน้าที่ทั้งในการเยียวยาและการป้องกัน

๖.	 ภาคประชาสังคมและสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรได้รับการพัฒนา	เพื่อเสริมสร้าง

ขีดความสามารถเพื่อสนับสนุนเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายในการเข้าถึงการเยียวยา	อาทิ	การให้ความช่วยเหลือ	

ทางกฎหมายที่ไม่มีค่าใช้จ่าย

๗.	 ควรมีมาตรการเพื่อช่วยให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถทำาหน้าท่ีได้บรรลุ	

ตามอาณัติที่มีอยู่	ในการดูแลประเด็นทางด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	ซึ่งรวมถึงการคุ้มครองความเป็น

อิสระของสถาบันสิทธิมนุษยชน	 การประกันอำานาจหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนให้เพียงพอในการแก้ไข	

และเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากภาคธุรกิจและการฝึกอบรมให้กับบุคลากร	 เพื่อให้มีความรู้	

ความเข้าใจในการทำางานเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
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ภายหลังจากเหตุการณ์การเข้าควบคุมอำานาจ	

โดย	คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คชส.)	เมื่อวันที่	

๒ ๒ 	พ ฤ ษ ภ า ค ม 	 ๒ ๕ ๕ ๗ 	 ไ ด้ มี ผู้ แ ท น จ า ก

ส ถ า น เ อ ก อั ค ร ร า ช ทู ต ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ป ร ะ จำ า

ประเทศไทย	 องค์การระหว่างประเทศ	และองค์กร	

กสม.	ได้ทำาหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ของไทยด้วยการติดตามตรวจสอบการดำาเนินงานของรัฐว่าเป็นไปตามพันธกรณีดังกล่าว	

หรือไม่	อย่างไร	และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือนำาไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติที่ทำาให้เกิดการเคารพ

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนดียิ่งขึ้น

เอกชนจากประเทศต่าง	ๆ 	อาทิ	สหรัฐอเมริกา	สหราชอาณาจักรแคนาดา	 โปรตุเกส	 สำานักงาน	

ข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	(OHCHR)	ประจำาประเทศไทย	สำานักงานโครงการพัฒนา	

แห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	ประจำาประเทศไทยและคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล	(International	

Commission	of	Jurists	(ICJ))	ได้ขอเข้าพบ	ประธาน	กสม.	เพ่ือหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง	

ภายในประเทศและผลกระทบทางด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยประเด็นสำาคัญท่ีผู้แทนหน่วยงานเหล่านี้	

ได้หยิบยกขึ้นหารือได้แก่	ความห่วงกังวลต่อการจำากัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุม	

การที่	คสช.	เรียกบุคคลต่าง	ๆ 	ไปรายงานตัวและสถานท่ีควบคุมตัว	การใช้ศาลทหารพิจารณาคดีต่อ

พลเรือน	เสรีภาพของสื่อ	แผนการดำาเนินงานของรัฐบาลท่ีจะนำาไปสู่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่

และการเลือกตั้งในอนาคต	รวมถึงการปฏิบัติหน้าท่ีของ	กสม.	 ท้ังนี้	ประธาน	กสม.	ได้ตอบข้อซักถาม	

และแจ้งให้บุคคลเหล่านี้ทราบเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ	กสม.	ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประสานงาน

กับฝ่ายทหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปโดยสอดคล้องและตั้งอยู่บนพื้นฐาน	

ของหลักสิทธิมนุษยชนและแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากล

ในปี	๒๕๕๗	 กสม.	ได้มีบทบาทในการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในกรอบสหประชาชาติ	ดังนี้

F	 การจัดทำารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	ของไทย	
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และประธาน	กสม.	พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การเสนอรายงานของ	

คณะผู้แทนไทย	ระหว่างวันท่ี	๓๐	เมษายน	–	๑	พฤษภาคม	๒๕๕๗	ท่ีสำานักงานสหประชาชาติ	นครเจนีวา	

สมาพันธรัฐสวิส	 ทั้งน้ี	รายงานคู่ขนานของ	กสม.	ได้เน้นย้ำาว่าแม้ประเทศไทยจะได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

ต่อต้านการทรมานฯ	ตั้งแต่ปี	๒๕๕๐	 แต่การทรมานยังคงเป็นปัญหาท่ีสำาคัญในประเทศไทย	โดยส่วนใหญ่

เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจค้น	ควบคุม	จับกุม	และคุมขังบุคคลไม่เป็นไปตามที่

กฎหมายกำาหนดและการขาดความเอาจริงเอาจังในการดำาเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่กระทำาผิดทั้งในทางอาญา	

และวินัย	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความ

มั่นคง	 รัฐบาลจึงควรให้ความสำาคัญกับการปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไป	

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด	 สำาหรับในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีมีการร้องเรียนเก่ียวกับการทรมาน	

จำานวนมาก	 รัฐควรพิจารณาประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง	 ได้แก่	พระราชบัญญัติ	

กฎอัยการศึก	พระพุทธศักราช	๒๔๕๗	 และพระราชกำาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน	

พ.ศ.	๒๕๔๘	 ตามความจำาเป็นอย่างแท้จริงและในช่วงเวลาท่ีจำากัด	 ในบางพื้นท่ีท่ีสถานการณ์ดีข้ึน	

รัฐควรพิจารณาประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความม่ันคงในราชอาณาจักร	พ.ศ.	๒๕๕๑	 ซึ่งเป็น

กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติกระทบสิทธิน้อยกว่ากฎหมายพิเศษด้านความม่ันคงสองฉบับที่กล่าวมาแทน		

นอกจากนี้	รัฐควรกำาหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกจับกุมและป้องกันการทรมาน	

รวมถึงดูแลให้ผู้เสียหายจากการทรมานได้รับการชดเชยเยียวยาที่พอเพียงและเป็นธรรมให้สอดคล้อง	

กับพันธกรณีของไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	 และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย	

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วย	

นอกจากนี้	ในปี	๒๕๕๗	 สำานักงาน	กสม.	ได้ดำาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตาม

พันธกรณีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี	 โดยการให้ข้อมูล	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะ	

แก่หน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 ทั้งในเรื่องของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ

ของสนธิสัญญาบางฉบับ	 และการดำาเนินการเพื่อให้บุคคลได้รับสิทธิที่ได้รับการรับรองในสนธิสัญญา	

ในทางปฏิบัติ	และการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาบางฉบับเพิ่มเติม	ดังนี้

๑)	 การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับ 

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย 

ไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย่ำายีศักดิ์ศรี	และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคล 

จากการสูญหายโดยถูกบังคับ	

สำานักงาน	กสม.	ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีจากสำานักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเข้าร่วม	

ในคณะทำางานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน	พ.ศ.	....	 ท่ีกรมคุ้มครอง	

สิทธิและเสรีภาพต้ังขึ้น	 เมื่อวันที่ 	 ๑๔	สิงหาคม	๒๕๕๗	มาเป็นระยะ	ๆ	 และได้ ให้ ข้อคิดเห็น	

ในประเด็นต่าง	ๆ 	บนพื้นฐานของรายงานผลการพิจารณาเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ	

ปรับปรุงกฎหมายของ	กสม.	เรื่องการอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญา	CAT	และ	CED	 รวมถึงพันธกรณี	
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ที่ไทยต้องปฏิบัติตามอนุสัญญา	CAT	 หรือพันธกรณีที่ไทยจะต้องปฏิบัติภายหลังจากการเข้าเป็น	

ภาคีอนุสัญญา	CED	แล้ว	ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฯ	ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพมีเนื้อหาที่สอดคล้อง	

กับหลักการและบทบัญญัติที่สำาคัญของอนุสัญญา	CAT	และ	CED	เป็นส่วนใหญ่	ดังนี้

กรณีอนุสัญญา CAT ร่างพระราชบัญญัติฯ	รองรับพันธกรณีในเรื่องของนิยามการ	

ทรมาน	และการกระทำาหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย	ไร้มนุษยธรรมหรือย่ำายีศักดิ์ศรี	(ข้อ	๑	และ	๑๖)	 การห้าม	

การทรมานไม่ว่าในสถานการณ์พิเศษใด	ๆ 	(ข้อ	๒)	 การห้ามส่งบุคคลไปยังดินแดนท่ีอาจถูกทรมาน	(ข้อ	๓)	

การกำาหนดให้การทรมานเป็นความผิดอาญาและมีบทลงโทษท่ีเหมาะสม	(ข้อ	๔)	 การประกันการสืบสวน

โดยไม่ลำาเอียง	(ข้อ	๑๒)	 การรับรองสิทธิของผู้กล่าวอ้างว่าถูกทรมานในการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ตรวจสอบและการคุ้มครองผู้เสียหายและพยาน	(ข้อ	๑๓)	 สิทธิของผู้เสียหายในการได้รับค่าสินไหมทดแทน	

(ข้อ	๑๔)	 และการห้ามใช้คำาให้การที่ได้จากการทรมานเป็นหลักฐานในการดำาเนินคดี	(ข้อ	๑๕)	

กรณีอนุสัญญา	CED	 ร่างพระราชบัญญัติฯ	รองรับพันธกรณีในเรื่องของการห้ามบังคับ	

บุคคลให้สูญหายไม่ว่าในสถานการณ์พิเศษใด	ๆ 	(ข้อ	๑)	 การกำาหนดนิยามการบังคับบุคคลให้สูญหาย	

(ข้อ	๒)	 การกำาหนดให้เป็นความผิดอาญาและมีบทลงโทษและอายุความท่ีเหมาะสม	(ข้อ	๔,	๗	และ	๘)	

การกำาหนดความรับผิดของผู้บังคับบัญชา	(ข้อ	๖)	 การกำาหนดไม่ให้เป็นความผิดทางการเมืองเพื่อ

ประโยชน์ในการส่งเสริมความร่วมมือทางอาญาระหว่างรัฐภาคี	(ข้อ	๑๑)	 การห้ามส่งบุคคลไปยังดินแดน

ที่อาจถูกบังคับให้สูญหาย	(ข้อ	๑๖)	 การห้าม	คุมขังบุคคลในสถานท่ีลับ	การบันทึกข้อมูลเก่ียวกับการ

จำากัดเสรีภาพของบุคคล	และการรับรองสิทธิของญาติและทนายในการติดต่อและเยี่ยมผู้ถูกจำากัดเสรีภาพ	

(ข้อ	๑๗)	 การรับรองสิทธิของผู้เกี่ยวข้องในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่ถูกจำากัดเสรีภาพและข้อยกเว้น

บางประการ	(ข้อ	๑๘	และ	๒๐)	 และการกำาหนดความหมายของ	“ผู้เสียหาย”	 และการรับรองสิทธิของ	

ผู้ถูกบังคับให้สูญหายในการได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน	(ข้อ	๒๔)

๒)	 การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ 

ด้านสิทธิมนุษยชน	

(๑) พิธีสารเลือกรับฉบับท่ีสองแห่งกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights 

(ICCPR)) เรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิต 

F	 ผู้แทนสำานักงาน	กสม.	ได้เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้

ในการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

ซ่ึงจัดโดย	กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	และได้ให้ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา	

ในเรื่องนี้ว่า	 เนื่องจากพิธีสารฉบับนี้มีสาระสำาคัญเกี่ยวกับการยกเลิกโทษประหารชีวิต	ดังนั้น	การจะ	

พิจารณาเข้าเป็นภาคีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความพร้อมของประเทศไทย	 อย่างไรก็ดี	หากรัฐยังคง	

โทษประหารชีวิตไว้	รัฐมีหน้าที่ประกันว่า	ผู้ถูกกล่าวหาในคดีโทษประหารชีวิตจะได้รับการพิจาณาคดี	

อย่างเป็นธรรมในทุกข้ันตอนและสอดคล้องกับบทบัญญัติ	ข้อ	๑๔	ของกติกา	ICCPR	 หลักประกันเหล่านี้	
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ได้แก่	มาตรการที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนของการพิจารณาคดี	เช่น	สิทธิในการเข้าถึงที่ปรึกษาด้านกฎหมาย	

ในทุกข้ันตอนของการพิจารณาคดี	 และสิทธิในการได้รับการจัดให้มีล่าม	หากผู้ถูกกล่าวหาไม่เข้าใจ	

ภาษาที่ใช้ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดีในศาล	 สิทธิท่ีจะขอให้ศาลท่ีเหนือช้ันข้ึนไปทบทวน	

คำาพิพากษา	สิทธิในการขอลดหย่อนผ่อนหรืออภัยโทษ	เป็นต้น	 นอกจากนี้	ผู้แทน	สำานักงาน	กสม.	

ได้ให้ข้อมูลแนวทางการตีความคำาว่า	คดีอุกฉกรรจ์ท่ีสุด	(The	most	serious	crime)	 ว่า	 ผู้เสนอ	

รายงานพิเศษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้านการสังหารนอกกระบวนการยุติธรรม	

(Special	 rapporteur	on	extrajudicial,	summary	or	 arbitrary	executions)	 เห็นว่า	

คดีอุกฉกรรจ์ที่สุด	หมายถึง	การทำาให้บุคคลอื่นเสียชีวิตโดยเจตนา	กรณีความผิดท่ีเก่ียวกับยาเสพติด	

คณะกรรมการประจำากติกา	ICCPR	ตีความว่า	ความผิดดังกล่าวไม่จัดเป็นคดีอุกฉกรรจ์ที่สุด

(๒) พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ (Optional Protocol to 

the Convention Against Torture (OPCAT)) 

F	 ผู้แทน	สำานักงาน	กสม.	ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเข้า

เป็นภาคีพิธีสาร	OPCAT	ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรมจัดขึ้น	 โดยผู้แทนสำานักงาน	

กสม.	ได้ให้ข้อมูลสนับสนุนให้รัฐบาลเข้าเป็นภาคี	 เนื่องจากพิธีสารฯ	มีวัตถุประสงค์สำาคัญเพื่อพัฒนา

ระบบการเข้าเยี่ยมสถานที่	ซึ่งทำาให้บุคคลเสื่อมเสียซึ่งอิสรภาพโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ	ได้แก่	

คณะอนุกรรมการป้องกันการทรมานแห่งสหประชาชาติ	 (UN	Subcommittee	on	Prevention	of	

Torture	 (SPT))	 และหน่วยงานระดับชาติที่เป็นอิสระ	ได้แก่	กลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ	 (National	

Preventive	Mechanism	(NPM))	 โดยเป็นการตรวจเยี่ยมอย่างสม่ำาเสมอ	เพื่อป้องกันการทรมาน	

การปฏิบัติและการลงโทษที่ทารุณ	ขาดมนุษยธรรม	หรือลดทอนความเป็นมนุษย์	 ที่ผ่านมากระทรวง

ยุติธรรมได้ทาบทามให้	กสม.	ทำาหน้าที่เป็นกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ	(NPM)	ภายใต้พิธีสาร	OPCAT	

ซึ่ง	กสม.	ได้มีมติยินดีตอบรับการทำาหน้าที่ดังกล่าวหากประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสาร	OPCAT

(๓) การให้ความเห็นในการยกร่างข้อบทเรื่องการขับไล่คนต่างด้าว

F	 ผู้แทน	สำานักงาน	กสม.	ได้เข้าร่วมการประชุมที่จัดโดยกรมสนธิสัญญาและ

กฎหมาย	 กระทรวงการต่างประเทศ	เพื่อพิจารณาร่างข้อบทว่าด้วยการขับไล่คนต่างด้าว	(Draft	Articles	

on	Expulsion	of	Aliens)	ซึง่คณะกรรมการกฎหมายระหวา่งประเทศ	(International	Law	Commission	

(ILC))	ได้ยกร่างข้ึนเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ	๖	ของสหประชาชาติพิจารณาจัดทำาเป็นตราสารระหว่าง	

ประเทศในอนาคตต่อไป	 ในการจัดทำาร่างข้อบทดังกล่าว	ILC	ได้ประมวลหลักกฎหมายจารีตประเพณี	

และสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีอยู่แล้ว	 ถือเป็นการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว

ซึ่งครอบคลุมหลายมิติ	 เช่น	ความมั่นคง	สิทธิมนุษยชน	และการเข้าเมือง	เป็นต้น	 การประชุมครั้งน้ี	

มีวัตถุประสงค์สำาคัญเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อประกอบการเตรียมข้อมูลและ

กำาหนดท่าทีของประเทศไทยในการพิจารณารายงานของ	ILC	 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ	

สมัยสามัญที่	๖๙	ซึ่งผู้แทน	สำานักงาน	กสม.	ได้ให้ความเห็นว่า	หลักการต่าง	ๆ 	ท่ีปรากฏในร่างข้อบทฯ	
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เป็นหลักการที่ดีแต่ยังมีบางประเด็นซึ่งละเอียดอ่อนและอาจกระทบต่อไทย	เช่น	เรื่องผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ	

ฝ่ายไทยจึงอาจแสดงท่าทีว่าการจัดทำาหรือพัฒนาร่างข้อบทนี้ควรเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป	โดยอาจใช้	

ในลักษณะเป็นแนวทาง	(soft	law)	ไปก่อน	 และได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า	กรณีร่างข้อบทฯ	ท่ีระบุเรื่อง	

การห้ามการทรมาน	อาจพิจารณาเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติเพื่ออนุวัติการตามอนุสัญญาต่อต้าน	

การทรมานฯ	(CAT)	 และอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลจากการสูญหายโดยถูกบังคับ	(CED)	ท่ีอยู่	

ระหว่างการดำาเนินการของกระทรวงยุติธรรมประกอบด้วย	 นอกจากนี้	ผู้แทนสำานักงานฯ	ได้ตั้งข้อสังเกตว่า	

ร่างข้อบทฯ	ที่กำาหนดหลักการไม่ส่งกลับบุคคลไปยังประเทศที่บุคคลอาจถูกทรมาน	หรือถูกกระทำา	

หรือลงโทษที่โหดร้าย	ไร้มนุษยธรรม	หรือย่ำายีศักดิ์ศรีนั้น	 แม้ว่าจะมีหลักการสอดคล้องกับข้อ	๓	ของ

อนุสัญญา	CAT	แต่ขอบเขตของเน้ือหากว้างกว่า	 เนื่องจากข้อ	๓	ของอนุสัญญา	CAT	ห้ามการส่งบุคคล	

กลับไปยังดินแดนที่ผู้นั้นอาจถูกทรมานเท่านั้น	 แต่ไม่รวมถึงดินแดนท่ีบุคคลอาจถูกกระทำาหรือลงโทษ	

ที่โหดร้ายฯ	ซึ่งในทางปฏิบัติอาจมีปัญหาเนื่องจากยังไม่มีคำานิยามที่ชัดเจนว่าการกระทำาลักษณะใดจะ	

เข้าข่ายการกระทำาหรือการลงโทษที่โหดร้ายดังกล่าว

อย่างไรก็ดี	การจัดทำาร่างข้อบทเรื่องการขับไล่คนต่างด้าวคงจะต้องใช้เวลาอีก

ยาวนานในการเจรจากว่าที่จะพัฒนาเป็นกฎหมายระหว่างประเทศที่มีผลใช้บังคับ	เนื้อหาของร่างข้อบท	

ในหลายเรื่องเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยตามสนธิสัญญาฉบับต่าง	ๆ 	ที่ไทยได้เข้าเป็นภาคีแล้ว	

เช่น	เร่ืองการไม่ส่งบุคคลกลับไปยังดินแดนท่ีอาจถูกทรมาน	(non-refoulement)	 การห้ามการทรมาน	

บุคคลไม่ว่าในกรณีใด	ๆ 	 ตลอดจนการดูแลสิทธิของกลุ่มสตรีและเด็ก	เป็นต้น	 ดังนั้น	กสม.	ซึ่งมีอำานาจ

หน้าที่ในเรื่องดังกล่าวจะได้ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของหน่วยงาน	

ภาครัฐต่อไป	แม้ร่างข้อบทนี้จะยังไม่มีผลใช้บังคับในทางกฎหมายระหว่างประเทศก็ตาม

เมื่อวันที่	๑๗	ธันวาคม	๒๕๕๗	คณะผู้แทนจากสมาคมป้องกันการทรมาน	(Association	

for	 the	 Prevention	 of	 Torture	 (APT))	 ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ	ตั้งอยู่ที	่

นครเจนีวา	 สมาพันธรัฐสวิส	 ได้ประชุมร่วมกับกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 อนุกรรมการ	

ผู้ชำานาญการประจำา	กสม.	และผู้บริหารของสำานักงาน	กสม.	ที่สำานักงาน	กสม.	เกี่ยวกับการ

ทำาหน้าที่ของกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ	(National	 Preventive	Mechanism	

(NPM))	 ตามพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	(Optional	Protocol	to	the	

Convention	 Against	 Torture		(OPCAT))	 โดยมีวัตถุประสงค์	เพื่อรับทราบข้อมูลเก่ียวกับ

อำานาจหน้าที่และแนวทางการดำาเนินงานขององค์กรท่ีทำาหน้าที่เป็น	NPM	สำาหรับประกอบ	

การเตรียมความพร้อมของ	กสม.	 หากรัฐบาลได้ดำาเนินการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร	OPCAT	
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และมอบหมายให้	กสม.	ทำาหน้าที่เป็น	NPM	 ทั้งนี้	APT	มีการทำางานร่วมกับรัฐบาลและภาคประชาสังคม

เพ่ือป้องกันการทรมานในประเทศต่าง	ๆ 	ทั่วโลกทั้งการรณรงค์ในระดับนโยบาย	 การปรับเปลี่ยนกฎหมาย	

การเสริมสร้างศักยภาพ	และการสร้างความตระหนัก	 APT	มีการดำาเนินงานในประเทศไทยมากกว่า	

๖	ปีแล้ว	 โดยได้จัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการสร้างความตระหนักและจัดการอบรมเกี่ยวกับอนุสัญญา	

ต่อต้านการทรมานฯ	 รวมถึงการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพิธีสาร	OPCAT	

การที่	APT	ได้มาร่วมการประชุมกับ	กสม.	ในครั้งนี้	 รวมท้ังการอบรมท่ีจะจัดข้ึนเป็นเวลา	๒	วัน	

สืบเนื่องจากประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะเป็นภาคีพิธีสาร	OPCAT	ในอนาคตและรัฐบาลไทย	

อาจมอบหมายให้	กสม.	ทำาหน้าที่เป็น	NPM	ตามพิธีสารฯ	 ซึ่ง	APT	หวังว่าจะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีจะนำาไปสู่	

การปรึกษาหารือทั้งภายใน	กสม.	เอง	และระหว่าง	กสม.	กับผู้มีส่วนได้เสียอื่น	ๆ 	รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เก่ียวกับสิ่งที่ต้องดำาเนินการภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีพิธีสาร	OPCAT	รวมทั้งพิจารณาว่า	

หากจะให้	กสม.	ทำาหน้าที่เป็น	NPM	ควรมีการดำาเนินการใดบ้าง	อาทิ	การเตรียมบุคลากรสำาหรับ	

หน่วย	NPM	 หลักเกณฑ์การทำางานของ	NPM	 แนวทางการตรวจเยี่ยมสถานท่ีท่ีบุคคลถูกจำากัดเสรีภาพ	

ตามพิธีสาร	OPCAT	 ขั้นตอนในการตรวจเยี่ยมสถานท่ี	 การดำาเนินการหลังการตรวจเยี่ยม	ตลอดจน	

การทำางานร่วมกับคณะอนุกรรมการป้องกันการทรมานภายใต้พิธีสาร	OPCAT	เป็นต้น	

๑)	 การอบรมเรื่อง	การดำาเนินการการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่มีประสิทธิผล 

(Conducting	Effective	Investigations)	 ระหว่างวันที่	๒๔	มีนาคม	ถึง 

๒๕	เมษายน	๒๕๕๗

ในลักษณะ	On	line	และการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ระหว่างวันที่	๑๙	ถึง	๒๓	พฤษภาคม	

๒๕๕๗	 ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์	 ประเทศมาเลเซีย	 มีเจ้าหน้าท่ี	สำานักงาน	กสม.	ระดับปฏิบัติการเข้ารับ	

การอบรม	๑	คน	

๒)	 การอบรมเรื่อง	หลักสิทธิมนุษยชนศึกษาระดับสูง	(Advanced	Human	Rights 

Education	Program)	ในลักษณะการประชุมเชิงปฏิบัติการ	ระหว่างวันที่	๑๑	ถึง 

๑๓	มิถุนายน	๒๕๕๗	ที่กรุงนิวเดลี	ประเทศอินเดีย

มีเจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	เข้าร่วมการประชุม	๑	คน	
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๓)	 การอบรม	เรื่อง	ความเสมอภาคทางเพศและสิทธิมนุษยชนของสตร ี

(Gender	Equality	and	Human	Rights	of	Women)	โดยวิทยากรจาก 

สถาบัน	Raoul	Wallenberg	ประเทศสวีเดน

ระหว่างวันที่	 ๒๒	 เมษายน	 ถึง	 ๓๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๗	 และการประชุมเชิงปฏิบัติการ	

๒	ครั้ง	ระหว่างวันที่	๑๙	ถึง	๒๑	มิถุนายน	๒๕๕๗	และวันที่	๑๔	ถึง	๒๑	กันยายน	๒๕๕๗	ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์	

ประเทศมาเลเซีย		มีเจ้าหน้าที่	สำานักงาน	กสม.	เข้ารับอบรม	๒		คน	

๔)	 การอบรม	เรื่อง	 สิทธิมนุษยชนและบทบาทหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

(Human	Rights	and	the	Roles	and	Functions	of	National	Human	Rights 

Institutions)	โดยวิทยากรจากสถาบัน	Raoul	Wallenberg	ประเทศสวีเดน

ระหว่างวันที่	๒๙	กันยายน	ถึง	๒๔	ตุลาคม	๒๕๕๗	ในลักษณะ	On	line	และการประชุม

เชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่	 ๑๙	 ถึง	 ๒๘	 พฤศจิกายน	 ที่กรุงเทพฯ	 มีเจ้าหน้าที่	สำานักงาน	กสม.	 เข้ารับการ

อบรม		๒	คน	

๕)	 การอบรม	เรื่อง	การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดเอกสาร

และการดำาเนินคดีด้านสิทธิมนุษยชน	(Using	Geospatial	Technologies	to	Support	

Human	Rights	Documentation	and	Litigation) 

โดย	สมาคมเพื่อพัฒนาวิทยาศาสตร์แห่งสหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่	 ๘	 ถึง	๙	 ธันวาคม	๒๕๕๗	ที่	 กรุงวอชิงตัน	ดีซี	 สหรัฐอเมริกา	มีเจ้าหน้าที่

สำานักงาน	กสม.	เข้ารับการอบรม	๑	คน	

การส่งเจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ	ของ	APF	และหลักสูตรอื่น	ๆ 	นั้น	

นอกจากจะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรแล้ว	ยังเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่สำานักงาน	กสม.	ได้มี

ปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่จากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแต่ละประเทศที่เป็นสมาชิกของ	APF	ในการสร้าง

เครือข่ายความสัมพันธ์ท่ีดีในระดับผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน	และเจ้าหน้าที่จากองค์กรวิชาชีพอื่น	ๆ 	

ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ในการทำางานร่วมกันภายใต้กรอบการทำางานในระดับสากลต่อไป
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ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๗	

บัญญัติให้	สำานักงาน	กสม.	เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภาตามกฎหมายว่าด้วยการจัด

ระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา	 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของประธานกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และมาตรา	๑๘	บัญญัติให้	สำานักงาน	กสม.	มีหน้าท่ีรับผิดชอบ

เกี่ยวกับกิจการทั่วไปของคณะกรรมการ	และให้มีอำานาจหน้าที่	ดังต่อไปนี้

๑.	 รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการ

๒.	 รับคำาร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ

และดำาเนินการสืบสวน	หรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นคำาร้อง	

ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	

๓.	 ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ	

สิทธิมนุษยชน

๔.		 ประสานงานกับหน่วยราชการ	องค์การเอกชน	หรือองค์การอื่น	

ในด้านสิทธิมนุษยชน

๕.	 ในการดำาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๖.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

โดยมี	เลขาธิการ	กสม.	รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ	สำานักงาน	กสม.	ขึ้นตรงต่อ	

ประธาน	กสม.	และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ	 พนักงานราชการ	 และลูกจ้าง	

(พนักงานจ้างเหมา)	ของ	สำานักงาน	กสม.	โดยได้มอบหมายและมอบอำานาจตามภารกิจ	

ให้	รองเลขาธิการฯ	สั่งและปฏิบัติราชการแทน	เลขาธิการ	กสม.
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ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เรื่อง	การแบ่งส่วนราชการภายใน	และกำาหนด

อำานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๕	

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

แผนผังโครงสร้าง	ต่อไปนี้

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

รองเลขาธิการ	กสม. กลุ่มงานอำานวยการกิจการ	กสม.

ที่ปรึกษาสำานักงาน	กสม.

ผู้ตรวจการสิทธิมนุษยชน หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มงานติดตามและสารบบสำานวน

สำานักบริหารกลาง สำานักส่งเสริมและ

ประสานงานเครือข่าย
สำานักวิจัยและวิชาการ

สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำานักกฎหมายและคดี สำานักสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ

แผนผังโครงสร้างสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ในปี	๒๕๕๗	มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุน	กสม.	และ	สำานักงาน	กสม.	ณ	วันที่	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๗	

จำานวนทั้งสิ้น	๒๓๕	คน	จำาแนกประเภทบุคลากร	ตามแผนภูมิที่	๑๑

ในปี	๒๕๕๗	 สำานักงาน	กสม.	ได้จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำานักงาน	โดยส่งเสริม

และพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร	 ทั้งในส่วนความรู้เฉพาะด้านและความรู้	

ด้านสนับสนุนงานทั่วไป	 ซึ่งสามารถจำาแนกเป็นโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร	 โดย	สำานักงาน	กสม.	

และการจัดส่งบุคลากรไปเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานและสถาบันภายนอก	รายละเอียด	ดังนี้

๑)	 การจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดย	สำานักงาน	กสม.

(๑)	 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำาหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชน	ระหว่าง

เดือนกรกฎาคม	-	กันยายน	๒๕๕๗	

(๒)	 โครงการฝึกอบรมเรื่ อง	“ความรู้พื้นฐานสำาหรับบุคลากรของสำานักงาน	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”	ระยะเวลาการอบรม	๑๕	วัน

(๓)	 โครงการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการสิทธิมนุษยชน	ระยะเวลาการอบรม	๓	วัน

(๔)	 โครงการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม	ระยะเวลาการอบรม	๓	วัน	

๒)	 การจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมกับหน่วยงานและสถาบันภายนอก 

ในหลักสูตรต่างๆ	รวม	๓๔	หลักสูตร		

ที่มา	: กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำานักบริหารกลาง สำานักงาน กสม.

ขาราชการ
พนักงานราชการ
พนักงานจางเหมาบริการ
ผูชวยปฏิบัติงาน กสม.

๑๕๐

๑๒๕

๑๐๐

๗๕

๕๐

๒๕

๐

จำนวน (คน)

แผนภูมิที่ ๑๑		 จำานวนบุคลากรของ	สำานักงาน	กสม.
	 	 จำาแนกตามประเภทบุคลากร
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ในปี	๒๕๕๗	สำานักงาน	กสม.	ได้ดำาเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ	

และการสื่อสารของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และโครงการอื่น	ๆ 	

เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำานักงาน	กสม.	ดังนี้	

๑)	 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	

(๑)	 การเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล	(Hard	 Infrastructure)	เพื่อให้	

เพียงพอต่อการใช้งานและมีเสถียรภาพที่เหมาะสมรองรับการใช้งานในสำานักงานฯ	ประกอบด้วย	

การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เพื่อทดแทนของเดิมที่ไม่สามารถใช้งานได้	 และสำาหรับเจ้าหน้าที่ใหม่	

การจัดหาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	(Storage)	เพิ่มเติม	 การจัดหา	Fire	wall	และ	Log	Fire	เพื่อเพิ่ม	

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย	 การจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ	

(Core	Switch)	เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ	IP	Address	ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน	 การติดตั้งเครือข่ายไร้สาย	

WiFi	เพิ่มเติม	การจัดหาอุปกรณ์	Network	Monitoring	เพื่อใช้ในการติดตามการทำางานของอุปกรณ์	

และระบบในเครือข่ายทั้งหมด

(๒)	 การสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเช่ือมั่นในการทำาธุรกรรมด้วยเทคโนโลยี

ดิจิทัล	(Soft	 Infrastructure)	 ประกอบด้วย	การจัดทำานโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความ	

มั่นคง	ปลอดภัยด้านสารสนเทศ	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซ่ึงเป็นไปตาม	

พระราชกฤษฎีกากำาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๙	

มาตรา	๕	เพื่อกำาหนดมาตรฐาน	แนวทางปฏิบัติ	และวิธีปฏิบัติให้ผู้บริหาร	เจ้าหน้าท่ี	ผู้ดูแลระบบและ	

บุคคลภายนอกท่ีปฏิบัติงานให้กับ	สำานักงาน	กสม.	ได้ถือปฏิบัติและตระหนักถึงความสำาคัญของการ	

รักษาความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ	สำานักงาน	กสม.	โดยได้ประกาศใช้

แล้วเม่ือ	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗	และการจัดหา	Web	Application	Firewall	ไว้ใช้ในสำานักงานฯ	เพื่อเพ่ิม	

ความปลอดภัยให้กับระบบต่าง	ๆ	โดยให้มีการป้องกันการบุกรุกทาง	Application	

(๓)	 จัดหาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการให้บริการ	(Service	Infrastructure)	

ประกอบด้วย	การจัดหาระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์	(E-mail)	ของสำานักงาน	กสม.	แทนการเช่าบริการ	

การย้ายเว็บไซต์เข้ามาไว้ใน	สำานักงาน	กสม.	เพื่อให้การบริหารจัดการมีความสะดวก	บริหารจัดการง่าย	

รวดเร็ว	 เนื่องจากอยู่ภายใต้เครือข่ายภายในของสำานักงาน	กสม.	 การจัดหาเว็บท่า	 (Web	 Portal)	 พร้อม

ระบบ	Single	Sign	On	สำาหรับระบบฐานข้อมูล	สำานักงาน	กสม.	เป็นระบบที่จะอำานวยความสะดวกในการ

เข้าใช้งานระบบงานทั้งหมดของสำานักงานฯ	ที่มี	รวมทั้งเว็บไซต์	อีเมล	ด้วยรหัสเดียวบนระบบ	Single	Sign	

On	นอกจากนี้	ยังเป็นการวางพื้นฐานในการพัฒนาระบบอื่น	ๆ 	ซึ่งเป็นระบบอินทราเน็ตขึ้นใช้งานต่อไป	
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นอกจากน้ี	ยังมีการพัฒนาบุคลากรด้าน	ICT	ของสำานักงาน	กสม.	 เพื่อเสริมสร้าง	

ขีดความสามารถบุคลากรให้มีความรู้ด้าน	ICT	อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งกลุ่มผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	เช่น	หลักสูตร	

การใช้ระบบปฏิบัติการ	Microsoft	Windows	8.1,	Microsoft	Office	2013,	การจัดทำา	E-Books	

กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้าน	ICT	ประกอบด้วย	หลักสูตร	“Fortigate	Multi-Threat	Security	Systems	for	

Administrator”,	 โปรแกรม	Joomla	3.X	Advance	Extensions	 for	AEC’s	Website,	 การออกแบบ	

และพัฒนาเว็บไซต์องค์กรด้วยโปรแกรม	 Dreamweaver,	 CSS,	 Flash,	 หลักสูตร	 “VMware	 vSphere	

ICM	5	for	Administrator”	และหลักสูตร	“Microsoft	SQL	Server	2008	R2

การให้บริการเว็บไซต์	สำานักงาน	กสม.	ในปี	๒๕๕๗	มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของสำานักงาน	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(www.nhrc.or.th)	เป็นจำานวนทั้งสิ้น	๒๐๓,๗๔๘		ไอพี	(Unique	IP)	

หรือ	๘๔๘,๕๕๕	ครั้ง	(Session)	เฉลี่ยมีผู้เข้าชมเดือนละประมาณ	๑๖,๙๗๙	ไอพี	หรือ	๗๐,๗๑๓	ครั้ง	

เดือนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด	คือ	เดือนกุมภาพันธ์	๒๕๕๗	จำานวน	๒๒,๘๑๐	(Unique	IP)	

๒)	 การพัฒนาศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	สำานักงาน	กสม.	

ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	 สำานักงาน	กสม.	เป็นห้องสมุดเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน	

ให้บริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 โดยในปี	๒๕๕๗	มีทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่าง	ๆ 	รวมท้ังสิ้น	

๑๐,๖๙๒	รายการ	 ประกอบด้วย	หนังสือทั่วไป	หนังสืออ้างอิง	รายงานประจำาปี	รายงานการวิจัยและ

วิทยานิพนธ์	วารสารและนิตยสาร	สารคดี	และภาพยนตร์	และสิ่งพิมพ์	 สำานักงาน	กสม.	ให้สามารถสืบค้น

และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านทางเว็บไซต์	 http://library.nhrc.or.th	 เปิดให้บริการแก่เจ้าหน้าที่	

สำานักงาน	กสม.	 และประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ผลการดำาเนินงาน	

ด้านการให้บริการ	ในปี	๒๕๕๗	มีดังนี้

(๑)	 การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศและจัดเตรียมสื่อทรัพยากรเพื่อให้บริการในศูนย์

สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	มีการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ	ดังนี้

F		 หนังสือด้านสิทธิมนุษยชนทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	

จำานวน	๒๑๘	รายการ

F		 วารสารและนิตยสาร	จำานวน	๒๐	รายการ

F		 สื่อมัลติมีเดียและสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำานวน	๒	รายการ

F		 เย็บเล่มวิทยานิพนธ์	รายงานการวิจัย	ผลงานวิชาการข้าราชการ	

จำานวน	๖๓	รายการ

(๒)	 โครงการปรับปรุงสถานที่ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	เนื่องจากมีการยกเลิก

สัญญากับผู้รับจ้าง	และขณะนี้อยู่ระหว่างรอเพื่อหาผู้รับจ้างรายใหม่	

(๓)	 โครงการจัดซื้อเทคโนโลยีเพื่อการดำาเนินงานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ	 โดยจัดซ้ือ	

แผงวงจร	RFID	สำาหรับระบุทรัพยากรสารสนเทศ	และป้องกันการสูญหาย	ประเภทหนังสือ	จำานวน	

๑๐,๐๐๐	ชิ้น	และประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกส์	จำานวน	๒,๐๐๐	ชิ้น
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(๔)	 โครงการส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	ได้จัดกิจกรรม	

เพ่ือส่งเสริมการใช้บริการศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนและให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ	

ประกอบด้วย

(๔.๑)	 การอบรมเพื่อให้ความรู้ด้านสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ	จำานวน	๒	โครงการ	

ดังนี้

-	 โครงการส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด	จำานวน	๔	รุ่น	ผู้เข้าอบรม	รวม	๕๓	คน

-	 อบรมการสืบค้นกฤตภาคข่าวออนไลน์	(iQNewsClip)	จำานวน	๒	รุ่น	ผู้เข้า	

อบรม	รวม	๔๕	คน

(๔.๒)	 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

-	 เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย	เพื่อการพัฒนาความ	

ร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศไทย	และได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสมาคม

ห้องสมุดเฉพาะเพื่อการพัฒนาความร่วมมือระหว่างห้องสมุดเฉพาะ

-	 เข้าร่วมเป็นสมาชิกโครงการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์	

(Thai	Digital	Collection)	 โครงการภายใต้การพัฒนาเครือข่ายระบบ	

ห้องสมุดในประเทศไทย	(ThaiLIS)	สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

ขณะนี้	ได้รับการตอบรับเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้วอยู่ระหว่างรอส่งเจ้าหน้าท่ี	

ศูนย์สารสนเทศฯ	เข้าร่วมอบรมการใช้งาน

-	 เข้าร่วมเป็นสมาชิก	Electronic	Information	for	Library	(EIFL)	องค์กรความ

ร่วมมือระหว่างห้องสมุดในประเทศกำาลังพัฒนาในทวีปแอฟริกา	เอเชีย	ยุโรป	

และละตินอเมริกา	กว่า	๖๐	ประเทศทั่วโลก	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม	

การเข้าถึงสารสนเทศร่วมกันผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อการศึกษาเรียนรู้	

การวิจัยและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน	 ขณะน้ีได้รับการตอบรับเข้าร่วมเป็น

สมาชิกแล้วอยู่ระหว่างการศึกษาเนื้อหาสารสนเทศท่ีจะนำามาประยุกต์ใช้งาน

กับศูนย์สารสนเทศฯ

-	 สร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลของหน่วยงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนกับ	Raoul	Wallenberg	Institute	of	Human	Rights	and	

Humanitarian	Law	(RWI)	 ในการจัดทำาเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับการแนะนำา	

แนวทางการบริหารจัดการห้องสมุดและศูนย์ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน

(๕)	 เลขาธิการ	กสม.	ได้อนุมัติให้	“ห้องสมุด	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ”	ใช้ชื่อเป็น	“ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ”	

ตั้งแต่วันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๗	เป็นต้นไป
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๓)	 การจัดตั้งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน

ในระยะแรกของการดำาเนินงานด้านหอจดหมายเหตุ	 สำานักงาน	กสม.	ได้ดำาเนินงาน

โครงการจัดทำาสื่อวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์ประวัติจากคำาบอกเล่า	(Oral	History)	ของคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ชุดที่	๑	ขณะนี้อยู่ระหว่างดำาเนินการ	คาดว่าจะแล้วเสร็จ	ปี	๒๕๕๘

๔)	 การให้บริการ

การให้บริการของห้องสมุด	ระหว่างเดือนมกราคม	–	ธันวาคม	๒๕๕๗

(๑)	 สถิติผู้เข้าใช้บริการห้องสมุด		

F		 มีผู้เข้าใช้บริการรวมทั้งสิ้น	๑,๘๙๖	คน	

F		 ผู้มาใช้บริการประเภทเจ้าหน้าที่	สำานักงาน	กสม.	เข้ามาใช้บริการห้องสมุด	

มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๗๔	(๑,๔๐๗	คน)	รองลงมาคือ	ประเภทบุคคล

ทั่วไป	คิดเป็นร้อยละ	๑๔	(๒๕๖	คน)	

F		 ห้องสมุด	มีผู้เข้าใช้บริการ	เฉลี่ย	๘	คน/วัน	

(๒)	 สถิติการยืมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด

F		 มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ	จำานวน	๓,๔๗๓	รายการ	

F		 ทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนังสือ	มีการยืมมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๖๓	

(๒,๑๘๖	รายการ)	รองลงมา	คือ	ประเภทวารสาร	นิตยสาร	และหนังสือพิมพ	์

คิดเป็นร้อยละ	๑๙	(๖๗๑	รายการ)	

F		 ผู้ใช้บริการประเภทเจ้าหน้าที่	สำานักงาน	กสม.	มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ	

มากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๘๑	(๒,๗๘๖	ครั้ง)	รองลงมา	คือ	ประเภท	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และผู้บริหารสำานักงาน	กสม.	

คิดเป็นร้อยละ	๑๑	(๓๘๙	ครั้ง)

(๓)	 สถิติบริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า

F		 บริการตอบคำาถามทั่วไป	(General	Service)	จำานวน	๕๐๗	ครั้ง

F		 บริการช่วยการค้นคว้า	(Information	Retrieval)	จำานวน	๒๐	ครั้ง

F		 บริการสืบค้นสารสนเทศ	(Reference	Service)	จำานวน	๕๙	ครั้ง

(๔)	 สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมห้องสมุด	จำานวน	๖	คณะ	รวม	๙๘	คน

F		 เจ้าหน้าที่จากสำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	จำานวน	๑๗	คน

F		 Raoul	Wallenberg	Institute	of	Human	Rights	and	Humanitarian	

Law	(RWI)’s	Alumni	จำานวน	๒	คน

F		 Raoul	Wallenberg	Institute	of	Human	Rights	and	Humanitarian	

Law	จำานวน	๒	คน

F		 เจ้าหน้าที่จากสำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	จำานวน	๒	คน
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F		 องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น	(Japan	International	

Cooperation	Agency	-	JICA)	จำานวน	๓	คน

F		 คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขานิติศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์และ	

สังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	จำานวน	๘๖	คน

(๕)	 ให้บริการผ่านเว็บไซต์ห้องสมุด	

F		 มีผู้เข้าชมผ่านเว็บไซต์	(http://library.nhrc.or.th)	เป็นจำานวนทั้งสิ้น	

๓๗,๖๔๗	ครั้ง	เดือนที่มีผู้เข้าชมมากที่สุด	คือ	เดือนกันยายน	๒๕๕๗

F		 มีผู้สมัครสมาชิกรับข่าวสารห้องสมุดผ่าน	Facebook	จำานวน	๕๘๒	คน	

(www.facebook.com\NHRC.library)	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	 สำานักงาน	กสม.	ได้รับจัดสรรงบประมาณ	

ทั้งสิ้น	จำานวน	๒๐๖,๓๐๓,๒๐๐	บาท	 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๖	

(๑๙๘,๕๒๙,๙๐๐	บาท)	 จำานวน	๗,๗๗๓,๓๐๐	บาท	คิดเป็นร้อยละ	๓.๙๒	

ของงบประมาณ	ปี	พ.ศ.	๒๕๕๖	โดยจำาแนกงบประมาณตามลักษณะการใช้จ่าย	ดังนี้

๑)	 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	 ๑๒๐,๐๙๔,๐๐๐	 บาท

๒)	 ค่าใช้จ่ายดำาเนินงาน	 ๘๕,๕๗๐,๔๐๐	 บาท	

๓)	 ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์		 ๖๓๘,๘๐๐	 บาท

                  รวม ๒๐๖,๓๐๓,๒๐๐ บาท

รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำาหรับสิ้นสุดวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง	

ราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๒๕๖	และมาตรา	๒๕๗	 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	 ประกอบด้วย	ประธานกรรมการคนหนึ่ง	 และกรรมการอื่นอีกหกคน	

ซ่ึงพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคำาแนะนำาของวุฒิสภา	มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของ

ประชาชนเป็นที่ประจักษ์	 มีวาระการดำารงตำาแหน่งหกปี	 และดำารงตำาแหน่งได้เพียงวาระเดียว	 โดยมีอำานาจหน้าท่ี	

ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ดังนี้

	 ๑.	 ส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ	

	 ๒.	 ตรวจสอบและรายงานการกระทำาหรือการละเลยการกระทำาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	

หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาค	ี

และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล	หรือหน่วยงานที่กระทำา	หรือละเลยการกระทำาดังกล่าว	

เพื่อดำาเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดำาเนินการตามที่เสนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดำาเนินการต่อไป

	 ๓.	 เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	หรือข้อบังคับต่อรัฐสภา	และคณะรัฐมนตรี

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		

	 ๔.	 ส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย	และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	

	 ๕.	 ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ	องค์การเอกชน	และองค์การอื่น	

ในด้านสิทธิมนุษยชน

		๖.	 จัดทำารายงานประจำาปี	เพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภา	

และคณะรัฐมนตรี	และเปิดเผยต่อสาธารณชน	

		๗.	 ประเมินผลและจัดทำารายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีเสนอต่อรัฐสภา	

		๘.	 เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาเกี่ยวกับ	

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

		๙.	 แต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย	

๑๐.	 ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กำาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นซึ่งกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที	่

ของคณะกรรมการ
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รูปทรงดอกบัว

รูปมือ

สีน้ำาเงิน

	 คือ	 ความมีคุณธรรม	ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์

	 	 อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

	 คือ	 การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม

	 	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสำาคัญ

	 	 ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

	 คือ	 การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศ	

	 	 และระหว่างประเทศ		ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศร	ี

	 	 ความเป็นมนุษย์	สิทธิและเสรีภาพ

	 	 ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค	และภราดรภาพ

	 คือ	 สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม

	 คือ	 ความมุ่งมั่น	อดทนในการทำางานเพื่อประชาชน

	 คือ	 ความสามัคคี	และการประสานพลังอย่างหนักแน่น	

	 	 จากทุกภาคส่วนของสังคม	 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม	

	 	 สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม
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	 “ระนองจัดงานรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์	ย้ำาระนองปลอดการค้ามนุษย์”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.mcot.net.	
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	 “ตำารวจระนองจับผู้หลบหนีเข้าเมืองได้เกือบ	300	คน	ขณะหลบมรุสม”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.mcot.net.	
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ภาพประกอบ แหล่งที่มา
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หน้า	๙๗		 “เหตุเกิดที่เหมืองทองคำาจังหวัดเลย	บุก	“วังสะพุง”	ครั้งที่	2	ทำาร้ายชาวบ้านขอผ่านทางขนแร่ทองแดง”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://thaipublica.org	
	 “ต้นเหตุจาก..อภิมหาโปรเจค”	อุตสาหกรรมหนัก”สตูล-สงขลา”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.ppvoice.org
	 เครือข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป.“รายงาน:	ประเด็นเห็นต่างกรณีโครงการท่าเรือน้ำาลึกปากบารา”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://v-reform.org		
	 “หาดใหญ่โพล”	ชี้ชัดประชาชนส่วนใหญ่ต้านสร้าง	“โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.manager.co.th		
	 “เครือข่ายปกป้องกระบี่	เมินเวทีค3.	ท่าเรือถ่านหิน”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.tcijthai.com	

หน้า	๙๘	 “ไหม้บ่อขยะบาน	สั่งเป็นเขตพิบัติ	ควันพิษฟุ้งไปทั่ว”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.khaosod.co.th	
	 “ไฟไหม้!	บ.ปิโตรเคมี	‘ระยอง’	โชคดีไร้เจ็บ”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.thairath.co.th	
	 “สารเคมีอันตรายรั่วที่ท่าเรือแหลมฉบัง”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://ch3.sanook.com		

หน้า	๙๙	 “ชาวกาฬสินธุ์ต้านการขุดเจาะบ่อก๊าซ	ล้มเวทีเสวนา”.	เข้าถึงได้จาก	:		http://www.js100.com	

หน้า	๑๐๑	 “ชงเหตุไฟไหม้บ่อขยะแพรกษาเป็นคดีพิเศษ”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.easybranches.co.th

หน้า	๑๐๒	 “Krong	Koh	Kong	Town	and	Koh	Kong	Province”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.asienreisender.de.	

หน้า	๑๐๘	 “เขาบรรทัดเดินรณรงค์หยุดแผนแม่บทป่าไม้”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://thaingo.org.
	 “สกน.ส่งโปสการ์ดจี้	คสช.แก้ปัญหาเกษตรไร้ที่ดินทำากิน”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.cmpublica.com.

หน้า	๑๑๑	 “มุกดาหาร	ป่าไม้ทวงคืนผืนป่าภูพานน้อยเขตอุทยานแห่งชาติภูผายล	จำานวน	7	ไร่”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://ewt.prd.go.th.
	 “รุกวังน้ำาเขียวจ่อฟ้องอีก	2-3	คดี-ขุดดิน	ส.ป.ก.กาฬสินธุ์ฝ่าฝืนชัด”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.thairath.co.th.
	 กำาชัย	วันสุข.“สุรินทร์ปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าสงวนแห่งชาติ	เนื้อที่กว่าพันไร่”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://pr.prd.go.th.	
	 “ฉก.ร.4	นำาทีมยึดผืนป่า	อช.ตากสินฯ-ป่าแม่ละเมา	คืนแผ่นดิน”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.manager.co.th.	

หน้า	๑๑๒	 “คำาสั่ง	คสช.64,	66	กระทบหนัก	ฟ้องชาวบ้าน	500	คดี	อีสานอ่วม-นัดถก	‘ดาวพงษ์’	พรุ่งนี้”.	เข้าถึงได้จาก	:	http://www.prachatai.com.
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