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รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดท่ีสอง ฉบับนี้ 

จัดท าขึน้โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ กล่าวคือ 
 

๑. เพื่อน าเสนอผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 

ชุดท่ีสองทั้งคณะ ซึ่งเป็นการน าเสนอในภาพรวมการด าเนินงานเป็นองค์คณะของ กสม. ท้ัง ๗ คน

ว่าได้มีผลการท างานร่วมกันอย่างไร โดยไม่แยกน าเสนอผลงานตามกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติแต่ละคน หรือคณะอนุกรรมการแต่ละคณะ ทั้งนี้ เนื่องจากเนื้องานการท างานด้าน

สิทธิมนุษยชนนั้น มีความเก่ียวพันและทับซ้อนกันในมิติสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเด็นสิทธิ ซึ่งท าให้ 

กสม. ไม่สามารถแบ่งแยกผลงานตามความรับผิดชอบของ กสม. เป็นการเฉพาะตัวบุคคลได้ 
 

๒. เพื่อน าเสนอผลงานภาพรวมการท างานร่วมกันของ กสม. อันมีความจ าเป็น

เนื่องจากสาธารณชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีของ กสม. ท่ีคลาดเคลื่อน โดย

เข้าใจว่า กสม. มีหน้าท่ีตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการรับค าร้องเรียน ตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง ค้นหาผู้กระท าการละเมิดและน าผู้กระท าการละเมิดมาลงโทษ ซึ่งความเข้าใจ

คลาดเคลื่อนดังกล่าว มีผลให้สังคมตั้งความคาดหวังต่อ กสม. ท่ีไม่สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีของ 

กสม. ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแท้ท่ีจริงแล้ว อ านาจหน้าท่ีของ กสม. มีท้ังการส่งเสริมให้ความรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนทุกกลุ่ม การรับค าร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการละเมิด

สิทธมินุษยชนหรือไม่ และน าข้อค้นพบนั้นส่งต่อให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงไปด าเนินการต่อไป

ท้ังนี้ เพราะ กสม. มิใช่หน่วยงานรัฐ และไม่ได้มีอ านาจหน้าท่ีและงบประมาณในการด าเนินการ

จัดการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่มีหน้าท่ีให้ความคุ้มครอง โดยการเรียกร้อง

ให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบน าไปด าเนินการ นอกจากนี้ กสม. ยังมีหน้าท่ีในการจัดท าข้อเสนอแนะให้

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ และระเบียบ กรณีท่ีนโยบายและ/หรือกฎ 

ระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ ละเมิดสิทธิมนุษยชนการเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

นโยบาย กฎหมาย กฎ และระเบียบ นอกจากนี้ อาจเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล หรือสภาผู้แทนราษฎร 

และสภานิติบัญญัตอิีกด้วย ซึ่งในเร่ืองนี้สาธารณชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ว่าเป็นอ านาจหน้าท่ีของ กสม. 
 

 นอกจากนี้ กสม. ยังมีอ านาจหน้าท่ีในการประสานกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชน

ในระดับสหประชาชาติ การจัดท ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องปฏิบัติตามพันธกรณี

ท่ีรัฐบาลไทยเป็นภาคี รวมท้ังการเสนอแนะให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติ แก้ไขกฎหมายภายในของไทย

ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีรัฐบาลไทยได้ให้การรับรองเข้าร่วม

เป็นภาคีแล้วด้วย 



๓. เพื่อมุ่งตอบค าถามท่ี กสม. มักจะได้รับเป็นประจ าในช่วงเวลาของการน าเสนอ

รายงานประจ าปี หรือการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภาปฏิรูป และ

สภาขับเคลื่อนประเทศไทยว่า กสม. ได้ด าเนินการในเร่ืองใด มีผลงานอะไรท่ีโดดเด่น สมควรจะถูกยุบ 

หรือยุบรวมกับองค์กรอืน่หรือไม่ และท างานคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีได้รับหรือไม่ 
 

อย่างไรก็ดี ขอเรียนท่านผู้อ่านทราบว่า เนื้องานของรายงานผลการด าเนินงาน 

ของ กสม. ชุดท่ีสองฉบับนี้ มีผลงานบางส่วนท่ียังไม่ได้น าเสนออยู่ในรายงาน ด้วยเหตุผลว่าเนื้องาน

บางส่วนยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ในระดับท่ีจะรายงานผลงานได้ท้ังหมด หรือเป็นเร่ืองท่ีมีความ

ละเอียดอ่อนที่ยังไม่สมควรน าเสนอในสถานการณ์ของปี ๒๕๕๘ ที่ประเทศไทยอยู่ในระยะ

เปลี่ยนผ่าน จึงขอเรียนให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจว่า เนื้องานบางเร่ืองนั้น กสม. ไม่ได้ละเลยในการ

ด าเนินการแต่สถานการณ์ยังไม่เหมาะสมให้น าเสนอในเวลานี้ 
 

ในฐานะประธาน กสม. และท่ีปรึกษาประธานคณะท างานจัดท ารายงานผลการ

ด าเนินงาน ของ กสม. ชุดท่ีสอง ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้ จะสามารถบรรลุ

วัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ท้ัง ๓ ประการดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย และขอขอบคุณคณะท างานฯ และผู้ร่วม

จัดท ารายงานทุกท่านท่ีได้ทุ่มเทเวลาและก าลังความสามารถในการจัดท ารายงานฉบับนี้ และ

ขอขอบคุณในความร่วมมือและก าลังใจท่ีได้รับจากทุกท่าน 

 

 
                                   
                                (ศาสตราจารย์อมรา  พงศาพิชญ์) 
                             ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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  ๓.๒ เสรีภาพในการชุมนุมที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน 
สิทธิการเลือกตั้ง และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมทางการเมือง เดอืนกรกฎาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 

๔๓ 

  ๓.๓ รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติต่อขอ้ร้องเรียน
ของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกทกรณีนิคมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
 

๕๙ 

  ๓.๔ การตรวจสอบกรณีการประกาศนโยบายการท าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของ  ๖๖ 



II 
 

 

หัวข้อ 
 

หน้า 
พันต ารวจโท ทักษณิ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

  ๓.๕ การตรวจสอบผลกระทบจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ 
และฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ และแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

๗๕ 

  

บทที่ ๔ 
 

 

 การด าเนินงานในประเด็นที่ กสม. ให้ความส าคัญ 
 

๘๔ 

  ๔.๑ ประเด็นที่ ๑   : สิทธิสทิธิพลเมืองและสทิธิทางการเมือง 
 

๘๕ 

  ๔.๒ ประเด็นที่ ๒   : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
 

๙๖ 

  ๔.๓ ประเด็นที่ ๓   : สิทธิชุมชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม 
 

๑๒๖ 

  ๔.๔ ประเด็นที่ ๔   : สิทธิของกลุ่มผู้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติทีไ่ม่เป็นธรรม 
 

๑๔๘ 

  ๔.๕ ประเด็นที่ ๕   : สิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 

๒๑๖ 

  ๔.๖ ประเด็นที่ ๖   : สิทธิด้านกฎหมายและการปฏิบัตทิี่ไมเ่ป็นธรรม 
 

๒๒๔ 

  ๔.๗ ประเด็นที่ ๗   : สิทธมินุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 

๒๕๘ 

บทที่ ๕ 
 

 

 ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

๒๘๓ 

  ๕.๑ การตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน  
 

๒๘๓ 

  ๕.๒ การเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคด ี
ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย 
 

๓๐๒ 

  ๕.๓ การเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ  
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

๓๐๘ 

  ๕.๔ การส่งเสริมงานวิจัย 
 

๓๒๒ 

  ๕.๕ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการประสานงานเครือข่ายสิทธิมนุษยชน 
 

๓๒๕ 

  ๕.๖ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 

๓๓๐ 

  ๕.๗ การจัดท ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และ 
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
 

๓๔๔ 

  ๕.๘ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

 

๓๖๗ 

บทที่ ๖ 
 

 

 สรุปภาพรวมการด าเนินงานของ กสม. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ  
 

๓๗๐ 

  ๖.๑ การส่งเสริมการเคารพและปฏิบัตติามหลักสิทธมินุษยชน 
 

๓๗๐ 

  ๖.๒ 
 

การตรวจสอบการละเมดิสทิธมินุษยชน 
 

๓๗๒ 

  ๖.๓ การเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง การฟ้องคดี 
ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย 
 

๓๗๔ 

  ๖.๔ การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ๓๗๕ 



III 
 

 

หัวข้อ 
 

หน้า 
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

  ๖.๕ การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธมินุษยชน 
 

๓๗๖ 

  ๖.๖ การส่งเสริมการศึกษาวิจัย 
 

๓๗๗ 

  ๖.๗ การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
 

๓๗๗ 

  ๖.๘ การสง่เสริมความร่วมมอืและการประสานงานเครือข่ายด้านสทิธมินุษยชนระหว่างประเทศ 
 

๓๘๐ 

  ๖.๙ การจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
 

๓๘๑ 

  ๖.๑๐ การบริหารจัดการองค์กร 
 

๓๘๒ 

ภาคผนวก 
 

 

 รายชื่อคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ชุดทีส่อง  
 

๓๘๙ 

 ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดทีส่อง 
 

๔๐๑ 

 ที่มาของคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ 
 

๔๐๒ 

 ค าอธิบายความหมายของเคร่ืองหมายของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 

๔๐๓ 

 หนังสือที่จดัพิมพ์เผยแพร่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง 
 

๔๐๔ 

 แหล่งที่มาของภาพประกอบ ๔๐๘ 

 



IV 
 

 

หัวข้อ 
 

หน้า 
ตารางที่ ๕-๑ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสทิธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตัิ 

ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรใหม้ีการตรวจสอบการละเมิด 

สิทธมินุษยชน 
 

๒๘๔ 

ตารางที ่๕-๒ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธมินุษยชน หรือมีการปฏิบตัิ 

ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรใหม้ีการตรวจสอบการละเมิด 

สิทธมินุษยชน จ าแนกตามประเภทสทิธ ิ
 

๒๘๕ 

ตารางที ่๕-๓ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ 

ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน จ าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ 
 

๒๘๖ 

ตารางที ่๕-๔ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ 

ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน จ าแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ        
          

๒๘๗ 

ตารางที ่๕-๕ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการด าเนินการประสานการคุ้มครองสทิธิมนุษยชน 
 

๒๘๘ 

ตารางที ่๕-๖ จ านวนเร่ืองร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน 
 

๒๙๐ 

ตารางที ่๕-๗ ผลการติดตามการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธมินุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน  
 

๒๙๑ 

ตารางที ่๕-๘ สถิติผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จ าแนกตามประเภทสิทธ ิ
 

๒๙๒ 

ตารางที ่๕-๙ ผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธมินุษยชนและข้อเสนอแนะ

ด้านสิทธิมนุษยชน 
 

๒๙๓ 

ตารางที ่๕-๑๐ เร่ืองทีห่น่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธมินุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จ าแนกตามประเภทสิทธ ิ
 

๒๙๔ 

ตารางที ่๕-๑๑ เร่ืองที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จ าแนกตามประเภทสทิธ ิ
 

๒๙๕ 

ตารางที ่๕-๑๒ เร่ืองที่อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ าแนกตามประเภทสิทธ ิ
 

๒๙๗ 

ตารางที ่๕-๑๓ เร่ืองทีต่้องติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๒๙๘ 
ตารางที ่๕-๑๔ จ านวนเร่ืองที่ติดตามผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

จ าแนกตามประเด็นสิทธ ิ
 

๒๙๙ 

ตารางที ่๕-๑๕ เร่ืองทีต่ิดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย 
 

๓๐๐ 

ตารางที่ ๕-๑๖ จ านวนเร่ืองที่ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย จ าแนกตาม

ประเด็นสิทธ ิ
 

๓๐๑ 

ตารางที ่๕-๑๗ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ขอให้เสนอเร่ืองหรือฟ้องคดีต่อศาล 
 

๓๐๓ 



V 
 

 

หัวข้อ 
 

หน้า 
ตารางที ่๕-๑๘ จ านวนผลการพิจารณาค าร้องที่ขอให้เสนอเร่ืองหรือฟอ้งคดีต่อศาล 

 

๓๐๔ 

ตารางที ่๕-๑๙ รายละเอียดรายงานการศึกษาวิจัยของ กสม. 
 

๓๒๒ 

 



VI 
 

 

หัวข้อ 
 

หน้า 

แผนภูมิที่ ๑-๑   แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 
 

๗ 

แผนภูมิที่ ๑-๒ แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (การปรับคร้ังที่ ๑) 
 

๗ 

แผนภูมิที่ ๑-๓ แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (การปรับคร้ังที่ ๒) 
 

๘ 

แผนภูมิที่ ๒-๑   โครงสร้างกลไกและกระบวนการท างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

๙ 

แผนภูมิที่ ๒-๒ จ านวนบุคลากรของส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ
 

๒๐ 

แผนภูมิที่ ๒-๓ จ านวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีของส านักงาน กสม. 
 

๒๐ 

แผนภูมิที่ ๓-๑ ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายในการประกาศสงครามต่อสูเ้พื่อเอาชนะยาเสพติด 

ของฝ่ายบริหารและปฏบิัติการของผู้รับนโยบายไปปฏิบัตเิพือ่ผลักดันนโยบายดังกล่าว 

ให้บรรลุผล 
 

๖๙ 

แผนภูมิที ่๕-๑ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสทิธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตัิที่ 
ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรใหม้ีการตรวจสอบการละเมดิสทิธิ
มนุษยชน 
 

๒๘๔ 

แผนภูมิที ่๕-๒ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการเลือกปฏิบัติ 

ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

จ าแนกตามประเภทสิทธิ 
                

๒๘๕ 

แผนภูมิที ่๕-๓ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ 

ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จ าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ 
 

๒๘๖ 

แผนภูมิที ่๕-๔ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ 

ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

จ าแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ  
                 

๒๘๗ 

แผนภูมิที ่๕-๕ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการด าเนินการประสานการคุ้มครองสทิธิมนุษยชน 
 

๒๘๙ 

แผนภูมิที ่๕-๖ จ านวนเร่ืองร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน 
 

๒๙๐ 

แผนภูมิที ่๕-๗ ผลการติดตามการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธมินุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน  
 

๒๙๑ 

แผนภูมิที ่๕-๘ สถิติผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ

ด้านสิทธิมนุษยชน จ าแนกตามประเภทสิทธ ิ
 

๒๙๒ 

แผนภูมิที ่๕-๙ ผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธมินุษยชนและข้อเสนอแนะ

ด้านสิทธิมนุษยชน 
 

๒๙๓ 

แผนภูมิที ่๕-๑๐ เร่ืองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด 

สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จ าแนกตามประเภทสทิธิ 
 

๒๙๕ 

แผนภูมิที ่๕-๑๑ เร่ืองที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แหง่พระราชบัญญัติ ๒๙๕ 



VII 
 

 

หัวข้อ 
 

หน้า 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จ าแนกตามประเภทสทิธ ิ
 

แผนภูมิที ่๕-๑๒ เร่ืองที่อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ าแนกตามประเภทสิทธ ิ
 

๒๙๘ 

แผนภูมิที ่๕-๑๓ เร่ืองทีต่้องติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 

๒๙๙ 

แผนภูมิที ่๕-๑๔ จ านวนเร่ืองที่ติดตามผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จ าแนกตามประเด็นสิทธิ 
 

๓๐๐ 

แผนภูมิที ่๕-๑๕ เร่ืองทีต่ิดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย 
 

๓๐๑ 

แผนภูมิที ่๕-๑๖ จ านวนเร่ืองที่ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย 

จ าแนกตามประเด็นสิทธิ 
 

๓๐๒ 

แผนภูมิที ่๕-๑๗ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ขอให้เสนอเร่ืองหรือฟ้องคดีต่อศาล 
 

๓๐๓ 

แผนภูมิที ่๕-๑๘ จ านวนผลการพิจารณาค าร้องที่ขอให้เสนอเร่ืองหรือฟอ้งคดีต่อศาล 
 

๓๐๔ 

 

 

 



๑ บทนำ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่อง ๑ 

 

 

บทที ่๑  
 

บทนํา 
 

๑.๑ ความเปนมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
 

 ๑.๑.๑  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดแรก 
 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ชุดแรก จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ในหมวด ๖

วาดวยรัฐสภา ไดกําหนดสวนที่ ๘ วาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ๒ 

มาตรา คือ มาตรา ๑๙๙ บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธาน

กรรมการ ๑ คน และกรรมการอ่ืนอีก ๑๐ คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของ

วุฒิสภา มีวาระดํารงตําแหนง ๖ ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว และมาตรา ๒๐๐ บัญญัติ

อํานาจหนาที่ของ กสม. จากน้ัน ไดมีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ตอมา ไดมีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงต้ัง กสม. ชุดแรก เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔   

 ในชวงการปฏิบัติหนาที่ของ กสม. ชุดแรก ไดเกิดการรัฐประหารเมื่อวันที่ ๑๙ 

กันยายน ๒๕๔๙ โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข และยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต กสม. ชุดแรกยังคง

ปฏิบัติหนาทีต่อไป ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจาก

มีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม 

๒๕๕๐ เปนเวลาที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ๖ ป ของ กสม. ชุดแรก ซ่ึงยังตองปฏิบัติหนาที่ตอไป 

จนกระทั่งการสรรหา กสม. ชุดที่สองแลวเสร็จ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง กสม. 

ชุดที่สอง เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงถือวา กสม. ชุดแรกพนจากการปฏิบัติหนาที ่
 

 ๑.๑.๒  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง 
   

 กสม. ชุดที่สอง จัดต้ังขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๕๖ ซ่ึงบัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน 

และกรรมการอ่ืนอีก ๖ คน ซ่ึงพระมหากษัตริยทรงแตงต้ังตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยมีวาระการ

ดํารงตําแหนง ๖ ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว กสม. ชุดที่สอง ไดรับพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ แตงต้ังเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซ่ึงจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๘  

 ในชวงการปฏิบัติหนาที่ของ กสม. ชุดที่สอง ไดเกิดเหตุการณความขัดแยงทาง

การเมืองและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นําโดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เขาควบคุม



๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่อง  

 

 

อํานาจในการบริหารประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ 

ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวน หมวด ๒ และใหองคกร

อิสระ และองคกรอ่ืน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงปฏิบัติหนาที่

ตอไป ซ่ึงเปนผลให กสม. ชุดที่สอง ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปไดตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงต้ัง กสม. ชุดใหม 

ใหเขามาปฏิบัติหนาที่ และตอมาไดมีประกาศ คสช. ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพ่ือดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วาง กําหนดวาในกรณีที่จําเปนตอง

สรรหาผูดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ... หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแทนตําแหนง

ที่วางใหดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่เคยดําเนินการตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หากในการสรรหาไมมีผูดํารงตําแหนงซ่ึงตอง

มีในคณะกรรมการสรรหา ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู 

  

๑.๒ สถานะและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 

 กสม. มีสถานะเปนองคกรตามรัฐธรรมนูญ ประเภท “องคกรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ” ตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๑ สวนที่ ๒ มาตรา ๒๕๖ – ๒๕๗  

โดยมาตรา ๒๕๗ บัญญัติให กสม. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปน้ี 

 (๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอ

มาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาวเพ่ือ

ดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือดําเนินการตอไป  

 (๒) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา 

บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ 

ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

 (๓) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา กฎ 

คําสั่ง หรือการกระทําอ่ืนใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวย

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

 (๔) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีที่

เห็นสมควรเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

 (๕) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตร ี

เพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 (๖) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

 (๗) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และ

องคการอ่ืนในดานสิทธิมนุษยชน 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่อง ๓ 

 

 

 (๘) จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอ

ตอรัฐสภา 

 (๙) อํานาจหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  

  ในการปฏิบัติหนาที่ กสม. ตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย 

และมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา 

รวมทั้งมีอํานาจอ่ืนเพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งน้ี ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

 ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ไดบัญญัติ

อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไว ดังน้ี 

 (๑) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับประเทศและระหวาง

ประเทศ 

 (๒) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอ

มาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดังกลาว 

เพ่ือดําเนินการในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพ่ือดําเนินการตอไป 

 (๓) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภาและ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 (๔) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน  

 (๕) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และ 

องคการอ่ืนใดดานสิทธิมนุษยชน 

 (๖) จัดทํารายงานประจําปเพ่ือประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอตอ

รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปดเผยตอสาธารณชน 

 (๗) ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอรัฐสภา 

 (๘) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาในกรณีที่ประเทศไทยจะเขาไปเปนภาคี

สนธิสัญญาเก่ียวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

 (๙) แตงต้ังอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

 (๑๐) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ  

 

๑.๓ การจัดทํากฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหสอดคลอง

กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

      ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ 

ไดมีการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ทําใหจําเปนตองจัดทําราง



๔ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่อง  

 

 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ใหสอดคลองกับบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญ ดังน้ี 

 (๑) เปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จากจํานวน ๑๑ 

คน เหลือเพียง ๗ คน                    

 (๒) ปรับปรุงการกําหนดคุณสมบัติและลักษณะตองหามของประธานกรรมการและ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมท้ังการพนจากตําแหนง กลาวคือ ผูไดรับเลือกเปนกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติตองไมประกอบอาชีพอิสระอ่ืนใด และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พนจาก

ตําแหนงเมื่ออายุ ๗๐ ป ตามมาตรา ๒๐๗ วรรคหน่ึง (๔) และมาตรา ๒๐๙ วรรคหน่ึง (๒) ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

      (๓) ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

ตามมาตรา ๒๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเสนอใหมี

คณะกรรมการสรรหา จํานวน ๗ คน ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซ่ึง

ที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวน ๑ คน และบุคคลซ่ึงที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสงูสุด

คัดเลือกจํานวน ๑ คนเปนกรรมการสรรหา โดยมีเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

โดยบุคคลซ่ึงที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกน้ันตองมิใช

ผูพิพากษาหรือตุลาการ และตองไมเปนกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอ่ืน

ในขณะเดียวกัน และใหกรรมการสรรหาดังกลาวเลือกกันเองใหกรรมการสรรหาผูหน่ึงเปนประธาน

กรรมการสรรหา 

 (๔) ปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ตามมาตรา 

๒๐๔ วรรคสาม และมาตรา ๒๐๖ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กสม. 

ไดเสนอใหแกไขหลักเกณฑและวิธีการสรรหา กสม. โดยใหคณะกรรมการสรรหา ทําหนาที่สรรหา

และคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติ และไมมีลักษณะตองหามใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่มีเหตุ

ทําใหตองมีการเลือกบุคคลใหดํารงตําแหนงดังกลาวแลวเสนอรายชื่อผูไดรับเลือกตอประธานวุฒิสภา 

โดยมติในการคัดเลือกบุคคลตองลงคะแนนโดยเปดเผยและมีคะแนนไมนอยกวา ๒ ใน ๓ ของจํานวน

กรรมการสรรหา และใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพ่ือมีมติใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับ

การคัดเลือกบุคคลภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อบุคคล เมื่อวุฒิสภาใหความเห็นชอบรายชื่อ

บุคคลแลวใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงแตงต้ังตอไป แตในกรณีที่วุฒิสภาไม

เห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อน้ันกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาพรอม

ดวยเหตุผลเพ่ือใหดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหาไมเห็นดวยกับวุฒิสภา และมีมติ

ยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชื่อน้ันใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพ่ือ

ทรงแตงต้ังตอไป แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันท ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหมใหแลว

เสร็จภายใน ๓๐ สามสิบวัน และเมื่อวุฒิสภาใหความเห็นชอบรายชื่อบุคคล หรือผูที่คณะกรรมการ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่อง ๕ 

 

 

สรรหามติยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันทใหประชุมและเลือกกันเองใหคนหน่ึงเปนประธาน

กรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ  

 (๕) เพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการเสนอเรื่อง

พรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที ่เห็นวา บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอ

สิทธิมนุษยชนและมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๕๗ (๒) เสนอเรื่อง

พรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณี ที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา กฎ คําสั่ง หรือการ

กระทําใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชน และมีปญหาเก่ียวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย ตามมาตรา ๒๕๗ (๓) และฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจาก

ผูเสียหายและเปนกรณีที่เห็นสมควรเพ่ือแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม หรือการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทบตอประโยชนสาธารณะ ตามมาตรา ๒๕๗ (๔)  

 (๖) กําหนดสถานะของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนหนวยงานที่

เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล  การงบประมาณ  และการดําเนินการอ่ืน ตามมาตรา ๒๕๖ วรรคหก
  

      กสม. ไดเสนอรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ใหสอดคลอง

กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยไดเสนอรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

พ.ศ. .... ไปยังนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา

ดําเนินการตามมาตรา ๓๐๓ วรรคหน่ึง (๑) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไดลงมติอนุมัติหลักการราง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ตามที่ กสม. เสนอ และใหสง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
 

      รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ไดผานการตรวจพิจารณา

ของคณะกรรมการกฤษฎีกา (เรื่องเสร็จที่ ๗๕๙/๒๕๕๒) และผานการพิจารณาเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรี (นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเสนอราง

พระราชบัญญัติดังกลาวใหเพ่ือสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเปนเรื่องดวนต้ังแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๓  

แตปรากฏวาไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๔ สํานักงาน กสม. จึงมีหนังสือแจงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพ่ือขอให

พิจารณานํารางพระราชบัญญัติฯ เสนอใหคณะรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) 

รองขอตอรัฐสภาเพ่ือใหพิจารณารางพระราชบัญญัติฯ เปนเรื่องดวนที่สุด ซ่ึงตอมาคณะรัฐมนตรี 

(นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี) ไดเห็นชอบใหรองขอตอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาราง

พระราชบัญญัติขององคการอิสระตาง ๆ รวมถึงรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหงชาติ พ.ศ. .... ตอไป จากน้ัน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ วาได

เสนอรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ไปเพ่ือรัฐสภาพิจารณาแลว 

และตอมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรแจงวา ไดนําราง



๖ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่อง  

 

 

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม

สภาผูแทนราษฎรเพ่ือรอการพิจารณาในวาระที่หน่ึงของสภาผูแทนราษฎรแลว  
 

     กสม. ไดติดตามเรื่องน้ีตลอดมา และไดรับแจงจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วา รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... 

ไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร เพ่ือรอการพิจารณาในวาระที่หน่ึงของสภา

ผูแทนราษฎร หลังจากน้ัน รางพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดถูกจัดใหรอการพิจารณาในวาระที่หน่ึงของ

สภาผูแทนราษฎรมาโดยตลอด จนมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทําใหสํานักงาน กสม. โดยความเห็นชอบของ กสม. ตองแจงยืนยัน

ความจําเปนที่สมควรรองขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว ไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพ่ือมิใหรางพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ที่คางการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมสภา

ผูแทนราษฎรเพ่ือรอการพิจารณาในวาระที่หน่ึง ซ่ึงมีความจําเปนอยางย่ิงตอการปฏิบัติภารกิจของ 

กสม. เปนอันตกไป ซ่ึงสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๐๒๖๗ ลงวันที่ ๒๔ 

ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงวา ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... 

ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มีความเห็นในประเด็นเก่ียวกับอํานาจหนาที่

ของ กสม. ในการเสนอเรื่องพรอมดวยความเหน็ตอศาลยุติธรรมวา การฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทน

ผูเสียหายเปนภารกิจที่เก่ียวของกับหลายหนวยงาน จึงควรที่จะไดมีการประสานกันในการพิจารณาวา

กฎหมายที่ใชบังคับอยูหรือที่อยูในความรับผิดชอบน้ัน สามารถที่จะรองรับภารกิจที่จะดําเนินการเพ่ือ

แกไขปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นไดหรือไม และสมควรที่จะตองดําเนินการอยางบูรณาการรวมกัน 

เพ่ือมิใหเกิดการลักลั่นในการบังคับใชกฎหมาย ซ่ึงนายกรัฐมนตรีไดพิจารณาแลวมีคําสั่งใหสงราง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ใหฝายกฎหมายและกระบวนการ

ยุติธรรม คณะรกัษาความสงบแหงชาติพิจารณาดําเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแหงชาติตอไป        

  

๑.๔ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร 
 

 ๑.๔.๑ วิสยัทัศน 

 เปนสถาบันอิสระในการรวมสรางสังคมใหมีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณคา 

และศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
 

 ๑.๔.๒  พันธกิจ 

 ขับเคลื่อนงานเชิงรุก ประสานพลังทุกภาคสวน สรางสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน คุณคา 

และศักด์ิศรีความเปนมนุษย 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่อง ๗ 

 

 

 ๑.๔.๓ เปาประสงค และยุทธศาสตร 

  กสม. ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 

ประกอบดวย เปาประสงค ๔ ดาน และยุทธศาสตร ๙ ยุทธศาสตร รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๑ - ๑ ดังน้ี  

 
 

แผนภูมิท่ี ๑ - ๑  แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ 
 

 

 

 
 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กสม. ไดมีการปรับแผนยุทธศาสตรของ กสม. ครั้งที่ ๑ โดย

ปรับเพ่ิมเปาประสงคและแผนยุทธศาสตร เพ่ือใหการดําเนินงานของ กสม. มีทิศทางที่ชัดเจนและ

บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยกําหนดใหมีเปาประสงค ๕ ดาน และยุทธศาสตร ๑๑ ยุทธศาสตร 

รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๑ - ๒ ดังน้ี 
 

แผนภูมิท่ี ๑ - ๒ แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕   

               (การปรับครั้งท่ี ๑) 
 

 

 



๘ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่อง  

 

 

  ตอมา ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กสม. ไดมีการปรับแผนยุทธศาสตร ฯ โดยลด

เปาประสงคใหเหลือ ๒ เปาประสงค ไดแก เปาประสงคที่ ๑ : ประชาชนเขาใจ เขาถึง และไดรับการ

สงเสริมและคุมครองสิทธิ และเปาประสงคที่ ๒ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกร

นําในการขับเคลื่อนงานดานสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหวางประเทศ และจัดกลุมยุทธศาสตรใหม

เปน ๕ กลุมยุทธศาสตร โดยมีกลยุทธรองรับเพ่ือใหแผนยุทธศาสตรมีความเหมาะสมสอดคลองกับ

สถานการณปจจุบันมากย่ิงขึ้น รายละเอียดตามแผนภูมิที ่๑ - ๓ ดังน้ี 
 

แผนภูมิท่ี ๑ - ๓  แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘   

                  (การปรับครั้งท่ี ๒) 
 

 

 
 

๑.๕ ประเด็นท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหความสําคัญในการดําเนินการ 
 

 กสม. ไดใหความสําคัญในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหาดานสทิธิมนุษยชนใน ๗ ประเด็น ดังน้ี 
 

 ประเด็นที่ ๑ : สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 ประเด็นที่ ๒ : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

 ประเด็นที่ ๓ : สิทธิชุมชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม 

 ประเด็นที่ ๔ : สิทธิของกลุมผูเสี่ยงตอการถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 

 ประเด็นที่ ๕ : สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ประเด็นที่ ๖ : สิทธิดานกฎหมายและการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 

 ประเด็นที่ ๗ : สิทธิมนุษยชนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต   

 



๒ กลไกและกระบวนการทำงานของ กสม. 
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๑๐ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง 

 
๒.๑  สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
 

 สํานักงาน กสม. เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการ

ฝ่ายรัฐสภา โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของประธานกรรมการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกิจการท่ัวไป

ของ กสม. และรับผิดชอบงานธุรการของ กสม. รับคําร้องเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพ่ือเสนอ

ต่อ กสม. และดําเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเก่ียวกับเร่ืองท่ีมีการย่ืนคําร้อง ตามท่ี กสม. มอบหมาย 

ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน ประสานงานกับหน่วย

ราชการ องค์การเอกชน หรือองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชนในการดําเนินการเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

และปฏิบัติการอื่นใด ตามท่ี กสม. มอบหมาย๑ สํานักงาน กสม. มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 

ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกําหนด

อํานาจหน้าท่ีของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๖ สํานัก ๒ กลุ่มงาน และ ๑ หน่วย รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 

๒ - ๑ และมีข้ันตอนกระบวนการทํางานตามอํานาจหน้าท่ีท่ีสําคัญ ดังน้ี 
 

 ๒.๑.๑ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ กสม. มีอํานาจหน้าท่ีตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทย

เป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่กระทํา หรือละเลยการ

กระทําดังกล่าวเพ่ือดําเนินการ ในกรณีท่ีปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการตามท่ีเสนอให้รายงานต่อรัฐสภา

เพื่อดําเนินการต่อไป โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระเบียบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังน้ี  
 

 ๑) การร้องเรียนเพ่ือขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  เร่ืองท่ี กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ หรือเร่ืองท่ีมีการเสนอต่อ กสม. เพื่อขอให้

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) เร่ืองท่ี กสม. หยิบยกขึ้นตรวจสอบ 

และ (๒) เร่ืองท่ีมีผู้ร้องย่ืนเพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้คําร้องท่ีทําเป็นหนังสือ

ต้องระบุชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้อง ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อในคําร้อง โดยผู้ร้องสามารถย่ืนคําร้องได้หลายช่องทาง ได้แก่ ย่ืนต่อ

สํานักงาน กสม. หรือย่ืนต่อ กสม. คนใดคนหน่ึง หรือย่ืนต่อองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน หรือส่ง

คําร้องทางไปรษณีย์ หรือส่งคําร้องทางโทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ รวมไปถึงสามารถร้องเรียน

ด้วยวาจา หรือแม้กระท่ังร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ด้วย 

 
                                                            
๑ พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ๑๑ 

 

     
 

 ๒) การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

  ๒.๑) การตรวจคําร้อง 

   หลังจากท่ีสํานักงาน กสม. ได้รับคําร้องของผู้ร้องสํานักงาน กสม. จะตรวจ

คําร้องเพื่อให้คําร้องมีความสมบูรณ์ ท้ังในแง่ของตัวผู้ร้องและเน้ือหาของคําร้อง ซ่ึงโดยปกติคําร้องจะ

เป็นการขอให้ กสม. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่หากพบว่า มีคําร้องท่ีขอให้ กสม. ใช้อํานาจ

ในการเสนอเร่ืองหรือฟ้องคดีต่อศาลเข้ามาด้วยแล้ว จะต้องส่งคําร้องไปยังหน่วยงานภายในสํานักงาน 

กสม. เพื่อดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไปด้วย หลังจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคําร้องแล้วจะบันทึกสรุปพร้อม

ให้ความเห็นเสนอ กสม. ว่าสมควรรับคําร้องไว้ตรวจสอบต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีอาจ

เสนอให้ กสม. ไม่รับคําร้องไว้ตรวจสอบได้ หากพบว่าคําร้องนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ร้องไม่แก้ไขเพิ่มเติม

คําร้องตามท่ีร้องขอ หรือติดต่อผู้ร้องไม่ได้ หรือเป็นเร่ืองท่ีต่อมาภายหลังผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว 

หรือเป็นเร่ืองท่ีผู้ร้องประสงค์ถอนเร่ืองหรือผู้ร้องเสียชีวิตหรือเป็นเร่ืองท่ี กสม. เคยพิจารณาแล้ว เป็นต้น 

 ๒.๒) การตรวจเรื่องร้องเรียน 

 การตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนของ กสม. จะทํางานงานโดยผ่านคณะอนุกรรมการ 

แต่งตั้งข้ึนตามมาตรา ๑๕ (๙) และมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อทําหน้าท่ีช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ในกรณีอนุกรรรมการเห็นว่า กรณีเร่ืองร้องเรียนมีมูลและอยู่ในอํานาจหน้าท่ีของ กสม. จะดําเนิน

กระบวนพิจารณาตรวจสอบ โดยแจ้งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานท่ีถูกร้องเรียนหรือท่ีเห็นว่าเก่ียวข้อง 

เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานน้ันชี้แจงข้อเท็จจริง โดยอาจให้มาปรากฏตัวต่อหน้า กสม. ท้ังน้ี หากบุคคล 

นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเก่ียวข้องไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐาน

ท่ี กสม. เรียกหรือส่ังให้ส่ง มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท 

หรือท้ังจําท้ังปรับ ส่วนกรณีท่ีผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการเข้าตรวจค้นเคหสถาน หรือสถานที่ดังกล่าว

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ จากน้ัน สํานักงาน กสม. 

จะรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นต่าง ๆ จากคําร้องและคําชี้แจงข้อเท็จจริงของบุคคลหรือหน่วยงานท่ี

ถูกร้องว่าเป็นผู้ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเก่ียวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วย

พยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ บันทึกสรุปข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเบื้องต้น

ต่อ กสม. เพื่อพิจารณา  

 ในกรณีเร่ืองร้องเรียนน้ันหากคู่กรณียินยอมตกลงประนีประนอมกัน เพื่อแก้ไข

ปัญหา กสม. มีอํานาจดําเนินการไกล่เกลี่ยเพื่อระงับข้อพิพาท ตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๘ การไกล่เกลี่ย

ในระหว่างการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การตกลงประนีประนอมกันดังกล่าวอยู่ในกรอบ

ของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดย กสม. จะจัดให้มีการทําข้อตกลงระหว่างคู่กรณีเป็นหนังสือไว้และให้

ยุติเร่ือง หากปรากฏแก่ กสม. ในภายหลังว่า มีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นไปตามข้อตกลงในหนังสือดังกล่าว 

กสม. จะดําเนินการพิจารณาตรวจสอบคําร้องเรียนน้ันตามอํานาจหน้าท่ีต่อไป 



๑๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง 

 
 ๓) การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

  เป็นการดําเนินการประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนที่รวดเร็วให้กับผู ้ร้อง นอกเหนือไปจากกระบวนการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประสานการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน ซ่ึงอาจกระทําได้จากคําร้องขอของผู้ร้อง หรือ กสม. มีมติให้ดําเนินการ หรือสํานักงาน 

กสม. เห็นควรดําเนินการ แต่ท้ังน้ีต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ร้อง โดยสํานักงาน กสม. จะต้อง

ดําเนินการไปตามความจําเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมของสภาพปัญหา ท้ังน้ีโดยใช้ความระมัดระวัง

เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ร้องหรือผู้ท่ีเก่ียวข้อง  

  ภายหลังจากการประสานการคุ ้มครองสิทธ ิมน ุษยชนแล้ว หากปรากฏว ่า

หน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับเรื่องไป ได้แก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องตามสมควรแล้ว หรือไม่ได้แก้ไข

ปัญหาให้กับผู้ร้อง หรือไม่แจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงาน กสม. ทราบภายในระยะเวลาท่ี

กําหนดเจ้าหน้าท่ีจะต้องรายงานผลดังกล่าวต่อ กสม. เพื่อพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรกับคําร้อง

น้ันต่อไป 
 

 ๔) การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  เมื่อ กสม. ได้ดําเนินการตรวจสอบกรณีร้องเรียนและพิจารณาเสร็จส้ินแล้ว และ

เห็นว่ามีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปน็การละเมดิสิทธมินุษยชนจะดําเนินการจดัทํารายงาน

ผลการตรวจสอบ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

ซ่ึงในรายงานต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับพฤติการณ์แห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน เหตุผลท่ี

มีความเห็นดังกล่าว และมาตรการการแก้ไขปัญหา ซ่ึงต้องกําหนดให้ชัดแจ้งว่าบุคคลหรือหน่วยงานใด 

มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในเร่ืองใดและด้วยวิธีการอย่างไร รวมท้ังระยะเวลาในการดําเนินการ

ตามมาตรการดังกล่าว โดย กสม. อาจกําหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีด้วย

วิธีใดท่ีเห็นเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะทํานองเดียวกันอีกก็ได้ 

 ส่วนในกรณีที่ กสม. เห็นว่าการกระทําหรือการละเลยการกระทําไม่เป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่มีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม ซ่ึงสมควรแก่การแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้กับ

ผู้ถูกกระทํา กสม. อาจกําหนดแนวทางแก้ไขเพื่อแจ้งให้บุคคลหรือหน่วยงานดําเนินการตามความ

เหมาะสมภายใต้อํานาจหน้าท่ีของบุคคล หรือหน่วยงานน้ันได้ ท้ังน้ี กสม. จะแจ้งรายงานผลการ

ตรวจสอบฯ ไปยังบุคคลหรือหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีต้องดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็ว 

และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ 
 

 ๕) การติดตามผลการดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน 

   หลังจากได้แจ้งรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังบุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องซ่ึงมีหน้าท่ีต้องดําเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนด และแจ้งให้ กสม. ทราบ และมีสิทธิท่ีจะขอขยายระยะเวลาการดําเนินการออกไปได้ 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ๑๓ 

 

     
 

หากบุคคลหรือหน่วยงานได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบแล้ว มิได้ดําเนินการภายในระยะเวลา

ท่ีกําหนด หรือดําเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร พระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ บัญญัติให้ กสม. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี 

เพื่อส่ังการให้มีการดําเนินการภายใน ๖๐ วัน นับแต่ว ันที ่ได ้ร ับรายงาน ในกรณีท่ีปรากฏว่า

นายกรัฐมนตรีไม่มีการดําเนินการหรือส่ังการให้ดําเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ให้ กสม. รายงานต่อรัฐสภา เพื่อดําเนินการต่อไป หรือหากคณะกรรมการเห็นว่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม อาจเปิดเผยให้สาธารณชนทราบก็ได้  
 

 ๒.๑.๒ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อ

ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง 

(๒) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ 

วรรคหน่ึง (๓) เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า 

กฎ คําส่ัง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับ

ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ท้ังน้ี ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา

คดีปกครอง และมาตรา ๒๕๗ วรรคหน่ึง (๔) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการ

ร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีท่ีเห็นสมควรเพ่ือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม  

ท้ังน้ี ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ  

  โดยท่ี กสม. จะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังน้ัน ในระหว่างน้ี กสม. จึงได้ออก

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การเสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดี

ต่อศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัติดังกล่าวของรัฐธรรมนูญ 

โดยมีสาระสําคัญเก่ียวกับการย่ืน คําร้อง การดําเนินการของสํานักงาน กสม. ก่อนเสนอเร่ืองหรือ

ฟ้องคดีต่อศาล การพิจารณาดําเนินการของคณะอนุกรรมการท่ีเก่ียวข้อง และการพิจารณาดําเนินการ

ตามอํานาจหน้าที่ของ กสม. และเพื่อให้การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ กสม. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่อง

ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม เพื่อทําหน้าท่ีกลั่นกรองและเสนอ

ความเห็นเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนท่ีขอให้ กสม. เสนอเร่ืองหรือฟ้องคดีต่อศาล ซ่ึงหลังจาก กสม. รับเร่ือง

ร้องเรียนท่ีขอให้เสนอเร่ืองหรือฟ้องคดีต่อศาลไว้พิจารณา กสม. อาจดําเนินการไกล่เกลี่ยคู่กรณีหรือ

คู่ความเพื่อทําความตกลงระงับข้อพิพาท หรือประนีประนอมพร้อมจัดทําข้อตกลงด้วย และในกรณีท่ี 

กสม. มีมติให้เสนอเร่ืองหรือฟ้องคดีต่อศาล กสม. จะแต่งตั้งพนักงานผู้รับผิดชอบคดีจากพนักงานคดี



๑๔ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง 

 
หรือข้าราชการของสํานักงาน กสม. หรือทนายความ หรือบุคคลอื่น เช่น พนักงานอัยการ ฯลฯ เพื่อให้มี

หน้าท่ีรับผิดชอบดําเนินการเก่ียวกับคดีตามท่ี กสม. มอบหมายต่อไป 

 ต่อมา เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศฉบับท่ี ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันท่ี 

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เร่ือง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ส้ินสุดลง ยกเว้น หมวด ๒ โดยให้องค์กรอิสระและองค์กรอื่น

ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป ดังน้ัน กสม. ซ่ึงเป็นองค์กรอื่นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ จึงยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปตาม

ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับดังกล่าว โดยการปฏิบัติหน้าท่ีย่อมเป็นไปตามท่ี

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดไว้แต่เน่ืองจากร่าง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ท่ีปรับปรุงแก้ไขให้ กสม. มีอํานาจหน้าท่ี

ครบถ้วนตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะอย่างย่ิง

การแก้ไขเพ่ิมเติมให้มีอํานาจหน้าท่ีเก่ียวกับการพิจารณาคําร้องท่ีผู้ร้องขอให้ กสม. เสนอเร่ืองพร้อมด้วย

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม ยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางนิติบัญญัติ 

ดังน้ัน การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีผลให้ กสม. ไม่มี

อํานาจหน้าท่ีโดยตรงในการเสนอเร่ืองหรือฟ้องคดีต่อศาลในเร่ืองท่ีประชาชนมีคําร้องขอให้เสนอเร่ือง

หรือฟ้องคดีต่อศาลได้อีกต่อไป แต่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ

ผู้ร้องในคําร้องด้านคดีสิทธิมนุษยชน กสม. จึงได้มีคําส่ังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน

และมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยให้คณะอนุกรรมการยังคงมีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณา

คําร้องด้านคดีสิทธิมนุษยชนเพ่ือจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังบุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับ

การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน แต่หากคําร้องใดสมควรนําไปสู่การเสนอเร่ืองและฟ้องคดีต่อศาลก็จะ

มอบหมายให้สํานักงาน กสม. จัดพนักงานคดีช่วยเหลือการจัดทําคําฟ้องและเอกสารเก่ียวกับคดีเพื่อให้

ผู้ร้องย่ืนฟ้องหรือดําเนินคดีในนามของผู้ร้องโดยตรงต่อไป รวมท้ังให้คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหน้าท่ี

ตรวจสอบคําร้องท่ีขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย     
 

 ๒.๑.๓  การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

 กสม. มีการดําเนินการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยการ

เสนอในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การนําเสนอของคณะอนุกรรมการด้าน

เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย รวมท้ังการให้ความเห็นต่อกฎหมายในกรณีท่ี

หน่วยงานของรัฐขอให้ กสม. เสนอความเห็นท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยท่ีอํานาจหน้าท่ีดังกล่าว

เป็นหน้าท่ีหลักของ กสม. ท่ีสําคัญ ดังน้ัน กสม. จึงได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการเสนอแนะ

นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ ดังน้ี  
 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ๑๕ 

 

     
 

 ๑) กระบวนการข้ันตอนจัดทํารายงานเพ่ือเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปน้ี  

  ๑.๑) การกําหนดหัวข้อศึกษา ซ่ึงมีท่ีมาจากการได้รับมอบหมาย จากท่ีประชุม 

กสม. ด้านบริหาร ด้านคุ้มครอง ด้านคดีสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจาก 

กสม. ผ่านทางคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน พัฒนาจากข้อเสนอ/ข้อค้นพบในรายงานการศึกษา/วิจัยท่ี กสม. หรือ

คณะอนุกรรมการฯ ศึกษา หรือมอบหมายให้สํานักงาน กสม. ศึกษาและข้อเสนอจากท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการฯ 

  ๑.๒) การจัดทํารายงานผลการพิจารณาฯ  โดยการศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร 

กฎหมายและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน การรับฟังความเห็นจากผู้ได้รับผลกระทบ ผู้แทนจาก

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและมีอํานาจหน้าท่ี โดยทําเป็นหนังสือ หรือจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัดทําและ

ปรับปรุงร่างรายงานตามความเห็นของท่ีประชุมคณะอนุกรรมการฯ  

 ๑.๓) การเสนอขอความเห็นชอบ มี ๒ ข้ันตอน คือ (๑) ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการฯ และ (๒) ขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม กสม. ด้านบริหาร หรือด้านคุ้มครอง  

  ๑.๔) การเสนอเรื่อง ต่อคณะรัฐมนตรีและ/หรือรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร 

และประธานวุฒิสภา กรณีมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายลําดับพระราชบัญญัติข้ึนไป การแจ้ง

หน่วยงานของรัฐท่ีมีอํานาจหน้าที่เพื ่อประสานงานในเบื้องต้น คู่ขนานกับการเสนอเรื่องเข้าท่ี

ประชุมคณะรัฐมนตรี และแจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีท่ีมาจากรายงานผลการพิจารณาคําร้องฯ) 

 ๑.๕) การติดตามความก้าวหน้า ตามท่ีได้เสนอเร่ืองต่อคณะรัฐมนตรีและ/หรือ

รัฐสภา ประธาน สภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา (แล้วแต่กรณี) และรายงานท่ีประชุม

คณะอนุกรรมการฯ ทราบเมื่อได้รับหนังสือตอบรับ หรือแจ้งผล หรือแสดงความเห็นต่อข้อเสนอแนะฯ 

จากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐ ตามท่ี กสม. มีหนังสือไปถึง รวมท้ังจัดทํา

สรุปข้อเสนอแนะฯ จากรายงานผลการพิจารณาฯ เป็นส่วนหน่ึงในรายงานผลการดําเนินงานของ 

กสม. ประจําปี  

 ๑.๖) การเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน กสม. และ

จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่/วิชาการ (เฉพาะบางเร่ือง) เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ 

หน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงาน กสม. นําไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังรวบรวมข้อเสนอท้ังหมดเพ่ือเผยแพร่

และใช้ในการอา้งอิง 
 

 ๒) การจัดทํารายงานผลการพิจารณาเพ่ือเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสําคัญกับการศึกษา 

วิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์/สถานการณ์ด้านสิทธิท่ีเกิดข้ึนหรือมีแนวโน้มจะเกิดข้ึนข้อมูลทางวิชาการ 

หลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ซ่ึงท่ีผ่านมา กสม. 

ชุดท่ีสอง ได้จัดทําการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและ



๑๖ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง 

 
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับมาตรฐานการทํางานของ

รัฐบาล ตลอดจนหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ให้สอดคล้อง

กับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี รวมท้ังการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อมี

ข้อเสนอในการปรับปรุงร่างกฎหมายต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่กระบวนการตรากฎหมาย การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการ

บังคับใช้กฎหมาย ซ่ึงหากในอนาคต กสม. สามารถพัฒนาวิธีการข้ันตอนการเสนอแนะนโยบายและ

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นระบบ เป็นท่ีน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากรัฐสภา 

คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดผลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ได้อย่างแท้จริง 

 

 ๒.๑.๔ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  
 

  การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าท่ีหลักสําคัญประการหน่ึง ของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๖) (๗) และพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๑) และ (๔) ให้อํานาจหน้าท่ี กสม. 

ในการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนท้ังในระดับประเทศและระหว่าง

ประเทศและส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน  
 

   โดย กสม. ให้ความสําคัญอย่างย่ิงกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเคารพและการ

ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการดําเนินงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และได้รับ

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ปลุกจิตสํานึก และ

สร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยดําเนินการด้านการ

ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ในทุกภาคส่วน รวมท้ังในสถาบันการศึกษา

ทุกระดับ เพื่อให้สังคมไทยมีการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีการจัด

กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเพ่ือให้เกิดกระบวนการ

เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ อย่างต่อเน่ือง การเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ผ่านทางส่ือต่าง ๆ เป็นต้น  
 

 ๒.๑.๕ การประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 
 

 กสม. มีการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน และการพัฒนากลไกการทํางาน 

การส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ หลากหลายกลุ่มท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน

ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เช่น การสร้างเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษา การสร้าง

เครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน

ตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม พัฒนาการทํางานร่วมกับเครือข่าย ท้ังภาคประชาชน ภาคประชาสังคม 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ๑๗ 

 

     
 

ภาคเอกชนและภาครัฐ การสร้างเครือข่ายเยาวชน เป็นการจัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยผ่านโครงการต่าง ๆ รวมท้ังการเข้าไปสนับสนุน

การทํางานในพ้ืนท่ีด้านวิชาการ เพื่อให้กลไกการทํางานของภาคประชาชนและเครือข่ายในพ้ืนท่ีมีความ

เข้มแข็ง 
 

 ๒.๑.๖ การส่งเสริมงานศึกษาวิจัย 
  

 กสม. ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้านต่าง ๆ และจัดทําแผนการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหัวข้อหรือ

ประเด็นการศึกษาวิจัยท่ีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเสนอแนะ

นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี ตลอดจน

การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ กสม. และสํานักงาน กสม. โดย กสม. จะพิจารณาประเด็น

สาเหตุของปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน สรุปข้อมูลและวิเคราะห์จัดลําดับความสําคัญในการ

ศึกษาวิจัยแล้วจัดทําแผนการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยน้ันมาใช้เป็นข้อมูล

ในการพัฒนาระบบงานด้านสิทธิมนุษยชน การสร้างองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนว

ทางการดําเนินงานของ กสม. และเป็นข้อมูลในการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง นอกจากน้ี ยังนําไปสู่การขับเคลื่อน

ผลงานการศึกษาวิจัยไปยังสถาบันการศึกษา ผู้สนใจ และเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกด้วย  
 

 ๒.๑.๗ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
 

  กสม. มีการดําเนินด้านต่างประเทศ โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ในระดับสากลและภูมิภาค เช่น การทําหน้าท่ีตําแหน่งประธานกรอบความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of 

National Human Rights Institutions – APF) โดยผ่านกิจกรรมการอบรม การสัมมนา การดูงาน 

การหารือในระดับสูง การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการจัดทําท่าทีร่วมกัน

ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศท่ีสําคัญ การทําหน้าท่ีสมาชิก ICC Bureau ซ่ึงเป็นองค์กรบริหารสูงสุด

ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ International 

Coordinating Committee of National Human Rights Institutions (ICC) โดย กสม. ได้มีส่วนร่วม

ในการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อํานาจหน้าท่ี

ของ Bureau การทําหน้าท่ีประธานกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institution Forum – SEANF) 

นอกจากน้ี กสม. ยังให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน ท้ังคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) และ



๑๘ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง 

 
คณะกรรมการประจําสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ (Treaty bodies) เป็นต้น 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ กสม. ในการทําหน้าท่ีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนตามหลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมการ

เคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธมินุษยชนท้ังในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  
 

 ๒.๑.๘ การจัดทํารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 
 

 กสม. มีหน้าที ่ในการจัดทํารายงานประจําปีเพื ่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิ

มนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมท้ังการ

จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอต่อรัฐสภา มาตรา ๑๕(๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการจัดทํารายงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์

เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมี

เหตุการณ์หรือพัฒนาการท่ีสําคัญท่ีมีผลกระทบท้ังในเชิงบวกและเชิงลบต่อสิทธิของประชาชนที่ได้รับ

การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยและตามพันธกรณีของไทยต่อประชาคม

ระหว่างประเทศในเร่ืองใดบ้าง และ กสม. ได้มีการดําเนินงานในส่วนเก่ียวข้องอย่างไร และในประเด็น

ท่ีเป็นปัญหา กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล หน่วยงานหรือผู้ท่ีเก่ียวข้องอย่างไร   
 

 ๑) การจัดทํารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน   

 กสม. จะทําการรวบรวมข้อเท็จจริงเก่ียวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนใน

ประเทศไทยที่เกิดขึ้นในแต่ละปี แล้วนํามาประเมินและวิเคราะห์โดยใช้กรอบการประเมินที่สําคัญ

๒ ประการ ประกอบด้วย (๑) กรอบที่กําหนดสิทธิต่าง ๆ ที่รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน อันได้แก่ สิทธิท่ีได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ซ่ึงปรากฏในหมวดท่ี ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวดท่ี ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ 

รวมถึงสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (๒) กรอบเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อันได้แก่สนธิสัญญา

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ ท่ีไทยเป็นภาคี โดยจะพิจารณาว่ารัฐได้ดําเนินการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหน้าท่ีหลักของรัฐ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การเคารพสิทธิ 

หมายถึง การท่ีรัฐไม่เข้าไปแทรกแซงการใช้สิทธิของประชาชน (๒) การคุ้มครองสิทธิหมายถึง การท่ี

รัฐมีมาตรการดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิโดยบุคคลท่ีสาม หากเกิดการละเมิดรัฐต้องเข้ามาดูแลให้

การคุ้มครอง และ (๓) การทําให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ หมายถึง การท่ีรัฐต้องดําเนินการรับรองหรือ

ประกันสิทธิของประชาชนด้วยการสร้างกรอบทางกฎหมายและนโยบาย รวมถึงการมีมาตรการต่าง ๆ 

ท่ีจะช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิดังกล่าว การช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้ใช้สิทธิและ

เสรีภาพท่ีได้รับการรับรองในกฎหมายภายในและตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ๑๙ 

 

     
 

 ในการจัดทํารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย กสม.

จะได้นํากรอบการประเมินท่ีกล่าวมาข้างต้นมาใช้ในการวิเคราะห์ว่า รัฐได้ดําเนินการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ตามท่ีปรากฏในรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของประเทศ รวมท้ังใน

สนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีไทยเป็นภาคีมากน้อยเพียงใด และในกรณีท่ีเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จะได้มีการวิเคราะห์ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนน้ันเกิดจากสาเหตุใด รัฐได้เข้าไปดําเนินการแก้ไข

ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือไม่อย่างไร และการดําเนินการน้ันส่งผลให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิในทาง

ปฏิบัติหรือไม่เพียงใด หากการดําเนินการของรัฐไม่เพียงพอ ก็เป็นหน้าท่ีของ กสม. ในฐานะกลไกท่ีมี

หน้าท่ีในการตรวจสอบการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ ท่ีจะต้องให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ

ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพื่อให้สิทธิต่างๆ ท่ีได้รับการรับรองตาม

รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศเกิดผลเปน็รูปธรรมอย่างแท้จริง 
 

  ๒) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ กสม. 

  เป็นรายงานที่แสดงให้เห็นผลการปฏิบัติงานของ กสม. ซ่ึงได้มอบหมายให้

สํานักงาน กสม. ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกิจการท่ัวไปของ กสม. จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน

เป็นประจําทุกปี เพื่อเสนอต่อรัฐสภา ซ่ึงมีภารกิจท่ีสําคัญ ประกอบด้วย การตรวจสอบและรายงาน

การกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน การเสนอเร่ืองพร้อมด้วย

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย การเสนอแนะ

นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ การศึกษา/วิจัยด้านสิทธิมนุษยชน การส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่าย การดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน

ระหว่างประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการองค์กร 
 

 ๒.๑.๙ การบริหารจัดการองค์กร 
 

   ๑) ด้านบุคลากร  

     พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา ๑๙ ได้กําหนดให้

ข้าราชการสํานักงาน กสม. เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่าย

รัฐสภา บรรดาอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาให้เป็นอํานาจหน้าท่ีของ กสม. 

และให้ประธานกรรมการเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลสําหรับ

ข้าราชการของสํานักงาน กสม. ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา และ

กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา อันได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่าย

รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซ่ึงมีเลขาธิการ กสม. 

รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสม. ข้ึนตรงต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ

เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ โดยมีจํานวนบุคลากรของสํานักงาน กสม. ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน 

๒๕๕๘ จํานวนท้ังส้ิน ๒๔๓ คน รายละเอียดตามตารางแผนภูมิท่ี ๒ - ๒  
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๒.๒ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๕ (๙) 

บัญญัติให้ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 

เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซ่ึง

ประกอบด้วย บุคคลซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ท้ังจากหน่วยงานภาครัฐ 

องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ บุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น นักกฎหมาย แพทย์ 

ส่ือมวลชน เป็นต้น และมาตรา ๒๖ วรรคสาม ในการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหน่ึงหรือหลายคณะเพื่อทําหน้าท่ีสืบสวนและสอบสวน

ข้อเท็จจริง รับฟังคําชี้แจงและพยานหลักฐาน และจัดทํารายงานตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ 

กําหนดเสนอต่อคณะกรรมการได้ ในการน้ี ให้คณะอนุกรรมการมีอํานาจหน้าท่ีเช่นเดียวกับ

คณะกรรมการ เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น  
 

 ท้ังน้ี นับตั้งแต่ กสม. ชุดท่ีสอง ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๖ ปี ในวันท่ี ๒๔ 

มิถุนายน ๒๕๕๘ กสม. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อชว่ยเหลอืการปฏบิัติงาน โดยจําแนกเป็น ๔ ด้าน 

คือ คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบและยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการตามอํานาจหน้าที่ของ กสม. 

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารการจัดการองค์กร และคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในกรณี

สถานการณ์เฉพาะ โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
 

 ๒.๒.๑ คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบและด้านประเด็นยุทธศาสตร์  

  กสม. เห็นว่า การดําเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนท่ีมีประสิทธิภาพ และ

สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน จําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นงานเชิงรับเข้ากับงานป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงเป็นงานเชิงรุกผ่านการ

ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขพฤติกรรมของบุคคล องค์กร ตลอดจนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งใน

ส่วนนโยบายหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการปลูกฝังหรือสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน ผ่าน

กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกอบรมต่าง ๆ จึงกําหนดภารกิจการทํางานเชิงประเด็น โดยมี

คณะอนุกรรมการในประเด็นน้ัน ๆ ปฏิบัติหน้าท่ี ๒ ด้าน คือ ด้านตรวจสอบและด้านยุทธศาสตร์ มี

ขอบเขตหน้าท่ี ดังน้ี 
  

คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ คณะอนุกรรมการด้านประเด็นยุทธศาสตร์ 

เน้นภารกิจการตรวจสอบกรณีร้องเรียน หรือการ

กระทําท่ีเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ในกรณท่ีีเป็น

การหยิบยกจาก กสม.) การตรวจสอบการกระทํา

หรือการละเลยการกระทํา อันเป็นการละเมิด 

สิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง

เน้นการนําข้อค้นพบท่ีประมวล/สังเคราะห์จากภารกิจการ

ตรวจสอบกรณีร้องเรียนหรือการกระทําท่ีเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน (ในกรณีท่ีเป็นการหยิบยกจาก กสม.) มา

ดําเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การประสานงานกับหน่วย

ราชการ องค์การเอกชน และองค์กรอ่ืนในด้านสิทธิมนุษยชน 



๒๒ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง 

 
คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ คณะอนุกรรมการด้านประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี  

และเสนอมาตรการการแก้ไข การไกล่เกลี่ยเพ่ือให้

คู่กรณีทําความตกลงในการประนีประนอมหรือระงับ

ข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

ผลผลิต คือ การแก้ไขปัญหาตามกรณีร้องเรียน  

หรือการหยิบยก โดยมีรายงานผลการพิจารณา  

และข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

เพ่ือสร้างความร่วมมือในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือจัดทํานโยบายและ

ยุทธศาสตร์ของ กสม. และขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ 

สร้างการเปล่ียนแปลง แกไ้ขพฤติกรรมของบุคคล องค์กร 

ตลอดจนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างท้ังในส่วนนโยบาย  

หรือกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง และปลูกฝังหรือสร้างวัฒนธรรม

สิทธิมนุษยชน ผ่านกระบวนการเรียน การสอน และการ

ฝึกอบรมต่าง ๆ 

ผลผลิต คือ การสร้างเครือข่าย/กลไกผู้นําการเปลี่ยนแปลง 

(Change Agents) ซึ่งพัฒนาเป็นกลไกในการส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในส่วนตา่ง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การตรวจสอบคําร้อง ซ่ึงเป็นการทํางานเชิงรับอาจนําไปสู่

การกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อรุกไปข้างหน้า นําไปสู่การแก้ปัญหาหรือจัดทําข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ในการดําเนินการอนุกรรมการบางชุดจึงรวมกิจกรรมการตรวจสอบและการ

เสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ไว้ในกรรมการชุดเดียวกัน 
 

 ๒.๒.๒ คณะอนุกรรมการตามอํานาจหน้าท่ีของ กสม.  
 

  เพื่อทําหน้าท่ีช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม. ในภารกิจตามอํานาจหน้าท่ีของ กสม. 

ตามท่ีระบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ในส่วนอื่น ๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบและ

ด้านยุทธศาสตร์  
 

๒.๒.๓ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการองค์กร  

  เพื่อทําหน้าท่ีช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม. ในด้านการบริหารจัดการองค์กร 

และบุคลากรภายใน กสม. และสํานักงาน กสม.  
 

๒.๒.๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในกรณีสถานการณ์เฉพาะ  

  เพื่อทําหน้าท่ีช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม. ในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีมี

สถานการณ์สําคัญ เร่งด่วน หรือเพื่อดําเนินการศึกษา หรือแก้ไขปัญหาอปุสรรค และการดําเนินการของ 

กสม. เป็นการเฉพาะ เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
 

อน่ึง คณะอนุกรรมการโดยส่วนใหญ่จะมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๑ ปี ยกเว้นคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจจะดําเนินการจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ โดยใน กสม. ชุดท่ีสอง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 

ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียดตามตารางท่ี ๒ - ๑ ดังน้ี                    
 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ๒๓ 

 

     
 

     ตารางท่ี ๒ - ๑ จํานวนคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ๓
 

 
 

 

ปี  

คณะอนุกรรมการ    

ด้านตรวจสอบและ

ยุทธศาสตร์  

คณะอนุกรรมการ  

เฉพาะกิจในกรณ ี   

สถานการณ์เฉพาะ 

คณะอนุกรรมการ  

ตามอํานาจหน้าที่

ของ กสม. 

คณะอนุกรรมการ    

ด้านการบริหาร     

การจัดการองค์กร 

รวม 

คณะ 
จํานวน

อนุกรรมการ 
คณะ 

จํานวน

อนุกรรมการ 
คณะ 

จํานวน

อนุกรรมการ 
คณะ 

จํานวน

อนุกรรมการ 
คณะ 

จํานวน

อนุกรรมการ 

๒๕๕๒ ๑๑ ๑๑๔ ๑๖ ๑๐๑ ๗ ๕๗ ๔ ๕๐ ๓๘ ๓๒๒ 

๒๕๕๓ ๙ ๑๒๐ ๒๗ ๒๗๖ ๕ ๗๑ -- -- ๔๑ ๔๖๗ 

๒๕๕๔ ๑๐ ๑๑๒ ๘ ๑๓๕ ๔ ๓๘ ๑ ๘ ๒๓ ๒๙๓ 

๒๕๕๕ ๑๒ ๑๓๗ ๗ ๘๐ ๖ ๔๙ ๓ ๓๒ ๒๘ ๒๙๘ 

๒๕๕๖ ๑๓ ๑๔๑ ๖ ๙๕ ๗ ๖๑ ๑ ๕ ๒๗ ๓๐๒ 

๒๕๕๗ ๑๒ ๑๑๕ ๕ ๖๗ ๗ ๖๐ ๓ ๓๔ ๒๗ ๒๗๖ 

๒๕๕๘ ๑๓ ๑๕๗ ๔ ๕๓ ๕ ๔๗ -- -- ๒๒ ๒๕๗ 
    

 ท่ีมา : กลุ่มงานอํานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

 

๒.๓ พนักงานเจ้าหน้าท่ี  
 

ในการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. อาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีซ่ึงเป็น

บุคคลภายนอก๔ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ ตามมาตรา ๒๖ วรรค ๔ แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงในการปฏิบัติหน้าท่ี

ของพนักงานเจ้าหน้าท่ีดังกล่าว สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางได้ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยาน

ผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

 โดยในการปฏิบัติของ กสม. ชุดท่ีสอง ได้มีคําส่ังแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อช่วยเหลือการ

ปฏิบัติงานของ กสม. ในเร่ืองต่าง ๆ รวม ๑๒ คําส่ัง เช่น การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อช่วยเหลือ

การปฏิบัติงานการทํางานเชิงรุกสิทธิในกระบวนการยุติธรรม การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อช่วยเหลือ

การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจากการชุมนุมของกลุ่ม 

นปช. เป็นต้น  

 

                                                            
๓ รายช่ือของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินําเสนอไว้ในภาคผนวก 
๔ ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ กําหนดว่า 

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการแต่งต้ังขึ้นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 



๓ การดำเนินงานของ กสม. 
ตอสถานการณสิทธิมนุษยชน
ที่มีผลกระทบในวงกวาง



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๒๔ 

 
บทที่ ๓  

 

การด าเนินงานของ กสม. ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบในวงกว้าง 
 

๓.๑  การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

๒๕๕๓ 
 

 ๓.๑.๑ สถานการณ์ 

  เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 

ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการชุมนุมเพื่อกดดันให้รัฐบาลท่ีมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

เป็นนายกรัฐมนตรี ยุบสภาและให้มีการเลือกตั้ง

ใหม่ โดยเห็นว่า รัฐบาลมาจากการจัดตั้งหรือได้รับ

การสนับสนุนจากกองทัพและกลุ่ มพันธมิตร

ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

  กลุ่ม นปช. ได้ก าหนดให้วันท่ี ๑๒ 

มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นวันเร่ิมต้นการระดมมวลชน  

ท่ัวประเทศเข้าสู่พื้นท่ีใจกลางกรุงเทพมหานคร 

รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ จากนั้น การชุมนุมเร่ิมยืดเยื้อ

เนื่องจากไม่มีการตอบสนองจากรัฐบาล แม้ว่าจะมีการเจรจาของท้ังสองฝุาย แต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้

เพราะต่างยึดมั่นในจุดยืนของตน การชุมนุมได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความไม่พอใจ และ

การปลุกระดม ยั่วยุของแกนน าอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านสื่อหลายประเภท เช่น วิทยุ โทรทัศน์

ถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม การเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารท่ีมีเนื้อหายั่วยุให้ใช้ความรุนแรง

ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อ  กลุ่ม นปช. ได้ท าการ

ปิดล้อมและบุกรุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาใน

ขณะท่ีมีการประชุมรัฐสภา เมื่อวันท่ี ๗ เมษายน 

๒๕๕๓ รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชก าหนด 

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 



๒๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

๒๕๔๘ เพื่อควบคุมการชุมนุม และได้จัดตั้งศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เพื่อท า

หน้าที่แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวแทนศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ท่ีได้จัดตั้ง

ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑  

     ศอฉ. ได้ออกมาตรการบังคับใช้กฎหมาย

อย่างต่อเนื่อง ขณะท่ีกลุ่ม นปช. ได้ขยายพื้นท่ี

การชุมนุมจากบริเวณสะพานผ่านฟูาลีลาศ ถนน

ราชด าเนินไปยังสี่แยกราชประสงค์และพื้นท่ี

โดยรอบ นอกจากนั้นยังได้มีการเคลื่อนการชุมนุม

ไปยั งพื้ นท่ีอื่ น ๆ ของกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ท าให้เกิดความวุ่นวาย สถานการณ์

เ ร่ิมรุนแรงมากขึ้น ท าให้มีการบาดเจ็บและ

สูญเสียชีวิตในหลายกรณี เช่น กรณีความรุนแรง

ท่ีบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สี่แยกคอกวัวและพื้นท่ีโดยรอบ เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ กรณี   

ความรุนแรงท่ีแยกศาลาแดง ถนนสีลม เมื่อวันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ กรณีความรุนแรงท่ีอนุสรณ์

สถานแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันท่ี ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ และกรณีกลุ่ม นปช. บุกเข้าตรวจ

ค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น 

 ในท่ีสุดสถานการณ์เข้าสู่ความตึงเครียดมากยิ่งขึ้น เมื่อรัฐบาลตัดสินใจสั่งการให้    

กองก าลังทหารปฏิบัติการ “กระชับพื้นท่ี” โดยการปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้น ระหว่างวันท่ี ๑๓ – ๑๙ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจ านวนมาก นอกจากนั้น ยังเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงต่อเนื่องหลายเหตุการณ์ เช่น การจลาจลเผาอาคารห้างสรรพสินค้า การขว้างระเบิดใส่ท่ีท าการ

สถานีโทรทัศน์ การเผายางรถยนต์ การท าร้ายร่างกาย และลอบยิง รวมท้ังการเผาอาคารศาลากลาง

ของหลายจังหวัด เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัด

มุกดาหาร จากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว ได้เกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและทรัพย์สิน ท้ังฝุายรัฐ 

กลุ่มผู้ชุมนุม ประชาชนทั่วไป รวมถึงประเทศชาติโดยรวม ซึ่งความสูญเสียดังกล่าวถือเป็นกรณีท่ี

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอันถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 กสม. เห็นความส าคัญอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อชี้แจง

ให้สาธารณชนได้ทราบ ตลอดจนการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาให้ทุก

ภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลเสียท่ีเกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ กสม. ยังได้รับเร่ืองร้องเรียน

ขอให้มีการตรวจสอบการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

เหตุการณ์ดังกล่าว จ านวน ๓๒ ค าร้อง ซึ่งแยกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มค าร้องท่ีกล่าวหาว่ารัฐบาล

และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และค าร้องท่ีกล่าวหาว่าแกนน า

กลุ่ม นปช. กระท าการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๒๖ 

 
 ๓.๑.๒ การด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

 กสม. ติดตามตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตลอดช่วงเวลาของการชุมนุมฯ 

นับตั้งแต่เริ่มชุมนุมจนกระท่ังการชุมนุมสิ้นสุดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 

 ๑) การออกแถลงการณ์ 

 กสม. ได้ออกแถลงต่อสถานการณ์การชุมนุมดังกล่าว ดังนี้ 

๑.๑) วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เร่ิมมีการเคลื่อนไหวรวมตัวของกลุ่มผู้ชุมนุม       

ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด กสม. ได้ออกแถลงการณ์วิงวอนให้ทุกฝุายยึดมั่นในสันติวิธีไม่ใช้

ความรุนแรง เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน โดยแถลงการณ์มีเนื้อหาว่า กสม. ห่วงใยว่าการนัดชุมนุม

ในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ อาจน าไปสู่สถานการณ์ท่ีรุนแรงและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม

ประชาธิปไตย การแสดงความคิดเห็น การรวมตัว

และการชุมนุมเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล 

ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ ได้ประกันเสรีภาพไว้อย่างชัดเจน 

ท้ังนี้ ต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ กสม. 

ขอวิงวอนให้ทุกฝุายยึดมั่นในสันติวิธี ไม่ใช้ความ

รุนแรง เคารพสิทธิและเสรีภาพซึ่งกันและกัน 

โดยสมควรปฏิบัติหน้าท่ีของตน โดยฝุายรัฐบาล 

หน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพการชุมนุมของประชาชน โดยหลีกเลี่ยงการ

ใช้อาวุธและความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าท่ี การจ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมต้องเป็นไปตามหลักการ

สากล โดยขอให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐยึดหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในสัดส่วนท่ีเหมาะสม เท่าท่ี

จ าเป็นตามสถานการณ์และค านึงถึงผลลัพธ์ในทางสันติ ส่วนฝุายผู้น าและผู้เข้าร่วมการชุมนุม ย่อมมี

เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญ แต่การใช้เสรีภาพดังกล่าวต้องไม่

ละเมิดกฎหมาย อาทิ ไม่กระทบต่อความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย หรือสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอื่นและต้องไม่กระท าการใด ๆ ท่ียั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง อันอาจน าไปสู่การใช้ความรุนแรง

ต่อประชาชนท่ีมิได้มีส่วนร่วมในการชุมนุม การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพขั้น

พื้นฐานในทุกประเทศท่ีเป็นสังคมประชาธิปไตย จึงขอให้มีความอดทนและอดกลั้น  

 กสม. ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าท่ีพลเมืองท่ีดี ด้วยการช่วยกันเฝูาระวังและ

ปูองกันความปลอดภัยของเคหสถานและชุมชนโดยรอบ หากมีบุคคลหรือกลุ่มคนที่มีแนวโน้ม จะ

กระท าการท่ีเห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือกฎหมาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง โดยตรงทันที 

และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือการปะทะระหว่างกันอันจะน าไปสู่ภาวะความวุ่นวายและไร้ระเบียบ 

 ๑.๒) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ มีการเรียกประชุมนัดพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์

การชุมนุมสาธารณะ และพิจารณาเร่ืองร้องเรียนท่ีเก่ียวกับการชุมนุมตลอดจนทิศทางของ กสม. ในฐานะท่ี

ท าหน้าที่เชื่อมกลไกต่าง ๆ ในสังคมเพื่อหาทางออกจากวิกฤตร่วมกัน และได้ออกแถลงการณ์ว่า 



๒๗ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

กสม. ขอแสดงความชื่นชมผู้มาชุมนุม และรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ท่ีช่วยกันเฝูา

ระวังติดตาม ก ากับให้การชุมนุมเป็นไปด้วยดี โดยไม่เกิดความรุนแรง  และจะท าการรวบรวม 

วิเคราะห์ และศึกษาข้อเรียกร้องท่ีกระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของผู้ชุมนุม ท่ีมีต่อรัฐบาล อย่างเป็น

ระบบ โดยเฉพาะเ ร่ือง ท่ี เป็นปัญหาความ

เดือดร้อนของผู้ชุมนุมและประชาชน เพื่อหาทาง

ออกของสังคมร่วมกันต่อไป ตลอดจนเร่ือง

ร้องเรียนท่ีเก่ียวเนื่องจากการชุมนุมท่ีแต่ละฝุาย

ร้องมาท่ี กสม. นั้น  กสม. จะตั้งคณะกรรมการ

ชุดพิเศษ โดยมี ประธาน กสม. เป็นประธาน 

และทาบทามบุคคลซึ่งเป็นท่ียอมรับจากสังคมเข้า

ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝุาย 

เนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมคร้ังนี้มีความซับซ้อน อ่อนไหว และเปราะบาง ดังนั้น ทิศทางการ

ด าเนินการของ กสม. ในขั้นตอนต่อไป จะต้องเป็นมติของคณะกรรมการท้ังชุดเท่านั้น 

  ๑.๓) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ช่วงเวลากลางคืน ได้เกิดเหตุการณ์มีกลุ่ม

ผู้ชุมนุมบางส่วนบุกเข้าไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อตรวจสอบค้นหาก าลังทหาร ซึ่งถือเป็นการ

กระท าท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง กสม. ได้ออกแถลงการณ์เร่ือง ขอประณามการละเมิด

หลักการสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องให้เคารพเคร่ืองหมายกาชาด สถานพยาบาล การปฏิบัติหน้าท่ี

ของบุคลากรทางการแพทย์ และสิทธิของผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย โดยมีเนื้อหาในแถลงการณ์ว่า จากการ

กระท าอันเป็นการละเมิดด้วยการ ข่มขู่ คุกคาม บุกรุกสถานรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดล้อม

การปิดก้ันทางเข้า-ออก การเข้าไปตรวจค้น หรือแม้แต่การน าร่างผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลโดย

ไม่เป็นไปตามข้ันตอน ท าให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้รักษาพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือดูแลรักษา

และปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มท่ี เกิดการหยุดชะงักในการให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน

โดยท่ัวไปและในภาวะฉุกเฉิน สร้างความหวาดกลัวและความรู้สึกไม่ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ขณะเดียวกัน สิทธิของประชาชนที่จะได้รับการรักษาพยาบาล ตลอดจนผู้บาดเจ็บ ผู้ปุวย หรือผู้เข้ารับ

การรักษาตัวในสถานรักษาพยาบาลก็ถูกละเมิดอย่างร้ายแรง ยิ่งกว่านั้นยังมีการขัดขวางการน า

ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงมิให้เข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการท าร้ายผู้บาดเจ็บซ้ าเติม 

  กสม. ขอประณามพฤติกรรมดังกล่าวอย่างรุนแรง ซึ่งถือเป็นการละเมิด

หลักการมนุษยธรรม อันเป็นกติกาสากลท่ีสังคมอารยะพึงยึดถือ เพราะแม้แต่ในภาวะสงครามทุกฝุาย

ยังต้องเคารพเคร่ืองหมายกาชาดซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลอันหมายถึงการให้ความช่วยเหลือ        

ด้านการแพทย์และมนุษยธรรมอย่างเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติ และขอเรียกร้องให้ยุติการกระท าท่ี

ละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมวิงวอนขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าท่ีรัฐช่วยกันปูองกัน ยับยั้ง มิให้เกิดการ

กระท าการละเมิดต่อการรักษาพยาบาลอีกต่อไป และต้องเคารพเคร่ืองหมายกาชาด สถานพยาบาล 

การปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อมนุษยธรรมของคณะแพทย์ และสิทธิของผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย การกระท าเช่นนี้จะ



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๒๘ 

 
น าไปสู่ความเคียดแค้นชิงชัง ความรุนแรง และการแบ่งแยกในสังคมมากยิ่งขึ้น จนยากแก่การสมานฉันท์ใน

อนาคต 

  ๑.๔) วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กสม. ได้ออกแถลงการณ์สรุปความคิดเห็นของ

อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้น าศาสนาจากการท่ีได้เข้าพบท่านเหล่านั้น เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชน

รับทราบผ่านทางสื่อมวลชนทุกสาขา ข่าวแจกดังกล่าวมีเนื้อหาว่า นับตั้งแต่เกิดการชุมนุมสาธารณะ

ในวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา เหตุการณ์ตึงเครียดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นล าดับ อันเป็นท่ี

วิตกและหวั่นเกรงของประชาชนโดยท่ัวไป กสม. รู้สึกห่วงใยอย่างยิ่ง จากการติดตามสถานการณ์ท่ี

ผ่านมาได้มีข้อเสนอแนะและเรียกร้องให้ฝุายท่ี

เก่ียวข้อง ยึดมั่นในสันติวิธี ไม่ใช้ความรุนแรง 

เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน โดยเสนอให้

ท้ังสองฝุายหาวิธีการยุติปัญหาด้วยการเจรจา 

เพื่อคลี่คลายปัญหาความรุนแรงของบ้านเมืองให้

ยุติลงด้วยความสงบสันติ กสม. ได้เข้าพบหารือกับ 

ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายชวน หลีกภัย 

นายอานันท์ ปันยารชุน นายบรรหาร ศิลปอาชา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ 

ตลอดจนผู้น าทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ เพื่อรับฟังความ

คิดเห็นและขอรับค าปรึกษาต่อสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น กสม. ได้ร่วมกับท่านผู้น าวิเคราะห์สภาพปัญหา 

ตลอดจนความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างในด้านต่าง ๆ ท่ีน าไปสู่การละเมิดสิทธิในสังคมไทยปัจจุบัน 

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เกิดสันติสุข  

  กสม. ขอให้ทุกฝุายยุติการใช้ความรุนแรงและการเผชิญหน้ากัน โดยขอให้ทุก

ฝุายถอยไปอยู่ในสถานภาพก่อนวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อระงับเหตุการณ์ท่ีนับวันจะทวีความ

รุนแรงยิ่งขึ้นและยุติการกระท าท่ีเป็นการข่มขู่คุกคาม และการกระท าด้วยประการใดอันเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ และขอให้ทุกฝุายแก้ปัญหาด้วยวิธีการเจรจาด้วยความจริงใจ โดยรูปแบบ

การเจรจาลับไม่ต้องเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ เมื่อได้ผลสรุปท่ียุติแล้วท้ังสองฝุายจึงน าเสนอ ให้

สาธารณชนได้รับรู้เพื่อน าไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป หากฝุายใดปฏิเสธการแก้ไข

ปัญหาความรุนแรงด้วยการเจรจา ขอให้สังคมประณามว่าฝุายดังกล่าวมุ่งท าร้ายประเทศไทย และมี

เจตนาซ่อนเร้นก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง รวมท้ังรัฐบาลต้องรับข้อเรียกร้องของประชาชนและ

เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหาเร่ืองความเหลื่อมล้ าของชนชั้น ความไม่เป็นธรรมในสังคม และความเดือดร้อน

ของประชาชนผู้ยากไร้ท่ีมาชุมนุมโดยทันที และรายงานใหส้าธารณชนได้ทราบเป็นระยะโดยท่ัวกัน  

 ๑.๕) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กสม. ได้ออกแถลงการณ์ขอประณามการใช้

ความรุนแรงในการชุมนุม เนื่องจากยังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงถึงขั้นท าให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

อย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาว่า จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. บริเวณสี่แยกราชประสงค์ 

และพื้นท่ีใกล้เคียง กสม. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย และพบว่ามีการละเมิด



๒๙ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงสูงสุด คือ ถึงขั้นเสียชีวิตมาเป็นระยะ ๆ จนกระท่ังล่าสุดในคืนวันท่ี ๑๓ 

พฤษภาคม ๒๕๕๓ กสม. ขอประณามการกระท าดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

อีกคร้ังหนึ่ง ซึ่งหากเหตุการณ์เหล่านี้ยังด าเนินต่อไป คาดว่าจะน าไปสู่ความรุนแรง และความแตกร้าว

จนยากท่ีจะเยียวยา อันเป็นสิ่งท่ีประชาชนชาวไทยทุกฝุายไม่ปรารถนา กสม. จึงขอวิงวอนให้ทุกฝุาย

ได้ใช้สติ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก หยุดการเผชิญหน้าและหยุดการใช้ความรุนแรง

ทุกรูปแบบ ทางออกท่ีดีท่ีสุดคือกลับมาสู่การเจรจาโดยเร็ว เพื่อน าความสงบและสันติสุขคืนสู่ประเทศไทย 

หากฝุายใดปฏิเสธการเจรจา ถือว่าฝุายนั้นมีเจตนาท าร้ายประเทศชาติ 

  ๑.๖) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กสม. ได้แถลงการณ์โดยมีสาระส าคัญว่า 

สถานการณ์การชุมนุมได้ยุติลงแล้ว ผลจากการชุมนุมคร้ังนี้ ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 

ร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินจ านวนมาก ท้ังภาคราชการและเอกชนในกรุงเทพมหานครและ

ต่างจังหวัด ซึ่งความเสียหายนี้ต้องได้รับการดูแล เยียวยาอย่างเหมาะสม ท้ังจากภาครัฐและจาก

ผู้กระท าผิดท่ีละเมิดฝุาฝืนกฎหมาย ท้ังนี้ เพื่อให้ประชาชนท่ีบริสุทธิ์และเคราะห์ร้ายเหล่านั้นได้

กลับคืนสภาพเดิมมากท่ีสุดในเวลาอันรวดเร็ว อันเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 

กสม. มีความตระหนักในบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๔) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอ านาจ

ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีท่ีเห็นสมควร

เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม กสม. จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 

โดยให้แจ้งข้อเท็จจริง พฤติการณ์ท่ีเกิดขึ้น และความเสียหายท่ีได้รับไปยังส านักงาน กสม. เพื่อ

ด าเนินการต่อไป 

 ๑.๗) วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กสม. ได้ออกแถลงการณ์ว่า ตามท่ีได้มีมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ใช้บังคับพระราชก าหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นท่ี ๑๙ จังหวัด ต่ออีก ๙๐ วัน นั้น กสม. เห็นว่า การใช้

พระราชก าหนดดังกล่าวย่อมกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชน ดังนั้น 

รัฐบาลต้องใช้ความระมัดระวัง ต้องกระท าด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุ 

หรือไม่เกินกว่ากรณีจ าเป็น ท่ีส าคัญคือต้องค านึงถึงมาตรการ กล่าวคือ (๑) การใช้อ านาจของรัฐบาล

และพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชก าหนดดังกล่าวแต่ละคร้ังต้องมีข้อมูลและข้อเท็จจริงท่ีชัดเจน

เพียงพอ และสามารถอธิบายหรือชี้แจงได้ทันทีทุกกรณี (๒) รัฐบาลต้องมีกลไกในการติดตามและ

ตรวจสอบการใช้อ านาจของพนักงานเจ้าหน้าท่ี ให้อยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายก าหนดอย่าง

เคร่งครัด หากมีข้อสงสัยว่าพนักงานเจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหรือกระท าการอันไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม 

เกินกว่าเหตุ ไม่สุจริต หรือเลือกปฏิบัติ รัฐบาลต้องชี้แจงหรือแก้ไขในทันที (๓) เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน

คลี่คลายลง หรือหมดความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้บังคับพระราชก าหนดดังกล่าว รัฐบาลจะต้อง เร่ง

ประกาศยกเลิกการใช้พระราชก าหนดนี้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบก าหนดระยะเวลาท่ีคณะรัฐมนตรี   

มีมติไว ้ซึ่ง กสม. จะเฝูาติดตามและรายงานให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๐ 

 
 ๒)  การพบหารือบุคคลส าคัญ 

  ๒.๑) วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๓ กสม. 

น าโดย ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางเข้าพบหารือกับแกนน า

กลุ่ม นปช. ประกอบด้วย นายวีระ (วีระกานต์) มุสิกพงศ์ 

นายจรัล ดิษฐาอภิชัย และนายแพทย์เหวง โตจิราการ ณ 

โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง การเข้าพบดังกล่าว

มีการหารือและเสนอข้อตกลงเพื่อการเคารพสิทธิและ

เสรีภาพและสันติวิธีในการชุมนุม โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 ๒.๑.๑) การชุมนุม 

    การชุมนุมจะเป็นไปโดยสันติวิธี สงบและปราศจากอาวุธตาม

รัฐธรรมนูญ และค านึงถึงความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 
 

   ๒.๑.๒) เขตพื้นที่การชุมนุม 

    (๑) จะไม่ชุมนุมในรัศมี ๕๐๐ เมตร โดยรอบสถานท่ีประทับ 

   (๒) จะไม่มีการขัดขวางการเข้า-ออกของผู้มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติ และ

ประชาชนท่ีต้องเข้าไปใช้บริการของสถานท่ี ได้แก่ อาคารรัฐสภา ท าเนียบรัฐบาล สถานเอกอัครราชทูต 

สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล และสถานท่ีตั้งของหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ โรงพยาบาล 

สนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟูาบีทีเอส สถานีรถไฟฟูาใต้ดิน และสถานีขนส่ง 

 ๒.๑.๓) การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้ชุมนุม 

 (๑) คุ้มครองและอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการชุมนุมโดย

สงบและปราศจากอาวุธ 

 (๒) รักษาความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ

เรียบร้อยของสังคม การสาธารณสุข และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว หากต้อง

จ ากัดเสรีภาพในการชุมนุมจะกระท าเท่าท่ีจ าเป็นตามสถานการณ์ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างเคร่งครัด

และสอดคล้องกับหลักการขั้นพ้ืนฐานด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเป็นท่ียอมรับของสากล 

 (๓) ไม่ใช้ความรุนแรงต่อผู้ชุมนุม หากเกิดกรณีท่ีการชุมนุมมีการ

กระท าท่ีละเมิดกฎหมายหรือมีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดความไม่สงบหรือความรุนแรงจะใช้มาตรการท่ี

ละมุนละม่อมและหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธ 

 ๒.๒) วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๓ เมื่อได้ข้อตกลงจากกลุ่ม นปช. และเพื่อให้

ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากฝุายท่ีเก่ียวข้อง กสม. น าโดยศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์ 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จึงได้พบและหารือร่วมประชุมกับฝุายรัฐบาล โดยมี     

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

นายกอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และนายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการ



๓๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

นายกรัฐมนตรี ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ หลังเสร็จสิ้นการประชุม กสม. และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

ได้ร่วมกันแถลงข่าวสรุปข้อตกลงว่ารัฐบาลเห็นด้วยกับกรอบข้อตกลงและจะด าเนินการอย่างสันติ

ปราศจากอาวุธ ค านึงถึงความปลอดภัย หลีกเลี่ยงความรุนแรงโดยจะยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

ท่ีได้เคยแจ้งไว้ก่อนแล้วว่า หากมีความจ าเป็นจะด าเนินการตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก โดยเร่ิม

จากการชี้แจงท าความเข้าใจแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าท่ีมีความพร้อม ผลักดันด้วยโล่ การใช้น้ าฉีด     

ใช้เคร่ืองขยายเสียง แก๊สน้ าตา กระบอง รวมถึงกระสุนยาง โดยการใช้กฎหมายความมั่นคงนั้นควร

กระท าให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้น้อยท่ีสุด และยินดีอย่างยิ่งท่ี กสม. จะเป็นตัวกลาง

หรือเป็นตัวเชื่อมท าให้สถานการณ์ไม่เกิดความรุนแรง และรัฐบาลยินดีให้มีการเจรจาเพื่อหาข้อยุติด้วย

ความสันติสุข 

 ๒.๓) วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้เข้าพบพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ         

อดีตนายกรัฐมนตรีหลงัการ หารือ กสม. ได้แถลงข่าวถึงข้อเสนอแนะของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ว่า

ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นธรรมเป็นเร่ืองเร่งด่วน ส่วนเร่ืองการแก้ไข

ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นเร่ืองรอง และเห็นด้วยอย่างยิ่งท่ีใช้วิธีการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 ๒.๔) วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้เข้าพบผู้น าศาสนาอิสลาม ณ ส านัก

จุฬาราชมนตรี โดยมี ศ.ดร. อิมรอน มะลูลีม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และคณะร่วม

ปรึกษาหารือ หลังจากนั้น กสม. และผู้น าศาสนาอิสลามได้ร่วมแถลงข่าวสรุปว่า ผู้น าศาสนาอิสลาม

ขอให้สังคมยึดมั่นเร่ืองสันติ เคารพกฎหมาย เคารพกติกาของสังคม โดยใช้หลักเมตตาธรรม และเห็นด้วย 

กับการประนีประนอมและเจรจาเพื่อยุติปัญหาความรุนแรง และวันเดียวกันนี้ กสม. ได้เข้าพบนาย

อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

 ๒.๕) วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ร่วมกับผู้น า ๓ ศาสนา ประกอบด้วย 

ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ได้มีการจัดเวทีผนึกก าลัง ๓ ศาสนา เตือนสติสังคมไทย 

ณ ส านักงาน กสม. โดย ศ.ดร. อิมรอน มะลูลีม ผู้น าศาสนาอิสลาม ขอให้ธ ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม 

การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม และอย่างไรก็ตามในแนวคิดของศาสนาก็จะช่วยให้เราได้ตัดสินใจ

อย่างมีสติ ส่วนมุขนายกเกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ผู้น าศาสนา

คริสต์ ขอให้ทุกคนยึดมั่นในค าสอนของศาสนาทุกศาสนา ให้มีความรัก ความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์ 

และให้อภัยซึ่งกันและกัน และต้องหันมาพูดกันอย่างสันติ และให้ทุกคนภาวนาตามหลักศาสนาของตน

เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและยุติลงด้วยความสันติ ส าหรับผู้น าศาสนาพุทธพระธรรมโกศาจารย์ 

(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ผู้แทนรักษาการสมเด็จพระสังฆราช ขอให้ทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤติใน

สังคมไทย เพื่อไม่ให้อยู่ในอนาธิปไตยและให้หันมาหาธรรมาธิปไตย ด้วยการตั้งสติสร้างธรรมาธิปไตย 

ตัดวงจรแห่งการจองเวร ให้อภัยและเยียวยาจิตใจกัน ให้ทุกคนแผ่เมตตาให้ชาติผ่านพ้นวิกฤติไ ปได้

ด้วยดี 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๒ 

 
  ๒.๖) วั นที่  ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้ เข้ าพบ นายบรรหาร ศิ ลปอาชา               

อดีตนายกรัฐมนตรี หลังการหารือ กสม. และนายบรรหารฯ ได้แถลงข่าวร่วมกัน โดย นายบรรหารฯ 

เสนอให้ฝุายรัฐบาลและผู้ชุมนุมถอยกันคนละก้าวแล้วมาเจรจาร่วมกัน 

  ๒.๗) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้เข้าพบนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต

นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น 

 ๒.๘) วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้เข้าพบนายชวน หลีกภัย อดีต

นายกรัฐมนตรี ภายหลังการหารือ กสม. และนายชวน หลีกภัย ได้แถลงข่าวร่วมกัน โดยขอให้รัฐบาล

เป็นตัวของตัวเองเผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาต่อไป และเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมาย 

  ๒.๙) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้ร่วมกับผู้น า ๓ ศาสนา (ศาสนาพุทธ 

ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์) กรุงเทพมหานคร องค์กรเครือข่ายและประชาชน จัดให้มีพิธี

ท าบุญประเทศไทยขึ้น ณ บริเวณลานพิธีท้องสนามหลวง เพื่อขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตปัญหา

ในคร้ังนี้ด้วยความสงบสันติและปราศจากความรุนแรง น าพาความร่มเย็นกลับคืนมาสู่ประเทศไทย

ดังเดิม ในพิธีดังกล่าว กสม. และผู้น า ๓ ศาสนา มีความเห็นตรงกันว่า ประชาชนทุกคนควรมีส่วน

ร่วมในการยตุิปัญหาของประเทศ จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมท ากิจกรรม “๑ คน ๑ นาที รวมใจ

ไทยเป็นหนึ่ง” โดยในทุกวันขอให้คนไทยทุกคนท าใจสงบนิ่งอธิษฐานจิตตามแนวทางของศาสนาของตน 

เป็นเวลา ๑ นาที หลังเคารพธงชาติ (๑๘.๐๐ น.) เพื่อขอให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติของชาติใน

คร้ังนี้ไปดว้ยดี โดยเชิญชวนให้ร่วมกันปฏิบัติทุกวันจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย 
 

 ๓) กระบวนการการท างานตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน  

  ๓.๑) การตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน  

  กสม. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน เพื่อด าเนินการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณีดังกล่าว ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อ

พิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ

เพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ท่ี

เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. จากการด าเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ท้ัง ๓ คณะ พบว่ามี

ข้อจ ากัดในเร่ืองการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมาก ดังนั้น

เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานมีความคล่องตัว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กสม. จึงมีค าสั่ง

แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ีเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น

จากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ประกอบด้วย เลขาธิการ กสม. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ี

ส านักงาน กสม. เป็นพนักงานเจ้าหน้าท่ีมีอ านาจหน้าท่ีแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน

กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. เพื่อเสนอต่อ กสม. หรือส านักงาน กสม.

แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ กสม. ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม

พยานหลักฐาน กรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. โดยมี เลขาธิการ กสม. เป็น



๓๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

ประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสม. เป็นคณะท างาน มีอ านาจหน้าท่ี

สรุปและวิเคราะห์พยานหลักฐาน กรณีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ตั้งแต่วันท่ี 

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา เพื่อเสนอต่อ กสม.  
  

 ๓.๒) การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน  

  จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ตั้งแต่วันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึง

วันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปรากฏเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นท่ีมีความสลับซับซ้อนและ

สังคมไม่สามารถรู้ความจริงได้ว่ากลุ่มใดหรือฝุายใดเป็นผู้กระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็น     

การละเมิดสิทธิมนุษยชนคณะอนุกรรมการรวมท้ังคณะท างานใน กสม.  ได้ด าเนินการตรวจสอบ 

แสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อน าไปสู่การสรุปความเห็นของ กสม. ทั้งในภาพรวมของการชุมนุมตั้งแต่ต้น

จนยุติ โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากประกาศ ค าสั่งของทางราชการ ท่ีได้รับ

เป็นเอกสารประกอบค าชี้แจงของรองผู้บัญชาการทหารบก และศูนย์อ านวยการแก้ไขสถานการณ์

ฉุกเฉิน (ศอฉ.) รวมท้ังกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง พยานเอกสาร พยานวัตถุจากองค์กรเอกชน ข้อมูล

ข่าวสาร คลิปวีดิโอ เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์ พยานบุคคลจากผู้ร่วม

ชุมนุม ประชาชนผู้อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุม เจ้าหน้าท่ีทหาร ต ารวจท่ีได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์

การสลายการชุมนุม จ านวน ๑๘๔ คน การลงพื้นท่ีสอบปากค าพยานและแสวงหาข้อเท็จจริงใน

สถานท่ีเกิดเหตุของพนักงานเจ้าหน้าท่ี การเยี่ยมผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในเรือนจ าการประสานงาน

องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อสืบหาบุคคลสูญหาย การรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ 

จากคณะอนุกรรมการที่ กสม. แต่งตั้ง และการเชิญบุคคลส าคัญมาให้ข้อมูลต่อ กสม. เช่น 

อดีตนายกรัฐมนตรี แกนน า นปช. รองผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการต ารวจนครบาล ผู้ได้รับ

ผลกระทบจากการชุมนุม ผู้ส่ือข่าวท่ีอยู่ในเหตุการณ์การชุมนุม เป็นต้น 
 

๓.๑.๓ บทสรุป 

 ๑) บทเรียน 

   กสม. เห็นว่า จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นสมควรท่ีจะต้องพิจารณาและสร้างบทเรียน

ให้สังคมได้รับทราบและเข้าใจการใช้เสรีภาพในการชุมนุม และการใช้อ านาจเพื่อการบริหารจัดการ

การชุมนุม โดยมุ่งหวังว่าในอนาคตจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียในลักษณะนี้อีก ทั้งนี้  

มีประเด็นท่ีควรพิจารณาและสร้างความเข้าใจให้กับสังคม ดังนี้ 

  ๑.๑) บทเรียนภาคประชาชน 

   บทเรียนท่ีส าคัญส าหรับผู้ชุมนุม พอสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

   ๑.๑.๑) ผู้จัดการชุมนุมจะต้องสร้างเจตจ านงร่วมกันในการชุมนุมโดยสงบ 

และสันติ ตลอดจนดูแลให้มีอุดมการณ์ที่ถูกต้องในการรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

   จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ 

เห็นได้ชัดเจนว่าในระยะต้น แกนน าสามารถใช้ยุทธวิธีควบคุมฝูงชน แต่ในระยะหลัง มีการแยกกัน



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๔ 

 
ด าเนินงานและขยายพื้นท่ีชุมนุม จนกระท่ังแกนน าไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์

หรืออุดมการณ์ท่ีมีตั้งแต่แรกร่วมกันได้ เป็นเหตุให้รัฐบาลใช้เป็นเหตุผลหรือข้ออ้างในการใช้ก าลัง

เจ้าหน้าท่ีของรัฐเข้าควบคุมสถานการณ์ในเวลาต่อมา 

   หลังเหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เกิดการแยกตัวของ

แกนน าและจากการท่ีกลุ่ม นปช. สามารถระดมก าลังคนได้เป็นจ านวนมาก การจัดการชุมนุมท่ีมีขนาด

ใหญ่โดยมีแกนน าหลายคนจึงขาดการวางแผนท่ีรัดกุม ขาดอุดมการณ์ และเปูาประสงค์ท่ีชัดเจน

ร่วมกัน ท าให้ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนตัวของผู้ชุมนุมได้อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน ท าให้การชุมนุม

กลายเป็นการจลาจลในท่ีสุด และสุดท้ายแกนน าได้แยกเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่มอย่างชัดเจน โดยแกนน า

บางคนได้ถอนตัวในระหว่างการชุมนุม แสดงให้เห็นถึงความเห็นต่าง และความรับผิดชอบของแกนน า

เมื่อสถานการณ์วิกฤติจนความรุนแรงเกิดขึ้น แกนน าต้องตัดสินใจยุติการชุมนุมเพื่อไม่ให้เกิ ด      

ความสูญเสียท้ังชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน   

  หลักการเ ร่ืองเสรีภาพในการชุมนุม นอกจากจะบัญญัติไว้ ใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว ยังปรากฏอยู่ในกติการะหว่างประเทศ

ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อันเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี

และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติหรืออนุวัติกฎหมายภายในให้สอดคล้อง ข้อ ๒๑ ท่ีก าหนดว่า สิทธิในการชุมนุม

โดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจ ากัดการใช้สิทธินี้จะกระท ามิได้นอกจากจะก าหนดโดยกฎหมาย

และเพียงเท่าท่ีจ าเป็นส าหรับสังคมประชาธิปไตย เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ         

ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครอง

สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งจะพบว่าหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มีลักษณะสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ กล่าวคือ การชุมนุมต้องเป็นไปด้วยความสงบ 

และต้องไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น นอกจากนี้ การชุมนุมยังเป็นเสรีภาพท่ีสามารถ

จ ากัดได้โดยอาศัยอ านาจของรัฐผ่านบทบัญญัติของกฎหมายและเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น 

   ๑.๑.๒) ผู้ จัดการชุมนุมและผู้ร่วมชุมนุมต้องมีหน้าที่ร่วมกันท าให้    

การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ ยึดแนวทางสันติวิธีและเจรจาไกล่เกลี่ย         

ไม่ปลุกระดม อีกทั้งการชุมนุมนั้นต้องปราศจากอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธทุกชนิดในพื้นที่      

การชุมนุม รวมถึงไม่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทุกประเภท  

   บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก

อาวุธ” เมื่อน าไปพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๓ ได้ก าหนดค านิยามของ “สิทธิมนุษยชน” โดยหมายความว่า “ศักด์ิศรีความ

เป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ  และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ ้มครองตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  หรือตามกฎหมายไทย  หรือตามสนธิสัญญาท่ีประเทศไทยมี

พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม” จะเห็นได้ว่า การชุมนุมถือว่าเป็นเสรีภาพประเภทหนึ่งของบุคคล  และอยู่



๓๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

ในความหมายของ “สิทธิมนุษยชน”ตามท่ีพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ บัญญัติไว้  

   จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้รับรองและคุ้มครองให้บุคคลสามารถใช้

เสรีภาพในการชุมนุม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ตามเจตจ านง เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมการเรียกร้องประโยชน์บางประการจากรัฐ เป็นต้น ซึ่งรัฐธรรมนูญได้

ก าหนดหลักเกณฑ์ของการใช้เสรีภาพดังกล่าวไว้ในสองประการส าคัญ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง

การชุมนุมนั้นต้องเป็นไปด้วยความสงบ คือ ไม่มีการกระท าใดท่ีขัดต่อความเรียบร้อยของบ้านเมือง 

และประการท่ีสอง การชุมนุมนั้นต้องปราศจากอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ (ตามประมวลกฎหมายอาญา 

“อาวุธ” หมายความรวมถึง สิ่งซึ่งไม่เป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่งได้ใช้หรือเจตนาจะใช้ประทุษร้าย

ร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ) คือ ภายในอาณาบริเวณของการชุมนุมนั้นจะต้องไม่มีการพกพา

หรือซุกซ่อนอาวุธ ซึ่งรวมไปถึงการใช้อาวุธดังกล่าวด้วย อันเป็นมาตรการในการปูองกันมิให้เกิด

อันตรายหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมและประชาชนอื่นท่ีไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนั้น  

   บทเรียนจากการชุมนุมในปี ๒๕๕๓ ชี้ ใ ห้ เห็นชัดว่า ผู้ชุมนุม       

ขาดความเข้าใจเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนซึ่ งเป็นเร่ืองใหม่ นอกจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดย       

การรู้เท่าไม่ถึงการณ์แล้ว การพิจารณาเร่ืองผลกระทบของการชุมนุมต้องพิจารณาจากผลกระทบ

ทางตรง (ผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ) และทางอ้อม (การเมือง เศรษฐกิจ) รวมท้ังผลกระทบใน   

ระยะสั้นและระยะยาวด้วย 

   หลังจากการเคลื่ อนขบวนและขยายพื้น ท่ีชุมนุม ยังปรากฏ       

การกระท าของกลุ่ม นปช. เกิดขึ้นอีกหลายเหตุการณ์ เช่น การเทเลือดที่หน้าบ้านพักนายกรัฐมนตรี

และท่ีท าการพรรคประชาธิปัตย์ หน้ารัฐสภา การใช้เคร่ืองขยายเสียงท่ีดังในพื้นท่ีการชุมนุม       

การเคลื่อนขบวนไปกดดันหน่วยงานต่าง ๆ และเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมในการชุมนุม การบุกเข้า

ไปตรวจค้นในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ การน าเด็กและสตรีรวมถึงพระภิกษุไปอยู่แนวหน้าของ      

การชุมนุมในลักษณะเป็นโล่มนุษย์ การสร้างแนวปูองกันการชุมนุม (บังเกอร์) ด้วยไม้ไผ่และยาง

รถยนต์ การปลุกระดมและยั่วยุให้ผู้ชุมนุมสร้างความรุนแรงและเผาท าลายทรัพย์สิน การเกิดเหตุ

จลาจลหลังจากท่ีแกนน ามอบตัวต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เป็นต้น ซึ่งจากเหตุการณ์ท่ีได้กล่าวข้างต้นนี้    

ถือเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึงขัดต่อศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน อันไม่ เป็นไปตามหลักการใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย    

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ ได้บัญญัติไว้ ท้ังมีข้อเท็จจริงอีกบางประการท่ียังเป็นข้อเคลือบแคลง

สงสัยของสังคมว่าผู้ใดฝุายใดเป็นผู้กระท า หรือผู้ชุมนุมมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในเหตุการณ์นั้นหรือไม่ 

ได้แก่ การปรากฏกลุ่มชายชุดด าปะปนอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุม การเกิดเหตุระเบิดบริเวณสถานีรถไฟฟูา

ศาลาแดง การเสียชีวิตของนายทหาร เจ้าหน้าท่ีของรัฐ สื่อมวลชนต่างชาติ และประชาชน        

รวมตลอดถึงการเผาท าลายอาคารสถานท่ีต่าง ๆ  



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๖ 

 
   ๑.๑.๓) ผู้จัดการชุมนุมและผู้ร่วมชุมนุมจะต้องชุมนุมในลักษณะที่ไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไป หรือให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น และ

ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบท่ีเกิดขึ้นจากการชุมนุมด้วย  

   การท่ีกลุ่ม นปช. ย้ายพื้นท่ีชุมนุมจากถนนราชด าเนินไปสู่สี่ แยก  

ราชประสงค์ ซึ่งเป็นพื้นท่ีเศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน 

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ สิทธิและเสรีภาพในที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ส่วนตัว  

สิทธิและเสรีภาพในการเดินทาง ซึ่งต้องได้ รับการรับรองและคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกติการะหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้อง ยิ่งการชุมนุมยืดเยื้อ

เพียงใด ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความเชื่อมั่นของนานาอารยประเทศ  

ท่ีมีต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น   

   จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ในห้วงเวลาของการชุมนุมของ

กลุ่ม นปช. ตั้งแต่เดือนมีนาคม จนกระท่ังถึงวันท่ียุติการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ลักษณะของ

การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในภาพรวมนั้น ในช่วงแรกของการชุมนุมเป็นไปอย่างสงบและสันติ       

ตามกรอบของการใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ แต่เมื่อกลุ่ม นปช. ได้ขยายพื้นท่ีของ

การชุมนุมออกไปจากบริเวณถนนราชด าเนินไปยังสี่แยกราชประสงค์ท่ีเป็นจุดตัดของถนนเพลินจิตและ

ถนนราชด าริ ท้ังยังเป็นท่ีตั้งของศูนย์การค้า บริษัท ห้าง ร้าน หลายแห่ง และเป็นบริเวณที่อยู่

ใจกลางของกรุงเทพมหานคร มีความส าคัญทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม ตลอดจนเป็น

ท่ีตั้งของสถานท่ีส าคัญของประเทศหลายแห่ง เช่น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ การไฟฟูานครหลวง 

โรงพยาบาลต ารวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น  

   จากข้อเท็จจริงข้างต้น แสดงให้เห็นถึงการชุมนุมท่ีมีพัฒนาการ

อย่างต่อเนื่อง และนับตั้งแต่การขยายพื้นท่ีของการชุมนุมออกไปกลับมีผลกระทบต่อประชาชนท่ี      

ไม่เก่ียวข้องกับการชุมนุมท่ีอาศัยบริเวณใกล้เคียง หรือมีเหตุจ าเป็นต้องใช้ประโยชน์จากพื้นท่ีท่ีมี     

การชุมนุม ท้ังเป็นสถานท่ีตั้งของที่ท างาน หรือใช้ประโยชน์อื่น ต้องได้รับความเดือดร้อนและไม่สะดวก

ในการใช้พื้นท่ีสาธารณะนี้ อันถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมท่ีกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลอื่นและเกิดความไม่สงบขึ้นในพื้นท่ีชุมนุมและใกล้เคียง ตามท่ีบทบัญญัติของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่า 

“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าท่ีไม่ละเมิดสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลอืน่ ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน” 

  ๑.๒) บทเรียนภาครัฐ 

   บทเรียนท่ีส าคัญส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พอสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

       ๑.๒.๑) รัฐต้องดูแลการชุมนุม ให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย เพื่อ

ป้องกันมิให้กระทบต่อสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกฝ่าย โดยค านึงถึง

กรอบแห่งกฎหมาย มาตรฐานสากล รวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ  



๓๗ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

   บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๖๓ ได้บัญญัติเงื่อนไขของการจ ากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลไว้ ให้รัฐสามารถด าเนินการได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎท่ีออกโดย

อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เฉพาะท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้และเท่าท่ีจ าเป็น โดยจะ

กระทบกระเทือนสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นมิได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากเจตนารมณ์        

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ ท่ีบันทึกไว้ โดย

คณะกรรมาธิการวิสามัญบันทึกเจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุม           

สภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีว่า เจตนารมณ์ของมาตรานี้ เพื่อคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุม 

ก าหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ดังกล่าวจะกระท าได้ เฉพาะเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับ

ความสะดวกในการใช้ท่ีสาธารณะ และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างภาวะสงคราม 

ระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก  

   สาเหตุท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

จะต้องบัญญัติไว้เช่นนี้ ด้วยเหตุเพราะหากบุคคลมุ่งท่ีจะใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีตนเองมีอยู่ โดยขาด  

การตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือความสงบเรียบร้อยของสังคมหรือสาธารณะ

แล้วจะเกิดสภาพของการใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีเกินส่วน กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น   

และสาธารณะท่ัวไป สุดท้ายแล้วการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นก็จะไม่เป็นไปตามความมุ่งหวังของ

รัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากมีการใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีมีลักษณะดังท่ีว่าแล้ว รัฐจึงย่อมมีความชอบธรรมท่ี

จะจ ากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ กล่าวคือ 

จะต้องกระท าโดยกฎหมายหรือกฎ ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดไว้ในเร่ืองนั้น ๆ และจะต้องไม่กระทบต่อ

สาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพนั้นด้วย และเมื่อพิจารณาเฉพาะกรณีเสรีภาพในการชุมนุม        

จะเห็นได้ว่า หากมีการกระท าใดท่ีเป็นการขัดหรือแย้ง หรือไม่เป็นไปตามหลักของการใช้เสรีภาพ     

ในการชุมนุมแล้ว รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้รัฐสามารถจ ากัดการใช้เสรีภาพได้ โดยอาศัยอ านาจตาม

บทบัญญัติแห่งกฎหมายเข้าด าเนินการเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ีสาธารณะหรือ

เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาท่ีมี

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก ดังนั้นในข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าการใช้

เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐธรรมนูญก าหนดหรือไม่เป็นไปตาม

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้การรับรองไว้ และหากการใช้

เสรีภาพท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น เป็นการกระทบต่อประชาชนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการชุมนุม รัฐจึง

สามารถใช้อ านาจเข้าแทรกแซงการใช้เสรีภาพได้ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด แต่ในทางตรงกันข้าม   

หากปรากฏว่าการใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้น อยู่ภายใต้กรอบท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด อันได้แก่        

เป็นการชุมนุมท่ีสงบและเป็นการชุมนุมท่ีปราศจากอาวุธแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลความจ าเป็นหรือความชอบ

ธรรมใดท่ีรัฐจะอ้าง เพื่อจ ากัดการใช้เสรีภาพดังกล่าว 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๘ 

 
    ๑.๒.๒) รัฐควรหลีกเลี่ยงการประกาศใช้กฎหมายพิเศษเพื่อดูแลความสงบ

และความเรยีบร้อยในการชุมนุม เพราะไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมอืในการดูแลสถานการณ์การชุมนุม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการหรือกลไกเฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย

ในการชุมนุม 

   วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้อาศัยอ านาจตามความ

ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ มีมติให้เขตพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นท่ีปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พร้อมกับจัดตั้งศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) 

   ต่อมา วันท่ี ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เมื่อกลุ่ม นปช. ได้ไปท่ีอาคารรัฐสภา 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเข้าออกรัฐสภาได้ มีการท าร้ายเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของ

รัฐสภาจนได้รับบาดเจ็บ รวมท้ังกลุ่ม นปช. ได้ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคน ท าการตรวจค้น

รัฐสภาเพื่อค้นหา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น รวมท้ังการบุกรุกเข้าไปใน

สถานท่ีราชการและกระท าต่อทรัพย์สินของผู้อื่น นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 

จึงได้มีการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองให้สงบ แม้กระนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ความ

รุนแรงตามมาในหลายกรณีมีการใช้ก าลังและการใช้อาวุธของทั้งฝุายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีฝุายรัฐท่ีเข้า

ควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เช่น เหตุการณ์วันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ท่ีบริเวณสี่แยกคอกวัว เป็นต้น  

   จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การดูแลการชุมนุมใน

สถานการณ์ปกติจะใช้กฎหมายท่ีมีอยู่ เพื่อใช้ในการดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุม แต่ใน

สถานการณ์ที่ไม่ปกติ หากรัฐเลือกท่ีจะใช้มาตรการตามกฎหมายพิเศษ เช่น พระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กับสถานการณ์พิเศษท่ีมี

ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ สาระส าคัญของกฎหมายเหล่านั้นอาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลในบางประการ การน ากฎหมายพิเศษมาประกาศใช้ต้องกระท าตามหลักเกณฑ์และ

เงื่อนไขท่ีกฎหมายให้อ านาจไว้ และเท่าท่ีจ าเป็นต่อสถานการณ์กับการชุมนุมท่ีไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ

ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งท่ีผ่านมาการประกาศใช้กฎหมายพิเศษยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ดูแล

การชุมนุมกับผู้ชุมนุม มีผลเป็นการสร้างความกดดัน ความตึงเครียด ความหวาดระแวง และความ   

ไม่ไว้วางใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม และเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีเร่งให้สถานการณ์การชุมนุมของฝูงชนบานปลายไปสู่

การใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียได้ ดังเช่นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับการชุมนุมทางการเมือง

ท่ีผ่านมา  

   การก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการเลือกใช้

กฎหมายในการดูแลการชุมนุม พึงต้องระวังผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นท้ังทางตรงและทางอ้อม ท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว รวมท้ังต้องประเมินถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากผู้ชุมนุม



๓๙ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

และเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย และหากเลือกท่ีจะใช้กฎหมายพิเศษ หลังจากประเมินผลกระทบท่ีอาจ

เกิดขึ้นแล้วรัฐจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึง   

การก าหนดมาตรการและกลไกเฉพาะในการดูแลการชุมนุมจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วนท่ีรัฐจะต้อง

ด าเนินการให้เกิดข้ึน 

   ๑.๒.๓) การดูแลสถานการณก์ารชุมนุมโดยรัฐ ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ

เป็นการเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวต้องมีแผนปฏิบัติการและขั้นตอนที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ที่มี

ทักษะในการท างานด้านมวลชน รวมถึงเครื่องมือที่เหมาะสม 

   ในกรณีที่รัฐมีความจ าเป็นต้องควบคุมสถานการณ์หรือยุติการชุมนุม 

โดยการต้องใช้ก าลังเพื่อเข้าไปด าเนินการ ในเร่ืองนี้ ศาลปกครองกลางเคยวางหลักการใช้ก าลังเข้ายุติ

การชุมนุมท่ีสร้างความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและกรณีท่ีละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ไว้ใน

ค าสั่งก าหนดมาตรการชั่วคราวในคดีหมายเลขด าท่ี ๑๖๐๕/๒๕๕๑ ว่า “...การกระท าของเจ้าหน้าท่ี

ต ารวจเพื่อสลายการชุมนุมจะต้องกระท าเท่าท่ีจ าเป็น โดยค านึงถึงความเหมาะสม มีล าดับขั้นตอน

ตามหลักสากลท่ีใช้ในการสลายการชุมนุมของประชาชน...” จึงเห็นได้ว่าสิ่งท่ีรัฐต้องพิจารณาเบื้องต้น

ในการด าเนินการดังกล่าว คือ รูปแบบหรือแผนปฏิบัติการท่ีมีขั้นตอน ผู้สั่งการ และผู้ปฏิบัติอย่าง

ชัดเจน และเมื่อพิจารณามาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้องในเร่ืองการควบคุมหรือยุติการชุมนุมแล้ว พบว่า 

มีหลักการและกรอบท่ีสหประชาชาติให้การรับรองอยู่ ๒ หลัก คือ ประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติ

ส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials : CCLEO, 

1979) ซึ่งรับรองโดยท่ีประชุมสหประชาชาติ ข้อมติท่ี ๓๔/๑๖๙ เมื่อวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๒ และ

หลักการพื้นฐานในการใช้ก าลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย (Basic Principles on 

the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials : BPUFF, 1990) รับรอง

โดยท่ีประชุมสหประชาชาติคร้ังท่ี ๘ ว่าด้วยการปูองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระท าผิด 

ระหว่างวันท่ี ๒๗ สิงหาคม–๗ กันยายน ๒๕๓๓ ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา ซึ่งหลักการพื้นฐานฯ 

ดังกล่าวนี้ ได้ก าหนดขึ้นเพื่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานท่ีบังคับใช้กฎหมายของรัฐภาคีสามารถใช้เป็น

แนวทางปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับในการใช้ก าลังและอาวุธกับบุคคลบนหลักการท่ีว่าต้องใช้บน

สถานการณ์ท่ีจ าเป็นและพอสมควรแก่เหตุ ท้ังนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงานของรัฐตระหนักถึง

ความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดท่ีต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการใช้วิธีการอื่นท่ีไม่รุนแรง ใช้การยับยั้ง

ชั่งใจในการใช้ก าลังและอาวุธ และกระท าการโดยสมควรกับความหนักเบาของการกระท าผิดโดยค านึง

เสมอว่าวิธีการใช้ก าลังและอาวุธเป็นวิธีการสุดท้าย เพื่อลดความเสียหายและการบาดเจ็บให้น้อยท่ีสุด 

โดยเคารพและรักษาไว้ซึ่งชีวิตมนุษย์ นอกจากนี้ การใช้เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐท่ีเข้าไป

ควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ หรือควบคุมฝูงชนท่ีมีการชุมนุม จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องใช้เจ้าหน้าท่ี

จากหน่วยงานซึ่งได้รับการฝึกอบรมในการควบคุมฝูงชนเป็นการเฉพาะ  

   จากเหตุการณ์ในการชุมนุมท่ียกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้สิทธิ

และเสรีภาพในการชุมนุมของผู้ชุมนุมบางส่วนนั้น มีการใช้สิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตท่ีได้บัญญัติ



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๔๐ 

 
รองรับไว้ตามรัฐธรรมนูญ และแม้รัฐบาลโดย ศอฉ. ได้ใช้ก าลังทหารเข้ามาควบคุมความสงบเรียบร้อย   

ท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย แต่ก็มิอาจรักษาความสงบเรียบร้อยหรือยับยั้งมิให้เกิดความ

เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศได้ 

จึงเห็นได้ว่ามาตรการท่ีรัฐได้เข้าไปด าเนินการนั้น ยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอต่อ  

การควบคุมสถานการณ์การชุมนุมท่ีเกิดขึ้นอันอาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีทหาร และวิธีการท่ีน าอาวุธ

มาใช้ในการรักษาความเรียบร้อยนั้น มิได้มีหน้าท่ีหรือได้รับการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าท่ีในการควบคุม

ฝูงชนเป็นการเฉพาะ อาวุธและอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินการยังมิได้มีการพัฒนาให้เหมาะสมส าหรับ     

การควบคุมสถานการณ์การชุมนุม และแม้เจ้าหน้าท่ีทหารจะใช้ความพยายามอย่างถึงท่ีสุดในการท่ีจะ

ไม่ใช้อาวุธ โดยใช้มาตรการท่ีเร่ิมจากเบาไปหาหนัก แต่เนื่องจากสถานการณ์มีความซับซ้อน และมี     

กลุ่มบุคคลไม่ทราบฝุายพยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงขึ้น เพื่อสร้างสถานการณ์ให้มีการใช้อาวุธและ

ใช้ก าลัง จึงเป็นบทเรียนส าคัญท่ีว่า ในสถานการณ์ท่ีเกิดความซับซ้อนและมีการยั่วยุให้เกิดความ

รุนแรงนี้ เจ้าหน้าที่ซึ่งบังคับใช้กฎหมายต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นการเฉพาะ

ในการควบคุมฝูงชน อุปกรณ์หรืออาวุธท่ีใช้ต้องได้รับการพัฒนาท่ีท าให้ไร้ความสามารถและไม่ร้ายแรง

ถึงชีวิต รวมถึงการสั่งการของผู้บังคับบัญชา ต้องท าความเข้าใจกับขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการ

ตามหลักการพื้นฐานในการใช้ก าลังและอาวุธปืน ตามประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติส าหรับ

เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายและหลักการพื้นฐานในการใช้ก าลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้

กฎหมาย ดังท่ีกล่าวไว้ข้างต้น  

  อนึ่ง เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น เห็นได้ว่า การใช้เสรีภาพ

ในการชุมนุมในท่ีสาธารณะของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนั้น โดยปกติรัฐไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง

หรือจ ากัดเสรีภาพดังกล่าวได้ แต่รัฐสามารถควบคุมการชุมนุมให้อยู่ภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญ

ให้การรับรองและคุ้มครอง รวมท้ังกรอบตามท่ีกฎหมายอื่น ๆ บัญญัติไว้ ดังนั้น หากเมื่อใดท่ีรัฐเห็นว่า

การชุมนุมเร่ิมไม่เป็นไปตามกรอบหรือมีการกระท าท่ีเป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมายบ้านเมือง รัฐก็สามารถ

น ากฎหมายท่ีมีอยู่มาบังคับใช้เพื่อควบคุมฝูงชนได้ เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ 

และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้ควบคุมกรณีท่ีมีการปิดก้ันเส้นทางการสัญจรไปมา

ของประชาชน พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง      

พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้ควบคุมมิให้การชุมนุมสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็น สาธารณสมบัติของ

แผ่นดิน พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เคร่ืองขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ เพื่อใช้ควบคุมกรณี

มีการใช้เครื่องขยายเสียงดังรบกวนผู้อื่น หรือแม้กระท่ังประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีท่ีมีบุคคลหรือ

กลุ่มบุคคลใดกระท าความผิดอาญาขึ้นในระหว่างท่ีมีการชุมนุม ท้ังนี้ รัฐอาจมีมาตรการในการเพิ่ม

อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีและอาสาสมัครจากประชาชน ท าหน้าท่ีหาข่าวเก่ียวกับการชุมนุมท่ีอาจจะเกิดขึ้น

ในสถานท่ีต่าง ๆ เพิ่มมาตรการในการก าชับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อให้การชุมนุมอยู่ในพื้นท่ีจ ากัดไม่ขยายขอบเขตการชุมนุม มีมาตรการในการประชาสัมพันธ์เพื่อ   

การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการชุมนุมของประชาชน เพียงเท่านี้ก็จะ



๔๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

ช่วยให้การชุมนุมกลับมาอยู่ในภาวะท่ีสามารถควบคุมและหาทางออกร่วมกันในสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้อง 

ได้ง่ายกว่าการท่ีมีภาพของกองก าลังทหารยืนกดดันประชาชน อันจะยิ่งท าให้สถานการณ์มีความ      

ตึงเครียดมากขึ้น 

   อย่างไรก็ตาม หากการบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับการดูแลการชุมนุม

ท่ีมีอยู่ยังไม่มีประสิทธิภาพ สมควรให้รัฐบาลพิจารณาหามาตรการและกลไกเพิ่มเติมในการดูแล     

การชุมนุมตามความเหมาะสม  
 

 ๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

    ผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีปรากฏ การปฏิบัติท้ังสองฝุายมีการกระท าท่ี

เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งบางกรณีได้มีการฟูองคดีต่อศาล และบางกรณีอยู่ในระหว่าง      

การตรวจสอบของหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม กสม. เห็นว่า การใช้อ านาจหน้าท่ีตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๕) และตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) สมควรก าหนดให้มีข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการ 

  กสม. เห็นว่า เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นแสดงให้เห็นถึงวิกฤติการณ์ความขัดแย้งทาง

การเมืองและน ามาสู่ความแตกแยกทางสังคมอย่างท่ีไม่เคยปรากฏมาก่อน ดังนั้น กสม. จึงมีข้อเสนอ

เป็นแนวทาง การด าเนินการ ดังต่อไปนี้   

  ๒.๑) คณะรัฐมนตรีควรหลีกเลี่ยงการประกาศใช้กฎหมายพิ เศษ ได้แ ก่ 

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑  เว้นแต่การชุมนุมแปรเปลี่ยนไปสู่สถานการณ์วิกฤติท่ีจะกระทบต่อความมั่นคงหรือ

ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอย่างร้ายแรง ท้ังนี้ ควรต้องมีการก าหนดกรอบการใช้อ านาจของ

เจ้าหน้าท่ีใหช้ัดเจน และมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นการกระท าต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

  ๒.๒) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ต้องทบทวนถึงแนวทางปฏิบัติให้

สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓    

ท่ีต้องส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ นอกจากนี้ รัฐควรสร้าง

กลไก ให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อท าหน้าท่ีในการรับปัญหาและพิจารณาแก้ไขเบื้องต้น เพื่อหลีกเลี่ยง

ไม่ให้ปัญหาขยายตัวมากขึ้น จนต้องมีการชุมนุม  

  ๒.๓) คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน

ว่า สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามรายงานฉบับนี้ มีข้อค้นพบท่ีเป็นปัญหาความขัดแย้งในเชิงโครงสร้างท่ี

รุนแรง จากการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นหน้าท่ีท่ีท้ังภาครัฐและภาคสังคมจะต้อง

ร่วมกันหาทางออกโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางสันติวิธี หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม 

และหลักขันติธรรม ท้ังต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ในการแสวงหาทางออก ทุกฝุาย



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๔๒ 

 
ต้องมีความจริงใจและร่วมมือกันบนพื้นฐานการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝุาย และเปิดใจกว้างโดยลด

การเอาชนะคะคานกันของพรรค ของกลุ่ม ของครอบครัว ของบุคคล มาเป็นผลประโยชน์โดยรวม 

  ๒.๔) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องเร่งด าเนินการสืบสวน สอบสวน

หาข้อเท็จจริงและติดตามผู้กระท าความผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ชุมนุม หรือบุคคลใดก็ตาม 

มาด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม ในเหตุการณ์ท่ีมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทุกเหตุการณ์ 

เช่น เหตุการณ์เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และเหตุการณ์ท่ีมีผู้เสียชีวิตบริเวณวัดปทุมวนาราม   

ราชวรวิหาร ตลอดจนการวางเพลิงเผาทรัพย์ และเหตุการณ์อื่น ๆ ท่ีมีการกระท าผิดกฎหมาย 

  ๒.๕) คณะรัฐมนตรีควรตระหนักว่าสาเหตุของความขัดแย้งเกิดจากปัญหา

โครงสร้างของสังคม รัฐบาลจึงต้องด าเนินการให้เกิดกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสร้างความ

เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม โดยสนับสนุนการปฏิรูปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง        

ให้ความส าคัญกับการปฏิรูปท่ีดินท ากิน การปฏิรูประบบภาษี การปฏิรูประบบความยุติธรรม       

การปฏิรูประบบการศึกษา และการปฏิรูประบบสังคมสวัสดิการ ตลอดจนสนับสนุนการกระจาย

อ านาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ท้ังนี้ เพราะการปฏิรูปจะน าไปสู่การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง 

  ๒.๖) คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในระยะการเปลี่ยนผ่าน

ของสังคม โดยต้องท าความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ปรากฏ และมีมาตรการในการลงโทษผู้กระท า

ความผิดโดยยึดหลักกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสร้างระบบในการชดเชยเยียวยาและฟื้นฟู        

ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

  ๒.๗) คณะรัฐมนตรีต้องไม่กระท าและละเลยการกระท าท้ังทางตรงและทางอ้อม 

ท่ีเป็นการสกัดก้ันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิในกฎหมาย หรือเป็นการแทรกแซง หรือละเมิด

สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน นอกจากนี้ รัฐบาลต้อง

ด าเนินการให้เกิดการปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างไม่ชักช้า 

โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นส าคัญ เพราะสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นใน

วิกฤติการณ์ความรุนแรงนี้ เกิดลักษณะอนาธิปไตยของสื่อ กล่าวคือ มีท้ังสื่อเลือกข้าง สื่อทาง

การเมืองท่ีเน้นเนื้อหาในการปลุกระดมมวลชน เกิดการยั่วยุ สร้างอารมณ์เกลียดชัง ก่อให้เกิด     

การแบ่งแยกเป็นฝักฝุาย น าไปสู่สถานการณ์การใช้ความรุนแรง การแสดงความคิดเห็นต่างและ   

สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนต้องเป็นสิ่งที่รัฐและสังคมให้การยอมรับ เพียงแต่จะต้องไม่ใช้สิทธิและ

เสรีภาพของสื่อมวลชน และเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นท่ีเกินขอบเขต 

 

 

 

 



๔๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

๓.๒  เสรีภาพในการชุมนุมที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิการเลือกตั้ง และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กรณี

เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดข้ึนในระหว่างการชุมนุมทางการเมือง เดือนกรกฎาคม 

๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
  

 ๓.๒.๑ สถานการณ์ 

 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ – พฤษภาคม ๒๕๕๗ เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและความ

คิดเห็นท่ีแตกต่างกัน เมื่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มหนึ่ง 

ร่วมกันผลักดันและเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมผู้กระท าความผิดจากการชุมนุมและ

การแสดงออกทางการเมือง พ.ศ. .... ซึ่งประชาชนหลายฝุายมีความเห็นว่า หากมีการบังคับใช้

บทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จะมีผลเป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ท่ีกระท าความผิด รวมไป

ถึงพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ต้องหาในความผิดหลายมูลฐาน

ตามค าพิพากษาของศาลยุติธรรม และการท่ีพรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคเสียงข้างมากในรัฐบาลและ

สมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ได้แสดงออกอย่างชัดแจ้งในการปฏิเสธค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อ

กระบวนการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยท่ีมาของสมาชิกวุฒิสภา โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการ

กระท าดังกล่าวนั้น  ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๖๘ รวมถึงการถูกกล่าวหาว่า มีการทุจริตในโครงการจ าน าข้าว จากเหตุการณ์ส าคัญดังกล่าว 

ประชาชนหลายภาคส่วนเห็นว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ กลุ่มองค์กรประชาชน

ในสาขาอาชีพต่าง ๆ เช่น กลุ่มนักวิชาการ 

กลุ ่มประชาคมนักธุรกิจสีลม เครือข่ายนัก

ธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย เครือข่ายนักศึกษา

และประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) 

กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.) 

กองทัพธรรม สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธ ์ เป ็นต้น ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้ง 

“คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง

ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มีชื่อย่อว่า “กปปส.” ได้จัดการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกจากการ

บริหารประเทศ แล้วท าการปฏิรูปประเทศก่อนท่ีจะมีการจัดการเลือกตั้งท่ัวไป โดยใช้พื้นท่ีในเขต

กรุงเทพมหานคร เช่น บริเวณสวนลุมพินี รอบท าเนียบรัฐบาล แยกอุรุพงษ์ สถานีรถไฟสามเสน 

ถนนราชด าเนิน กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นต้น 

นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนปิดล้อมสถานที่รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

การปลุกระดมมวลชนเพื่อปิดถนนหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานคร การเสนอให้จัดตั้งสภาประชาชน



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๔๔ 

 
เพื่อให้เป็นสภานิติบัญญัติท าหน้าท่ีแทนสภาผู้แทนราษฎร การให้นายกรัฐมนตรีลาออกจากการ

รักษาการ ขณะเดียวกันกลุ่ม นปช. และฝุายท่ีสนับสนุนรัฐบาลได้จัดการชุมนุมท่ีสนามราชมังคลากีฬา

สถาน และบริเวณถนนอักษะ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและต่อต้านฝุายตรงข้ามรัฐบาล  

  ช่วงเวลาท่ีมีการชุมนุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึงพฤษภาคม ๒๕๕๗     

รัฐบาลประกาศใช้กฎหมายพิเศษ โดยมีการประกาศพื้นท่ีท่ีมีเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๔ คร้ัง และประกาศ

สถานการณ์ฉุกเฉินท่ีมีความร้ายแรง ตาม

พระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุ รี พื้นท่ี

อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ และ

อ าเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นเวลา ๖๐ วัน โดยในห้วงเวลาท่ีมีการประกาศใช้กฎหมาย

พิเศษดังกล่าวมีการอายัดบัญชีเงินฝากส่วนตัวของแกนน า กปปส. และบัญชีเงินฝากท่ีได้รับบริจาค

ของ กปปส. รวมท้ังมีการออกหมายจับ แกนน า กปปส.   

  แม้ว่าจะมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษ ๒ ฉบับ ดังกล่าว แต่สถานการณ์      

ความรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝุายท่ีสนับสนุน

รัฐบาลและฝุายที่ต่อต้านรัฐบาล ประกอบกับมีผู้ใช้อาวุธสงครามต่อประชาชนและสถานที่ส าคัญ

หลายคร้ัง เป็นผลให้ประชาชนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บ 

และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งความสูญเสีย

ดังกล่าว ถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญให้การรับรองและ

คุ้มครองไว้ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. 

จึงต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น เพื่อก าหนด

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ตลอดจนจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามอ านาจ

หน้าท่ีท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมุ่งหวังให้

ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน  

  วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กองทัพบกประกาศใช้กฎอัยการศึกท่ัวราชอาณาจักร 

โดยอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 

๒๔๕๗ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและคืนความสงบสุขกลับสู่ประชาชน และในวันท่ี ๒๒ 

พฤษภาคม ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ 



๔๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้ประกาศตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอ านาจ

ในการบริหารประเทศมีผลให้การชุมนุมได้ส้ินสุดลง 

  จากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นจากการชุมนุมดังกล่าว เป็นเหตุให้ประชาชน

เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งความสูญเสียดังกล่าว ถือเป็นผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีรัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กสม. ไดต้รวจสอบข้อเท็จจริงท่ีเกิดขึ้น เพื่อก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ตลอดจนจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอเชิงมาตรการตามอ านาจหน้าท่ีท่ีบัญญัติใน

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมุ่งหวังให้ทุกภาคส่วน

ตระหนักถึงคุณค่าของศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นหลักการส าคัญของสิทธิมนุษยชน 

  นอกจากสาเหตุข้างต้นแล้ว กสม. ยังได้รับเร่ืองร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการ

กระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเหตุการณ์ดังกล่าวจ านวน ๒๐ ค าร้อง 

ซึ่ง กสม. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ใน กสม. ตรวจสอบ

ค าร้องดังกล่าว 
 

๓.๒.๒ การด าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  

  กสม. ติดตามตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ตลอดช่วงเวลาของการชุมนุม

ทางการเมืองดังกล่าว ดังต่อไปนี้  

   ๑) การจัดประชุมรับฟังข้อเท็จจริงเหตุการณ์การชุมนุมจากผู้เกี่ยวข้อง และ

การท างานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการจัดการความขัดแย้งและป้องกัน

ความรุนแรง  

   กสม. ได้จัดให้มีการประชุมผู้เก่ียวข้อง รวมท้ังการท างานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ 

เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเหตุการณ์การชุมนุม แลกเปลี่ยนแนวทางการด าเนินงาน ท างานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ 

เพื่อหาแนวทางในการจัดการความขัดแย้งและปูองกันความรุนแรง และประสานให้ทุกฝุายใช้      

การเจรจาหรือด าเนินการชุมนุมให้อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกติกา

ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสิ้น ๒๔ คร้ัง โดยได้เชิญผู้เก่ียวข้อง

จากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่ม กปปส. ผู้แทนกลุ่มกองทัพประชาชนและเครือข่าย

ปฏิรูปพลังงาน ผู้แทนกลุ่มกองทัพประชาชนโค่นระบบทักษิณ ผู้แทนกองทัพธรรม ผู้แทนกลุ่ม

พิทักษ์สิทธิพลเมือง แกนน าแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ผู้อ านวยการ

ศูนย์รักษาความสงบ ผู้แทนจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ รวมท้ังผู้แทนสถานีต ารวจในพื้นท่ีท่ีเก่ียวข้อง

กับเหตุการณ์ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนหน่วยทหารท่ีเก่ียวข้อง เช่น กรมทหารราบ

ท่ี ๑๑ รักษาพระองค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานท่ี ๖ เป็นต้น อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามค าแหง พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ผู้แทนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ผู้แทนกรมราชทัณฑ์ อาจารย์            



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๔๖ 

 
ประจ าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสื่อมวลชน เป็นต้น  
 

  ๒) การลงพื้นที่สถานที่การชุมนุม 

   กสม. และเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กสม. ท่ีได้รับมอบหมายได้ลงพื้นท่ีเยี่ยมผู้ชุมนุมและ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ รวมท้ังเยี่ยมผู้ต้องหาในเรือนจ า ดังนี้ 

 ๒.๑) วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ลง

พื้นท่ีเยี่ยมผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดูแลการชุมนุม 

ณ สถานท่ีชุมนุมถนนราชด าเนิน โดยมีสื่อมวลชน 

องค์กรภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์และประชุม

วางแผนปูองกันเหตุการณ์ความรุนแรง 

 ๒.๒) วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ลงพื้นท่ี

ร่วมกับคณะเจ้าหน้าท่ีของกรุงเทพมหานคร ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีต ารวจท่ีถูกปิดล้อมอยู่ในบริเวณ

ท าเนียบรัฐบาล โดยจัดส่งอาหาร น้ าดื่มน้ าใช้ การจัดเก็บขยะ สูบสิ่งปฏิกูล และร่วมเจรจาให้ทุกฝุาย

เคารพสิทธิซึ่งกันและกันจนสถานการณ์คลายความตึงเครียดลง 

 ๒.๓) วันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีส านักงาน กสม. พบปะกับ

เจ้าหน้าท่ีส านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแลกเปลี่ยน

แนวทางการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประชาชนผู้มาชุมนุม ณ บริเวณสถาน  

ท่ีชุมนุมถนนแจ้งวัฒนะ 

 ๒.๔) วันท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ กสม. ได้เข้าเยี่ยมนายวิวัฒน์ ยอดประสิทธิ์ ณ เรือนจ า

พิเศษกรุงเทพมหานคร ซึ่งนายวิวัฒน์ฯ เป็นผู้ต้องหาในกรณีท่ีถูกอ้างว่าเป็นมือปืนป็อบคอร์นจาก

เหตุการณ์ที่มีการปะทะบริเวณแยกหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ 

 ๒.๕) เมื่อวันท่ี ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ การเยี่ยมผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีดูแลการ

ชุมนุม ณ สถานท่ีชุมนุมถนนราชด าเนิน โดยมีสื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์และ

ประชุมวางแผนปูองกันเหตุการณ์ความรุนแรง 

 ๒.๖) การลงพื้นท่ีรวบรวมข้อเท็จจริง

เหตุการณ์ยิงปืนและระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณ

สี่แยกคอกวัวและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

 ๒.๗) วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส านักงาน กสม. ลงพื้นท่ี

รวบรวมข้อเท็จจริงเหตุการณ์ยิงปืนและระเบิดใส่

กลุ่มผู้ชุมนุม ท่ีบริเวณสี่แยกคอกวัวและอนุสาวรีย์

ประชาธิปไตย 
 



๔๗ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

 นอกจากนี้ กสม. ยังได้ตั้งคณะท างานตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นรายกรณีรวม ๓

คณะ ได้แก่ คณะท างานตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหงและแยกหลักสี่

คณะท างานตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีวัดศรีเอี่ยมและสนามกีฬาไทย – ญี่ปุุน ดินแดง และ

คณะท างานตรวจสอบเหตุการณ์การชุมนุม ในภาพรวมและเหตุการณ์สะพานผ่านฟูาลีลาศ โดยในการ

ด าเนินโครงการดังกล่าว นอกจากจะเป็นการสนับสนุนการท าหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนของ กสม. แล้ว ยังจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในระยะยาวให้กับ

เจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กสม. ในการท าหน้าท่ีแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 

โดยเฉพาะการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลอีกด้วย 
 

 ๓.๒.๓ สรุปภาพรวม 

   กสม. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา

การชุมนุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ – พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีความเห็นต่อกรณีการกระท า

หรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะน าไปสู่การเสนอแนะมาตรการ    

การแก้ไขปัญหาต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นมี

ระยะเวลายาวนานและมีความสลับซับซ้อนของข้อเท็จจริง จึงขอสรุปภาพรวมของการใช้เสรีภาพ

ในการชุมนุม และการจัดการการชุมนุมของรัฐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ดังนี้ 
 

  ๑) การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะกรรมการประชาชนเพื่อ

การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข (กปปส.) เเละกลุ่มต่อต้านรัฐบาล   

  การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลตั้งแต่เดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งอ านาจอธิปไตยของประชาชนและสิทธิ

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เเละการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าสั่งในกรณี

ท่ีมีผู้ยื่นค าร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 

กลุ่ม กปปส. และกลุ่ม เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) กระท าการเพื่อล้มล้างการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการ

ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ ซึ่งต่อมาเมื่อ

วันท่ี ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การชุมนุมของประชาชนตามค า

ร้องเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพ โดยมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากการต่อต้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

และมาจากความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส่วนกรณีการกระท าของผู้ถูกร้อง

จะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น  ๆ  ซึ่งเป็นเ ร่ืองท่ีผู้ ท่ี รับผิดชอบใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงยังไม่มีมูลกรณีท่ีจะเป็นการ

ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  หรือเป็นการกระท า 

เพื่อให้ได้มาซึ่งอ านาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ใน



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๔๘ 

 
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ในการชุมนุมของกลุ่ม  กปปส. เเละผู้ชุมนุม

ต่อต้านรัฐบาล ภายหลังจากท่ีศาลรัฐธรรมนูญได้มีค าวินิจฉัยในคดีดังกล่าวแล้ว การชุมนุมในลักษณะ

ของการเชิญชวนให้ผู้ชุมนุมรวมถึงประชาชนเดินขบวนไปตามถนนต่าง  ๆ รวมถึงย่านท่ีอยู่อาศัยย่าน

ธุรกิจและการค้าส าคัญ เพื่อแสดงให้เห็นประเด็นท่ีผู้ชุมนุมต้องการสื่อสาร ในภาพรวมยังถือว่าเป็นไป

ตามกรอบการใช้เสรีภาพในการชุมนุมท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้วางไว้ กล่าวคือ เป็นการชุมนุมโดย

สงบและปราศจากอาวุธ  แม้ว่าในบางเหตุการณ์จะพบว่ามีภาพของบุคคลในกลุ่มผู้ชุมนุมท่ีใช้ความ

รุนแรงโดยเฉพาะเหตุการณ์ท่ีมีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ แต่ก็ถือได้ว่าการ

กระท าดังกล่าวมาจากพฤติกรรมของบุคคลโดยส่วนน้อยเท่านั้น มิได้เกิดขึ้นจากเจตจ านงร่วมกันของ

กลุ่มผู้ชุมนุมท่ีชุมนุมด้วยความสงบ  

 อย่างไรก็ตาม แม้การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในภาพรวม

ดังกล่าว จะเป็นการใช้เสรีภาพท่ีเป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยังปรากฏว่าในการใช้เสรีภาพนั้น 

มีการด าเนินกิจกรรมบางอย่างท่ีส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น  อาทิ       

การด าเนินกิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงค์เป็นการขัดขวางมิให้มีการเลือกตั้ง  ด้วยการปิดล้อมสถานท่ี      

รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขัดขวางการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ท่ีใช้ในการจัดการเลือกตั้ง  รวมถึง

ปิดล้อมไม่ให้ประชาชนท่ีประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งเข้าไปยังสถานท่ีจัดการลงคะแนนเสียงได้ หรือ

กรณีการปฏิบัติการปิดกรุงเทพมหานคร (Shutdown Bangkok) การเดินขบวนไปปิดล้อมสถานท่ีราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าท่ีเข้าปฏิบัติงานตามหน้าท่ี และเป็นเหตุให้ประชาชนไม่สามารถ

เข้าไปติดต่อราชการได้ ซึ่งการด าเนินกิจกรรมเหล่านี้เกิดขึ้นจากการท่ีกลุ่มผู้ชุมนุมมีเจตจ านงร่วมกัน 

จึงถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมในท่ีสาธารณะท่ีเกินความจ าเป็นและส่งผลกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งการชุมนุมในลักษณะนี้ หากปรากฏว่ามีการใช้ก าลังในการขัดขวางการใช้สิทธิ

และเสรีภาพของบุคคลอื่น มีการท าลายทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของราชการหรือเอกชน หรือมี

การใช้อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ โดยแกนน าผู้ชุมนุมไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ท่ีก่อความ

รุนแรงได ้หรือผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ที่เห็นความรุนแรงเกิดข้ึนจากการกระท าของผู้ชุมนุมบางกลุ่ม แต่ก็ไม่มี

การห้ามปรามและมีท่าทีสนับสนุนการกระท านั้น อาทิ การชุมนุมท่ีบริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุุน ดินแดง 

เป็นต้น ก็จะถือได้ว่าเป็นการชุมนุมท่ีไม่สงบและไม่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ   

 ส าหรับการชุมนุมท่ีปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงอันเกิดจากพฤติกรรมของผู้ชุมนุม

เพียงบางคนนั้น ถือได้ว่าเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย ตามลักษณะฐานความผิดท่ีได้กระท า

เป็นการเฉพาะราย และไม่ส่งผลต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ท่ีชุมนุมโดยสงบ

และปราศจากอาวุธ 
 

 ๒) การจัดการการชุมนุมของรัฐ 

  โดยท่ีรัฐในฐานะท่ีมีหน้าท่ีในการปกปูอง คุ้มครอง และเคารพสิทธิและเสรีภาพ

ของประชาชน เมื่อรัฐบาลได้มอบหมายให้ศูนย์อ านวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหน่วยงานท่ี



๔๙ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

ท าหน้าท่ีในการควบคุมการชุมนุมและรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างท่ีมีการประกาศใช้    

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบาลเเละศูนย์อ านวยการ

รักษาความสงบเรียบร้อยจึงมีหน้าท่ีในการควบคุมการชุมนุมให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ท้ังยังต้องตระหนัก

ถึงการใช้มาตรการจัดการการชุมนุมโดยจะต้องกระท าเท่าที่จ าเป็น ค านึงถึงความเหมาะสมและ

มีล าดับขั้นตอนตามหลักสากลท่ีใช้ในการควบคุมการชุมนุมภายใต้กฎหมายท่ีมี อยู่ เช่น ประมวล

กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ ว่าด้วยการก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง มาตรา ๑๓๘ ว่าด้วยความผิด

ฐานขัดขวางเจ้าพนักงาน มาตรา ๒๑๕ ว่าด้วยการกระท าท่ีกระทบกับความสงบสุขของประชาชน 

นอกจากนั้น ยังมีพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ

ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ รวมท้ังความผิดฐานละเมิด ซึ่งเป็นความผิด

ทางแพ่ง เป็นต้น แต่จากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในระหว่างท่ีมีการชุมนุม  จนกระท่ังมี

ผู้เสียชีวิตจากหลาย ๆ กรณีได้สะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐในการท าหน้าท่ีในการจัดสรรก าลั ง

อย่างเพียงพอเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ชุมนุมหรือประชาชนท่ัวไป ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์

ปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุม นปช. กับกลุ่มผู้ชุมนุมท่ีต่อต้านรัฐบาล ท่ีบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย

รามค าแหง เมื่อวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อเนื่องถึงวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเหตุให้มี

ผู้เสียชีวิต ๕ คน และมีผู้บาดเจ็บจ านวนมาก ซึ่งเหตุการณ์ในวันดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าท่ีของ

รัฐเข้าไปควบคุมเหตุการณ์แต่อย่างใด แต่กลับปล่อยให้ผู้ชุมนุมท้ังสองฝุายปะทะกันอย่างต่อเนื่อง 

 พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนหนึ่ง    

มาจากการท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปล่อยปละละเลยต่อหน้าท่ีในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของ

บ้านเมือง เช่นเดียวกับเหตุการณ์ท่ีมีคนร้ายขว้างระเบิดใส่ขบวนผู้ชุมนุมท่ีรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลและ

คัดค้านการเลือกตั้ง บริเวณถนนบรรทัดทอง เมื่อวันท่ี ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เหตุการณ์ท่ีมีคนร้าย  

ปาระเบิดท่ีบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เมื่อวันท่ี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ เหตุการณ์ท่ีมีคนร้ายใช้    

อาวุธปืนสังหารนายสุทิน ธารทิน ขณะรณรงค์ต่อต้านการเลือกตั้งบริเวณวัดศรีเอี่ยม  เมื่อวันท่ี      

๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมท่ีสนับสนุนและกลุ่มผู้ชุมนุมท่ีต่อต้าน

การเลือกตั้งท่ีบริเวณแยกหลักสี่ เมื่อวันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เหตุการณ์คนร้ายขว้างระเบิดและ   

ใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมท่ีอ าเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

เหตุการณ์ระเบิดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชด าริ เมื่อวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

และเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงผู้ชุมนุม คปท. บนทางด่วนสายบางโคล่-แจ้งวัฒนะ ช่วงวัดบัวขวัญ    

เมื่อวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความหละหลวมในการควบคุมและ

การจัดการการชุมนุมที่ดี ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐย่อมคาดการณ์ได้ว่าอาจมีความรุนแรงเกิดขึ้น แต่ก็มิได้มี

การจัดก าลังอย่างเพียงพอเพื่อปูองกัน ดูแล และควบคุมการชุมนุมมิให้เกิดความรุนแรง การท่ีรัฐ

ปล่อยปละละเลยต่อหน้าที ่ด ังกล่าว ถือเป ็นส่วนหนึ ่งที ่ท าให้เหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ ้น      

อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเมื่อมีการชุมนุมที่รัฐบาลเห็นว่าเกินขอบเขตท่ีรัฐธรรมนูญให้การรับรองและ

คุ้มครองไว้ รัฐบาลกลับไม่ด าเนินการในการควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปตามขั้นตอนและหลักการ



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๕๐ 

 
พื้นฐานในการใช้ก าลังและอาวุธปืน โดยเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายกับท้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่มี    

การแจ้งข้อมูลการด าเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบถึงมาตรการท่ีจะใช้ในการระงับเหตุ ดังจะเห็น

ได้จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจบริเวณ

กองบัญชาการต ารวจนครบาลและท าเนียบรัฐบาล ระหว่างวันท่ี ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริเวณ

สนามกีฬาไทย-ญี่ปุุน ดินแดง เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ และบริเวณสะพานผ่านฟูาลีลาศ

เมื่อวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งท าให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจ านวนมาก อีกท้ังใน

เหตุการณ์ความรุนแรงบางเหตุการณ์ยังพบว่า เจ้าหน้าท่ีต ารวจมิได้วางตัวเป็นกลาง และยังได้ใช้

อาวุธปืนยิงเข้าไปในพื้นท่ีท่ีมีการปะทะกันของกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมท้ังสองฝุาย เช่น เหตุการณ์ปะทะกันท่ี

บริเวณสี่แยกหลักสี่ และท่ีมหาวิทยาลัยรามค าแหง เป็นต้น เห็นว่า พฤติการณ์ของเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับ

ใช้กฎหมายบางคน และการด าเนินการของรัฐบาล ในการควบคุมการชุมนุมดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง

ของสาเหตุแห่งความรุนแรงและความสูญเสียท่ีเกิดข้ึน ซึ่งหากเหตุการณ์เหล่านี้ เจ้าหน้าท่ีของรัฐได้ใช้

ความอะลุ่มอล่วยในการด าเนินการเพื่อควบคุมการชุมนุมแล้ว ก็อาจเป็นการบรรเทาความรุนแรงและ

ลดความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นได้ ดังเช่นเหตุการณ์กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจอนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปใน

พื้นท่ีกองบัญชาการต ารวจนครบาลและท าเนียบรัฐบาล เมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเหตุท่ีท าให้

การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าท่ีต ารวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมในบริเวณดังกล่าวยุติลง 
 

 ๓) บทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

    ๓.๑) บทเรียน 

 กสม. เห็นว่า จากเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นสมควรท่ีจะต้องพิจารณาและสร้าง

บทเรียนให้แก่สังคมได้รับทราบและเข้าใจเก่ียวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุม และการใช้อ านาจของ

รัฐเพื่อการบริหารจัดการการชุมนุม เฉกเช่นเดียวกันกับกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วม

ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมุ่งหวัง

ว่า ภาคประชาสังคม หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวข้องในทุกฝุาย จะได้เรียนรู้จากบทเรียนท่ี

เกิดขึ้นและน าสิ่งท่ีได้จากการเรียนรู้นี้ไปทบทวน บริหารจัดการ และหาแนวทางปูองกัน เพื่อการใช้

เสรีภาพในอนาคตจะไม่ก่อให้เกิดปัญหาและความสูญเสียในลักษณะนี้อีก ท้ังนี้ มีประเ ด็นท่ี        

ควรพิจารณาและสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ดังนี้ 

  ๓.๑.๑) บทเรียนภาคประชาชน 

  บทเรียนท่ีส าคัญส าหรับผู้ชุมนุม พอสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

 (๑) ผู้ จัดการชุมนุมและผู้ร่วมชุมนุมจะต้องสร้างเจตจ านง

ร่วมกันในการชุมนุม ภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญ ด้วยการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ  

  ดังท่ีได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า เสรีภาพในการชุมนุม

ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อันเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทย



๕๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

เป็นภาคีและมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติตาม โดยมีหลักการว่าการชุมนุมนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสงบและ

ปราศจากอาวุธ   

  การท่ีปรากฏว่าผู้ชุมนุมมีหรือใช้อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ

ในช่วงระหว่างท่ีมีการชุมนุม อาจเป็นสาเหตุให้การชุมนุมในคร้ังนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามหลักการ

ของรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐอาจอ้างเป็นเหตุเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าควบคุมการ

ชุมนุม และหากมีการใช้มาตรการดังกล่าว ก็อาจส่งผลให้เกิดความรุนแรงและความสูญเสียดังเช่น

หลายกรณีท่ีเกิดขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องเร่ิมต้นจากฝุายผู้ชุมนุมควบคู่ไปกับจิตส านึกของ

หน่วยงานของรัฐ 

  (๒) ผู้ร่วมชุมนุมต้องมีหน้าที่ร่วมกันในการใช้เสรีภาพเท่าที่

ไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

   รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักการใช้สิทธิและเสรีภาพไว้โดย

สรุปว่า การใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นจะต้องไม่ไปมีผลเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 

อันเป็นหลักการท่ีมุ่งหวังท่ีจะให้ทุกคนเคารพต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นด้วย ซึ่งจากการ

ยกระดับการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. โดยเฉพาะยุทธการปิดกรุงเทพมหานคร (Shutdown Bangkok) 

เป็นแนวทางการชุมนุมท่ีปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะต่อ

ระบบขนส่งมวลชน การเดินทางของประชาชน หรือความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน     

การท่องเท่ียว เนื่องจากประชาชนท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้พื้นท่ีการชุมนุมนั้น ต้องถูกห้ามหรือจ ากัด  

การเข้าถึงพื้นท่ีอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ การท่ีผู้ชุมนุมเดินทางไปปิดล้อมสถานท่ีรับสมัคร

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่ีศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุุน) เขตดินแดง และสถานท่ี  

จัดการเลือกต้ังล่วงหน้าท่ีบริเวณวัดศรีเอี่ยม เขตบางนา รวมตลอดถึงการปิดล้อมสถานท่ีราชการและ

รัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกดดันรัฐบาล และต้องการระงับการบริหารภาครัฐ 

โดยคาดหวังให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่มีผลเป็น

การละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เพราะส่งผลต่อประชาชนท่ีต้องใช้บริการจากภาครัฐหรือ

หน่วยงานดังกล่าว ได้รับผลกระทบซึ่งผู้น าการชุมนุมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระท าหรือ

พัฒนาการใด ๆ ของการชุมนุมด้วย 

 (๓) ผู้จัดการชุมนุมและผู้ร่วมชุมนุมจะต้องให้ความร่วมมือ

กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การชุมนุม 

    การท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ชุมนุมมักจะสร้างอาณาเขต

ของการชุมนุม ด้วยการก าหนดเป็นพื้นท่ีเฉพาะ มีอาณาบริเวณท่ีควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ แต่ก็

ปฏิเสธไม่ได้ว่า พื้นท่ีชุมนุมส่วนใหญ่มักจะเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีประชาชนท่ัวไปสามารถเดินทางเข้าออก

ไปได้ตามปกติมาแต่เดิม และก าลังคนของผู้ชุมนุมท่ีจะดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีก็อาจไม่

สามารถให้การดูแลได้ท่ัวถึงพื้นท่ีชุมนุมนั้นจึงเป็นจุดท่ีมีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อการก่อเหตุหรือ           

สร้างสถานการณ์จากผู้ ท่ีไม่หวังดี ดังนั้น เพื่อปูองกันมิให้เกิดความรุนแรงและความสูญเสีย           



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๕๒ 

 
ผู้จัดการชุมนุมสมควรท่ีจะสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐในการปกปูองพื้นท่ีชุมนุม เ ช่น     

การจัดตั้งด่านตรวจบุคคลร่วมกัน เป็นต้น  

 ๓.๑.๒) บทเรียนภาครัฐ 

 บทเรียนท่ีส าคัญส าหรับภาครัฐ พอสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 

 (๑) รัฐต้องดูแลการชุมนุม ให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย เพื่อ

ป้องกันมิให้กระทบต่อสาระส าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกฝ่าย โดยค านึงถึง

กรอบแห่งกฎหมาย มาตรฐานสากล รวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และมีหน้าที่

ในการตรากฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครอง

บุคคลจากการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น 

  รัฐธรรมนูญได้บัญญัติคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนในการ

ชุมนุมก าหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพ

ดังกล่าว จะกระท าได้เฉพาะเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อ านาจไว้ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับ

ความสะดวกในการใช้ท่ีสาธารณะ และเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างภาวะสงคราม 

ระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก ดังนั้น ในข้อเท็จจริงหากปรากฏว่า 

การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีรัฐธรรมนูญ ตลอดจนกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้การรับรองไว้ และการใช้เสรีภาพท่ี

ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น เป็นการกระทบต่อประชาชนท่ีไม่เก่ียวข้องกับการชุมนุม รัฐจึงสามารถใช้

อ านาจเข้าแทรกแซงการใช้เสรีภาพได้ตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด แต่ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏว่า

การใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้น อยู่ภายใต้กรอบท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด อันได้แก่ เป็นการชุมนุมท่ีสงบ

และเป็นการชุมนุมท่ีปราศจากอาวุธแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลความจ าเป็นหรือความชอบธรรมใดท่ีรัฐจะอ้าง

เพื่อจ ากัดการใช้เสรีภาพดังกล่าว และรัฐจ าเป็นต้องมีหน้าท่ีในการตรากฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย และ

การตีความกฎหมาย เพื่อให้การคุ้มครองบุคคลจากการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น นอกจากนี้ หน่วยงานของ

รัฐจะต้องตระหนักอยู่เสมอในการส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพ รวมถึงจะต้องท าหน้าที่ใน

การปกปูองคุ้มครองผู้ชุมนุมมิให้ได้รับอันตรายจากการกระท าของบุคคลอื่น และในประการส าคัญ 

หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ชุมนุมเสียเอง 

  จากการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. และกลุ่ม นปช. ในช่วง

ระยะเวลาระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ มีหลายกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ได้ใช้

อ านาจในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเท่าท่ีควร 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงท่าทีนิ่งเฉยต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อปูองกันและคุ้มครองภัยอันตรายท่ี

อาจจะเกิดกับผู้ชุมนุมและประชาชนท่ัวไป ดังเช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

  กรณีไม่จัดส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีในการน า

นักศึกษาซึ่งตกค้างอยู่ภายในมหาวิทยาลัยรามค าแหงออกจากพื้นท่ี ท้ัง ๆ ท่ีได้มีการแจ้งยืนยัน      



๕๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหงแล้ว รวมท้ังการไม่จัดเจ้าหน้าท่ีเข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อย

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามค าแหงจนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียท้ังชีวิตและร่างกาย 

  กรณีไม่จัดส่งเจ้าหน้าท่ีต ารวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าไป

ปฏิบัติหน้าท่ีระงับยับยั้งมิให้เกิดความรุนแรงขึ้นในพื้นท่ีสี่แยกหลักสี่ ท้ัง ๆ ท่ีได้รับการร้องขอจาก

เจ้าหน้าท่ีต ารวจสถานีต ารวจนครบาลทุ่งสองห้องแล้ว จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต 

ร่างกาย และทรัพย์สินท้ังของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ 

  กรณีปรากฏเจ้าหน้าท่ีต ารวจแต่งกายด้วยชุดด าสวมหมวกคลุม

ปกปิดใบหน้าพร้อมอาวุธอยู่บนอาคารบริเวณกระทรวงแรงงาน เมื่อปรากฏภาพข่าวออกไปตาม

สื่อมวลชนแล้วร้อยต ารวจเอก เฉลิม อยู่บ ารุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้อ านวยการ

รักษาความสงบเรียบร้อยในขณะนั้น ได้ออกมาแถลงข่าวยืนยันหนักแน่นว่า ชายชุดด าท่ีเห็นปรากฏอยู่

บนชั้นดาดฟูาอาคารกระทรวงแรงงานนั้นมิใช่ต ารวจ แต่ต่อมาผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ       

ออกมาแถลงยืนยันผ่านส่ือมวลชนว่า ชายชุดด าท่ีเห็นปรากฏอยู่บนชั้นดาดฟูาอาคารกระทรวงแรงงาน

นั้นเป็นต ารวจ ซึ่งหากมิใช่เจ้าหน้าท่ีต ารวจตามท่ีร้อยต ารวจเอก เฉลิม อยู่บ ารุง ได้ให้สัมภาษณ์ต่อ

สื่อมวลชนไว้แล้ว ชายชุดด าท่ีปรากฏอยู่บนดาดฟูาอาคารกระทรวงแรงงานเป็นใคร และขึ้นไปอยู่บน

อาคารกระทรวงแรงงานได้อย่างไร 

  กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร 

(ไทย-ญี่ปุุน) ท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าท่ีต ารวจจับกุมผู้ชุมนุมแล้วน าขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไป       

โดยต่อมาพบว่าผู้ถูกจับกุมนั้นได้รับบาดเจ็บ ซึ่งยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเพราะเหตุใด 

  กรณีเจ้าหน้าท่ีต ารวจแต่งเคร่ืองแบบชุดปกติจ านวนหนึ่งใช้

อาวุธปืนพกเล็งยิงเข้าไปยังบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการปะทะกันของกลุ่มมวลชนท้ังสองฝุายท่ีบริเวณ         

สีแ่ยกหลักสี่ จนเป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิง เป็นต้น 

 (๒) รัฐควรหลีกเลี่ยงการประกาศใช้กฎหมายพิเศษเพื่อดูแล

ความสงบและความเรียบร้อยในการชุมนุม เพราะไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดูแล

สถานการณ์การชุมนุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ กฎหมายที่เหมาะสม

หรือกลไกเฉพาะเพื่อดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม 

  ความขัดแย้งของสังคมไทยในช่วงระยะกว่าสิบปีท่ีผ่านมา 

ปรากฏในรูปของการชุมนุมเพื่อช่วงชิงอ านาจของรัฐ และมองข้ามหลักการใช้สิทธิและเสรีภาพท่ีถูกต้อง 

ส่งผลให้กลไกการท างานของรัฐต้องหยุดชะงักหรือเสื่อมประสิทธิภาพลง เพราะสาเหตุส าคัญประการ

หนึ่งคือ รัฐเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง โดยเฉพาะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 

  การดูแลการชุมนุมในสถานการณ์ปกติจะใช้กฎหมายท่ีมีอยู่เพื่อ

ใช้ในการดูแลและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุม แต่ในสถานการณ์ท่ีไม่ปกติ หากรัฐเลือกท่ีจะใช้

มาตรการตามกฎหมายพิเศษ เช่น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ 

หรือการประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ท่ีมีวัตถุประสงค์



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๕๔ 

 
ในการบังคับใช้กับสถานการณ์พิเศษท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ สาระส าคัญของกฎหมายเหล่านั้น

อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบางประการ การน ากฎหมายพิเศษมาประกาศใช้

ต้องกระท าตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายให้อ านาจไว้ และเท่าท่ีจ าเป็นต่อสถานการณ์กับการ

ชุมนุมท่ีไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งท่ีผ่านมาการประกาศใช้กฎหมายพิเศษยังมีความ

เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ดูแลการชุมนุมกับผู้ชุมนุม มีผลเป็นการสร้างความกดดัน ความตึงเครียด 

ความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม และเป็นสาเหตุหนึ่งท่ีเร่งให้สถานการณ์การชุมนุม

ของฝูงชนบานปลาย ไปสู่การใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียได้ ดังเช่นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นกับ

การชุมนุมทางการเมืองท่ีผ่านมา 

  การก าหนดมาตรการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และ    

การเลือกใช้กฎหมายในการดูแลการชุมนุม พึงต้องระวังผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้น ท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว รวมท้ังต้องประเมินถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับประชาชนกลุ่ม  

ต่าง ๆ นอกเหนือจาก ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย และหากเลือกท่ีจะใช้กฎหมายพิเศษ หลังจาก

ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นแล้ว รัฐจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ 

เหล่านั้น รวมถึงการก าหนดมาตรการและกลไกเฉพาะในการดูแลการชุมนุมจึงเป็นเร่ืองจ าเป็นเร่งด่วน

ท่ีรัฐจะต้องด าเนินการให้เกิดขึ้น 

 (๓) การดูแลสถานการณ์การชุมนุมโดยรัฐ ต้องมีหน่วยงาน

รับผิดชอบเป็นการเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวต้องมีแผนปฏิบัติการและขั้นตอนที่ชัดเจน     

มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีทักษะในการท างาน มีความเชี่ยวชาญเพียงพอและได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ

ตลอดจนมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ การชุมนุมที่มีลักษณะต่อเนื่อง

และใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน มักจะเกิดความขัดแย้งและทัศนคติระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่

ของรัฐ หรือระหว่างผู้ชุมนุมกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม หน่วยงานของรัฐจึงจ าเป็นต้องมี

กลไกในการเร่งแก้ไขความขัดแย้ง เพื่อให้การชุมนุมนั้นยุติลงโดยเร็ว 

  จากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในการชุมนุม จะเห็นได้ว่า 

การใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของผู้ชุมนุมบางส่วนนั้น มีการใช้สิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตท่ีได้

บัญญัติรองรับไว้ตามรัฐธรรมนูญ และแม้รัฐได้ใช้ก าลังเจ้าหน้าท่ีเข้าไปควบคุมความสงบเรียบร้อย    

ท่ีเกิดขึ้นโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย แต่ก็มิอาจรักษาความสงบเรียบร้อยหรือยับยั้งมิให้เกิด    

ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล  

  จึงเห็นได้ว่า มาตรการท่ีรัฐได้เข้าไปด าเนินการนั้น ยังมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอต่อการควบคุมสถานการณ์การชุมนุมท่ีเกิดขึ้น อันอาจ

เนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีทหาร อาวุธ และวิธีการท่ีน าอาวุธมาใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้น มิได้

เป็นไปเพื่อการควบคุมฝูงชนเป็นการเฉพาะ อาวุธและอุปกรณ์ท่ีใช้ด าเนินการยังไม่เหมาะสมกับ     

การควบคุมสถานการณ์การชุมนุม ประกอบกับสถานการณ์มีความซับซ้อน และมีกลุ่มบุคคล         

ไม่ทราบฝุายพยายามกระท าการให้เกิดความรุนแรงขึ้น จึงเป็นบทเรียนส าคัญท่ีว่า ในสถานการณ์ท่ี



๕๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

เกิดความซับซ้อนและมีแนวโน้มให้เกิดความรุนแรงนี้ เจ้าหน้าท่ีซึ่งบังคับใช้กฎหมายต้องได้รับ      

การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นการเฉพาะในการควบคุมฝูงชน อุปกรณ์หรืออาวุธท่ีใช้ต้องไม่มี

ประสิทธิภาพร้ายแรงจนท าให้ถึงแก่ชีวิต รวมถึงการสั่งการของผู้บังคับบัญชา ต้องท าความเข้าใจกับ

ขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการตามหลักการพื้นฐานในการใช้ก าลังและอาวุธปืน ตามประมวล

หลักการประพฤติปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายและหลักการพื้นฐานในการใช้ก าลังและ

อาวุธปืนโดยเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย  

  นอกจากนี้ ยังต้องระลึกอยู่เสมอว่าการใช้เคร่ืองมือดังกล่าว 

จะต้องเป็นไปเพื่อการควบคุมการชุมนุม มิใช่ประสงค์ต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้ชุมนุม หน่วยงานของ

รัฐจะต้องมีความจริงใจต่อกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ชุมนุม แผนการใด ๆ ของรัฐจะต้องเป็นไป

อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการแอบแฝงหรือซ่อนเร้นวัตถุประสงค์ใด ๆ ท้ังนี้ จ าเป็นต้องแจ้งข้อมูลท่ี

จ าเป็นต่อผู้ชุมนุมหรือผู้น าการชุมนุมด้วย  นอกจากนี้ เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีปฏิบัติหน้าท่ีในการควบคุมการ

ชุมนุมจะต้องเปิดเผยใบหน้าและติดปูายชื่อแสดงตัวตนและสังกัดทุกคร้ัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

ทุกฝุายและไม่เกิดการเข้าใจผิด 

  ตัวอย่างท่ีเห็นได้ชัดของกรณีตามบทเรียนข้อนี้ ได้แก่ การ

ปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในเหตุการณ์ความรุนแรงรอบท าเนียบรัฐบาลระหว่างวันท่ี ๑ - ๓ ธันวาคม 

๒๕๕๖ ท่ีปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้าท่ีมิได้ควบคุมการชุมนุมด้วยการด าเนินการตามขั้นตอนภายใต้

หลักการสากล ปราศจากการแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ชุมนุมหรือผู้ท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากการ

ใช้มาตรการก่อน และใช้แก๊สน้ าตาผสมสารเคมีสีม่วง อันเป็นเครื่องมือท่ีสร้างความเคลือบแคลงสงสัย

ให้แก่สังคมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน หรือการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ชุมนุมเพื่อขอคืนพื้นท่ีบริเวณสะพานผ่าน

ฟูาลีลาศ ที่ผู้ชุมนุมเห็นว่ามีวาระแอบแฝง เพราะเจ้าหน้าท่ีได้จัดก าลังส าหรับท าหน้าท่ีเจรจาไกล่เกลี่ย

กับผู้ชุมนุมชุดหนึ่ง แต่ในเวลาไม่นานหลังจากท่ีได้มีกระบวนการเจรจาแล้ว กลับมีเจ้าหน้าท่ีอีกชุดหนึ่งเข้า

ท าหน้าท่ีในการสลายการชุมนุม อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย 

 (๔) รัฐบาลจะต้องท าความชัดเจนในกรณีการก าหนดวัน

เลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่จากวันเลือกตั้งทั่วไปเดิมที่ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภา

ผู้แทนราษฎร ซึ่งสมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง อันเป็นองค์กรที่มีอ านาจหน้าที่โดยตรง

เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นผู้พิจารณาและใช้อ านาจดังกล่าว ตลอดจนหน่วยงานของรัฐจะต้อง

สนับสนุนกลไกการท างานของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการติดตามสถานการณ์    

การชุมนุม หรือรวบรวมและจัดท าฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม โดยเฉพาะกลไก

ภาคประชาสังคม 

  จากเหตุการณ์ความรุนแรงท่ีปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ

ฉบับนี้ กสม. พบข้อสังเกตประการหนึ่งว่า สาเหตุหนึ่งที่ท าให้เกิดความรุนแรงจากการปะทะกัน

ระหว่างผู้ชุมนุมกับประชาชนท่ีมีความคิดเห็นแตกต่าง เกิดจากความไม่ชัดเจนในกระบวนการจัดให้มี

การเลือกตั้งขึ้นใหม่ หรือเลื่อนก าหนดวันเลือกตั้งออกไป ซึ่งแม้จะมีค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มี



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๕๖ 

 
ผลผูกพันทุกองค์กรต้องถือปฏิบัติตามแล้วว่า สามารถเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้  แต่ปรากฏว่าท้ัง

รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้งท่ีมีความเห็นแตกต่างกันต่างก็ไม่ยินยอมเลื่อนการเลือกตั้ง

ออกไป แม้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้รายงานไปยังรัฐบาลแล้วว่าเห็นควรเลื่อนการเลือกตั้ง

ออกไปก่อนตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อันถือเป็นการละเลยสิ่งท่ีควรจะต้องกระท าและไม่

ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จนส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างกลุ่มบุคคลท่ี

มีความเห็นต่างกันในที่สุด และเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียท้ังชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน

และหน่วยงานของรัฐ   

  นอกจากนี้ ในช่วงท่ีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง มักจะปรากฏ

การท างานของหน่วยงานภาคประชาสังคม หน่วยงานของเอกชน หรือหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเข้า

ไปปฏิบัติงานในระหว่างท่ีมีการชุมนุม ท้ังในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ 

หน่วยงานของรัฐสมควรให้ความส าคัญกับการท าหน้าท่ีของหน่วยงานเหล่านี้ เนื่องจากในท้ายท่ีสุดแล้ว 

ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ก็จะถูกเสนอต่อสาธารณะเพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือพิสูจน์การกระท าของ

ฝุายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป 
 

 ๓.๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 การชุมนุมทางการเมืองของหลายกลุ่มโดยมี กปปส. เป็นกลุ่มใหญ่ มีกลุ่ม 

คปท. กลุ่ม กปท. เป็นกลุ่มท่ีออกมาต่อต้านและขับไล่รัฐบาลจากสาเหตุการเสนอกฎหมายนิรโทษ

กรรมการ ปฏิเสธผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ และการฉ้อโกงในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล 

นอกจากนี้ ยังปรากฏกลุ่มผู้ชุมนุมท่ีออกมาปกปูองรัฐบาล เห็นด้วยกับรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง 

เพื่อปกปูองประชาธิปไตย 

 กสม. ได้ติดตามการชุมนุมทางการเมืองท่ีมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก ท าให้มี

โอกาสจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ การละเมิดสิทธิสื่อ การละเมิดสิทธิการเลือกตั้ง การ

ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน การละเมิดสิทธิในชีวิตและร่างกาย ท้ังต่อประชาชนท่ัวไป ต่อผู้ชุมนุม ต่อ

เจ้าหน้าท่ีท่ีรักษาความสงบเรียบร้อย ท่ีเห็นชัดเจน คือ การลอบท าร้ายผู้ชุมนุม โดยผู้ท่ีมีหน้าท่ียังไม่

สามารถติดตาม จับกุมผู้กระท าการละเมิดมาลงโทษได้ ท าให้สถานการณ์มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง

มากขึ้นเป็นล าดับ มีเหตุการณ์ท่ีรุนแรงหลายเหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต ๒๘ คน มีผู้บาดเจ็บมากกว่า 

๘๐๐ คน จนถึงขั้นการประกาศใช้กฎหมายพิ เศษหลายฉบับ จนสุดท้ายมีการประกาศใช้

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และการยึดอ านาจการปกครองประเทศ 

  กสม. เห็นว่า จากการท่ี กสม. ได้ตรวจสอบการกระท าหรือการละเลย        

การกระท าอันเปน็การละเมิดสิทธิมนษุยชน จากกรณเีหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันท่ี 

๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่ง กสม. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อ

คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการ เพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์ความขัดแย้ง

ทางการเมืองอันน าไปสู่ความแตกแยกทางสังคม แต่ยังปรากฏความขัดแย้งและความรุนแรงลักษณะ

เดียวกันนี้ขึ้นอีกในเวลาต่อมา และมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้นในทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ 



๕๗ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงไม่อาจด าเนินการได้โดยการแก้ไขเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะคราวท่ีเกิด

เหตุการณ์ขึ้น ในทางตรงข้าม สมควรท่ีจะต้องมีการแก้ไขสาเหตุท่ีแท้จริงของความขัดแย้ง อันจะ

น าไปสู่การขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน  

  ดังนั ้น กสม. โดยมติที ่ประชุมด้านการคุ ้มครองและมาตรฐานการ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน คร้ังที่ ๒๑/๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นสมควรใช้อ านาจหน้าท่ี

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เน้นย้ าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้อง ดังนี้ 

 ๓.๒.๑ คณะรัฐมนตรีควรให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐบังคับใช้กฎหมายปกติส าหรับ    

การบริหารจัดการการชุมนุมให้มีประสิทธิภาพเสียก่อน และสมควรต้องหลีกเลี่ยงการประกาศใช้

กฎหมายพิเศษ ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชก าหนด     

การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการใช้กฎหมายพิเศษเหล่านี้ท่ีต้องการ

ดูแลรักษาประเทศชาติจากภัยร้ายแรง ท่ีกระทบต่อความมั่นคงไม่อาจน าไปใช้กับการชุมนุมทาง

การเมืองในลักษณะท่ัวไปได้ เว้นแต่การชุมนุมนั้นได้แปรเปลี่ยนไปสู่สถานการณ์วิกฤติ หรือการจลาจล

ท่ีจะกระทบต่อความมั่นคง หรือก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอย่างร้ายแรง ท้ังนี้ ควรต้องมี     

การก าหนดกรอบการใช้อ านาจของเจ้าหน้าท่ีท่ีชัดเจน และมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิและ

เสรีภาพข้ันพื้นฐานของประชาชนเกินสมควร 

  ๓.๒.๒ คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต้องทบทวนถึงแนวทางปฏิบัติ

ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓     

ท่ีต้องส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ นอกจากนี้ รัฐควรสร้าง

กลไก ให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อท าหน้าท่ีในการรับปัญหาและพิจารณาแก้ไขเบื้องต้น เพื่อหลีกเลี่ยง

ไม่ให้ปัญหาขยายตัวมากขึ้น จนต้องมีการชุมนุม  

  ๓.๒.๓ คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อ

สาธารณชนว่า สภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามรายงานฉบับนี้ มีข้อค้นพบท่ีเป็นปัญหาความขัดแย้งในเชิง

โครงสร้างท่ีรุนแรงจากการแสดงความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน จึงเป็นหน้าท่ีท่ีท้ังภาครัฐและภาคสังคม

จะต้องร่วมกันหาทางออกโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางสันติวิธี หลักนิติธรรม หลักการ     

มีส่วนร่วม และหลักขันติธรรม ท้ังต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ในการแสวงหา

ทางออก ทุกฝุายต้องมีความจริงใจและร่วมมือกันบนพื้นฐานการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝุาย      

และเปิดใจกว้าง โดยลดการเอาชนะคะคานกันของพรรค ของกลุ่ม ของครอบครัว ของบุคคล มาเป็น

ผลประโยชน์โดยรวม 

  ๓.๒.๔ คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องต้องด าเนินการสืบสวน 

สอบสวนหาข้อเท็จจริงและติดตามผู้กระท าความผิด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ชุมนุม หรือบุคคล



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๕๘ 

 
ใดก็ตาม มาด าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม ในเหตุการณ์ท่ีมีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทุก

เหตุการณ์   

  ๓.๒.๕ คณะรัฐมนตรีควรตระหนักและหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อ

สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม อันจะน าไปสู่การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์อย่างกว้างขวาง 

  ๓.๒.๖ คณะรัฐมนตรีต้องด าเนินการสร้างความเป็นธรรมในระยะการ

เปลี่ยนผ่านของสังคม โดยต้องท าความจริงในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้ปรากฏ และมีมาตรการในการลงโทษ

ผู้กระท าความผิดโดยยึดหลักกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสร้างระบบในการชดเชย เยียวยาและ

ฟื้นฟูผูท่ี้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

  ๓.๒.๗ คณะรัฐมนตรีต้องไม่กระท าและละเลยการกระท าท้ังทางตรงและ

ทางอ้อม ท่ีเป็นการสกัดก้ันการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิในกฎหมาย หรือเป็นการแทรกแซง หรือ

ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน นอกจากนี้ รัฐบาลต้อง

ด าเนินการให้เกิดการปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างไม่ชักช้า

โดยค านึงถึงประโยชน์ของประชาชนโดยรวมเป็นส าคัญ เพราะสภาพความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นใน

วิกฤติการณ์ความรุนแรงนี้ เกิดลักษณะอนาธิปไตยของสื่อ กล่าวคือ มีท้ังสื่อเลือกข้าง สื่อทาง

การเมืองท่ีเน้นเนื้อหาในการปลุกระดมมวลชน เกิดการยั่วยุ สร้างอารมณ์เกลียดชัง ก่อให้เกิดการ

แบ่งแยกเป็นฝักฝุาย น าไปสู่สถานการณ์การใช้ความรุนแรง การแสดงความคิดเห็นต่าง และสิทธิและ

เสรีภาพของสื่อมวลชนต้องเป็นสิ่งท่ีรัฐและสังคมให้การยอมรับ เพียงแต่จะต้องไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพ

ของสื่อมวลชน และเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นท่ีเกินขอบเขต 

  ๓.๒.๘ คณะรัฐมนตรีควรร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องพิจารณาท าความชัดเจนเก่ียวกับการใช้อ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ

ว่าด้วยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพาะ

ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการก าหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปขึ้นใหม่จากวันเลือกตั้งท่ัวไปเดิม ท่ีก าหนดไว้ในพระ

ราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ในค าวินิจฉัยท่ี ๒/๒๕๕๗ ว่าเป็นอ านาจ

หน้าท่ีและความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้รักษาการ

ตามกฎหมายจะต้องร่วมกันด าเนินการ หากมีเหตุท่ีจะน าไปสู่ความเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศชาติหรือ

ประชาชนอันเนื่องมาจากการจัดการเลือกตั้งท่ัวไปตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกายุบสภา

ผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ชอบ ท่ีจะต้องแจ้งให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ 

เพื่อให้พิจารณาด าเนินการตราพระราชกฤษฎีกาก าหนดวันเลือกตั้งท่ัวไปขึ้นใหม่ ตามอ านาจหน้าท่ีและ

ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้รักษาการตามพระราช

กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรท่ีจะต้องด าเนินการร่วมกัน เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เป็นการท่ัวไปส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 



๕๙ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

  ๓.๒.๙ คณะรัฐมนตรีโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในฐานะเป็นองค์กร

บังคับใช้กฎหมายมีหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อมีการกระท าด้วยประการใด ๆ 

อันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของส านักงานต ารวจแห่งชาติที่จะ

เข้าไปแทรกแซงการด าเนินการดังกล่าว เช่น การสลายการชุมนุม หรือการปูองกันระงับยับยั้งมิให้เกิด

เหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มมวลชนท้ังสองฝุาย ซึ่งท่ีผ่านมาปรากฏว่า การปฏิบัติหน้าท่ีของ

เจ้าหน้าท่ีต ารวจยังไม่สอดคล้องกับหลักสากลในเร่ืองการสลายการชุมนุม หลักการพื้นฐานในการใช้ก าลัง

และอาวุธปืน ตามประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย และหลักการ

พื้นฐานในการใช้ก าลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมาย จึงเห็นควรให้ ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติจัดท าคู่มือการปฏิบัติการในการใช้ก าลังเข้าสลายการชุมนุม หรือการเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีใน

การปูองกันและระงับยับยั้งมิให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นปะทะกันของกลุ่มมวลชนฝุายต่าง ๆ ให้

สอดคล้องกับหลักสากล 

  

๓.๓ รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อ

ข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
 

  สืบเนื่องจากเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ได้มีหนังสือลงวันท่ี ๖ กันยายน ๒๕๕๓ 

ร้องเรียนต่อ กสม. ขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศของรัฐบาลเก่ียวกับ

ประเภทโครงการหรือกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอให้ กสม. 

ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการ

ด าเนินงานของรัฐบาลและความจริงจัง

ในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการ

พัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมาบตาพุดและ

จังหวัดระยอง หลังจากท่ีรัฐบาลได้รับ

ข้ อ เสนอแนะในการแ ก้ ไขปัญหา

ดังกล่าวจากองค์กรต่าง ๆ ไปแล้ว 

และต่อมาได้มีหนังสือลงวันท่ี  ๑๘ 

ตุลาคม ๒๕๕๓ ขอให้ตรวจสอบกรณีชาวบ้านในพื้นที่ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง 

ประสบปัญหาและผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่

รัฐบาลมิได้พิจารณาแก้ไขปัญหาโดยทันที รวมท้ังมิได้เร่งผลักดันให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

แก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและทันต่อเวลา เพื่อให้สิทธิของประชาชนในการด ารงอยู่อย่างปลอดภัย

ทางด้านสุขภาพ เป็นจริงต่อไป ซึ่ง กสม. ได้พิจารณาเห็นว่า ตามข้อร้องเรียนเป็นกรณีเก่ียวกับการออก



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๖๐ 

 
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลใช้บังคับเป็นการท่ัวไป และกรณีท่ีขอให้

ติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม

ท่ีมาบตาพุดและจังหวัดระยอง โดยเฉพาะผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาท่ี

ชุมชนในหลายพื้นท่ีท่ัวประเทศได้รับความเดือดร้อนในลักษณะท่ีใกล้เคียงกัน ดังนั ้น กสม. จึง

พิจารณากรณีร้องเรียน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และจัดท า “รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ 

กสม. ต่อกรณีข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก” เพื่อน าเสนอต่อรัฐบาลตามอ านาจ

หน้าท่ีท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๕) และ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) บัญญัติไว ้

 ตามข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก สะท้อนปัญหาผลกระทบจาก       

การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อสิทธิของชุมชนและบุคคลในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญา และ     

ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักการและมาตรฐานสากลท่ีเก่ียวข้อง ท้ังในรูป

ของสิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) อันได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมี

ส่วนร่วมของประชาชน สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีบทบาทเชื่อมโยง

ส นั บ ส นุ น ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น เ ชิ ง เ นื้ อ ห า 

(Substantive Rights) เกิดข้ึนได้จริง

ในทางปฏิบัติ ได้แก่ สิทธิในสุขภาพท่ีดี 

สิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี

คุณภาพ สิทธิในสิ่งแวดล้อมท่ีดี สิทธิใน

การพัฒนา ซึ่ง กสม. มีบทบาทในการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว

ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

และหลักสิทธิมนุษยชน ในขณะท่ีองค์กร

ของรัฐ ท่ี เ ก่ียวข้อง มีความผูกพัน ท่ี

จะต้องเคารพ (Respect) ปกปูอง (Protect) และด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นและเพียงพอท่ีจะท าให้สิทธิ

เหล่านี้เกิดผลท่ีเป็นจริง (Fulfill) 

 เมื่อพิจารณาการด าเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการคุ้มครองสิทธิของ

ชุมชน ท่ี ได้ รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกรณีการออกประกาศ        

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ ส าหรับ

โครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ท่ีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าให้เห็นว่า รัฐบาลได้เร่งด าเนินการออกประกาศตาม

แบบพิธี มิได้มุ่งให้มีเนื้อหาท่ีจะคุ้มครองสิทธิของชุมชนให้เกิดผลท่ี เป็นจริง ท้ังท่ีรัฐบาลได้มีความ



๖๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

พยายามในการจัดตั้งกลไกเพื่อท าหน้าท่ีแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีมาบตาพุด คือ คณะกรรมการแก้ไขปัญหา

การปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

หรือท่ีเรียกว่า “คณะกรรมการสี่ฝุาย” ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ และรับฟัง

ความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง จนได้ข้อเสนอในการก าหนดประเภทโครงการ

หรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จ านวน ๑๘ รายการ น าเสนอต่อรัฐบาลแล้ว แต่รัฐบาลกลับ

เปลี่ยนไปใช้กลไกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเร่งรีบออกประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าว ก าหนดประเภทโครงการหรือ

กิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงเพียง ๑๑ รายการ ท าให้มีโครงการหรือกิจการ

อีกจ านวนมากท่ีอาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ไม่เข้าข่ายต้องด าเนินการจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบ 

ก่อนมีการด าเนินการดังกล่าว โดยไม่ปรากฏค าอธิบายท่ีชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเหตุผลท่ี

ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสี่ฝุาย การด าเนินการในเร่ืองนี้จึงขาดความ

โปร่งใส ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล  

 นอกจากนี้ นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อ

วันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ประกอบกับการท่ีรัฐบาลยังมุ่งท่ีจะพัฒนา

อุตสาหกรรมเพื่อน าไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ท าให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน

มาบตาพุดในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนได้รับมลพิษเพิ่มขึ้นโดยขาดการควบคุมท่ีรอบคอบ ชุมชนมีความ

เสี่ยงต่ออันตรายจากอุบัติภัยของโรงงานเพิ่มขึ้น การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงของชุมชน

ได้รับผลกระทบ ชุมชนไม่ได้รับทราบข้อมูลของโรงงานท่ีครบถ้วน เป็นต้น ท้ังนี้ เนื่องจากกระบวนการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และการประเมินผล

กระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) ยังมีช่องว่างและปัจจัยหลายประการ

ท่ียังไม่เป็นหลักประกันอย่างเพียงพอในการคุ้มครองสิทธิของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความพร้อมของ

เจ้าของโรงงานในการจัดจ้างนักวิชาการท า EIA/HIA ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ EIA/HIA 

จึงขาดข้อมูลในการเรียกร้องสิทธิ อีกท้ังสาระของ EIA/HIA ยังขาดรายละเอียดท่ีชัดเจนเก่ียวกับ  

การเยียวยาความเสียหาย ในท่ีสุดการท า EIA/HIA จึงกลายเป็นเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้

ด าเนินโครงการหรือกิจการท่ีส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท าให้เห็นว่ารัฐบาลยังละเลยเพิกเฉย

ต่อการเคารพ ปกปูอง และด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นและเพียงพอท่ีจะท าให้สิทธิชุมชน ตามมาตรา 

๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ปรากฏผลท่ีเป็นจริง 

  จากปัญหาดังกล่าว กสม. ได้มีรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีข้อเสนอแนะ

ในภาพรวมระดับประเทศเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ วรรคสอง 

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๖๒ 

 
 ๓.๓.๑ รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีในการเคารพ (Obligation to Respect) 

สิทธิชุมชน  
 

      ๑) ข้อพิจารณาเชิงเนื้อหา 

        ๑.๑) ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ฉบับลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ให้ครอบคลุมประเภทโครงการต่าง ๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน  

   ๑.๒) ในการทบทวน ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม จะต้องค านึงถึงพื้นท่ีตั้งของโครงการหรือกิจกรรมและศักยภาพในการรองรับของพื้นท่ีนั้น 

หากโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ไม่อยู่ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฉบับดังกล่าว แต่ตั้งอยู่และด าเนินการในพื้นท่ีซึ่งไม่ควรอนุญาตให้ด าเนินการ เช่น แหล่งมรดกโลกท่ีขึ้น

บัญชีตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ อุทยานประวัติศาสตร์ แหล่งโบราณสถานโบราณคดี  แหล่ง

ประวัติศาสตร์ตามกฎหมาย พื้นที่ปุาอนุรักษ์ อุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา 

เขตห้ามล่าสัตว์ปุา สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้นท่ีปุาอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี 

พื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีความส าคัญระหว่างประเทศ พื้นท่ีลุ่มน้ าชั้น ๑ พื้นท่ีประกาศเขตควบคุมมลพิษ พื้นท่ีซึ่ง

มีศักยภาพในการรองรับ (Carrying Capacity) ท่ีมีขีดจ ากัด พื้นที่ที่มีข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ให้เป็นท่ีดินประเภทอนุรักษ์หรือท่ีสงวน และพื้นท่ีเพื่อการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พื้นท่ีซึ่งมี

ข้อก าหนดการใช้ประโยชน์ท่ีดินให้เป็นท่ีดินประเภทชุมชน ท่ีดินเพื่อการอยู่อาศัย ชนบทและเกษตรกรรม

ตามกฎหมายเก่ียวกับการผังเมือง เป็นต้น หากมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ เพื่อการอันเป็น

สาธารณประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล่าว รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขประกาศก าหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ

ส าหรับโครงการหรือกิจการท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพให้ครอบคลุมพื้นท่ีดังกล่าว เพื่อให้การด าเนินโครงการ

หรือกิจกรรมในพื้นท่ีเหล่านี้ เข้าสู่กระบวนการตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วย  

       ๑.๓) รัฐบาลต้องเร่งด าเนินการศึกษาศักยภาพในการรองรับ (Carrying Capacity)

ในทุกมิติของพื้นท่ีมาบตาพุด และรายงานต่อสาธารณะภายใน ๖ เดือน และควรยุติการขยาย

อุตสาหกรรมท่ีเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษในพื้นท่ีมาบตาพุดไประยะหนึ่ง จนกว่าจะศึกษาศักยภาพ       

ในการรองรับในทุกมิติ และมีการยอมรับว่าพื้นท่ีดังกล่าวมีศักยภาพในการรองรับในระดับสากล 

                ๑.๔) จะต้องระบุในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๑.๑)

ว่าให้มีการทบทวนประเภทโครงการกิจการทุก ๒ ปี 
 

  ๒) ข้อพิจารณาเชิงกระบวนการ  

                 พิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขหรือยกเลิกกระบวนการจัดท าประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๑.๑ ๑) โดยให้องค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ท าหน้าท่ีก าหนดประเภทโครงการหรือกิจการท่ีเข้าข่ายตามมาตรา ๖๗ 



๖๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

วรรคสอง รวมท้ังพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อทุกขั้นตอนของการจัดท ารายงาน EIA/HIA 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 

 ๓.๓.๒ รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีในการปกป้องคุ้มครอง (Obligation to 

Protect) สิทธิชุมชน  
 

     ๑) รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดท าและปรับปรุงผังเมือง โดย 

                   ๑.๑) ปรับปรุงระบบ กลไก และกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 

การจัดท าและปรับปรุงผังเมืองในทุกระดับเพื่อประโยชน์ในการใช้ท่ีดินให้มีประสิทธิภาพ มีความ

โปร่งใส มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือทางวิชาการ ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ 

ท้ังนี้ เพื่อปกปูองชุมชนจากการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรง ท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 

                  ๑.๒) ก าหนดให้พื้นท่ีคุ้มครองท่ีมีการก าหนดการใช้ประโยชน์ในท่ีดินตามกฎหมาย

ว่าด้วยผังเมืองเป็นพื้นท่ีห้ามด าเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง

รุนแรง แต่หากมีความจ าเป็นต้องอนุญาตให้ด าเนินการก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามมาตรา ๖๗ 

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

     ๒) รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการท า EIA/HIA โดย 

         ๒.๑) ปรับปรุงระบบ กลไก และกระบวนการในการท า EIA/HIA ให้มีประสิทธิภาพ 

มีความโปร่งใส มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบด้านสุขภาพ และสังคม  

   ๒.๒) ปรับปรุงระบบ กลไก และกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ (Monitoring) 

การท า EIA/HIA ให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือทางวิชาการ 

ตลอดจนรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะ 

  ๒.๓) ก าหนดมาตรการลงโทษส าหรับอุตสาหกรรมท่ีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ข้อก าหนดใน EIA/HIA รวมท้ังการชดเชยและเยียวยาท่ีอยู่ใน EIA/HIA นอกจากนี้ รัฐต้องรับผิดชอบในการ

ท าให้กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดผลท่ีเป็นจริงในทางปฏิบัติ 

   ๒.๔) บริหารจัดการและก ากับดูแลกระบวนการจัดท า EIA/HIA ตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย 

   ๒.๔.๑) ควรให้หน่วยงานของรัฐท าหน้าท่ีในการจ้างบริษัทท่ีปรึกษาเพื่อท า 

EIA/HIA โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของโครงการ แทนการให้เจ้าของโครงการเป็นผู้จ้าง เพื่อแก้ไข

ปัญหาการจัดท ารายงานท่ีมุ่งตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการ  

       ๒.๔.๒) ควรหามาตรการผลักดันและให้หน่วยงานอนุมัติ อนุญาต และ

หน่วยก ากับ ปฏิบัติตามมาตรการของ EIA/HIA บูรณาการการด าเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

หลังจากมีการด าเนินโครงการแล้ว และควรปรับปรุงกลไกและมาตรการท่ีท าหน้าท่ีติดตาม ก ากับ  



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๖๔ 

 
การด าเนินการตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรายงานต่อสาธารณะว่าในแต่ละปี มีโครงการ

ใดบ้างท่ีไม่ปฏิบัติตาม EIA/HIA  

    ๒.๔.๓) องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพควรจัดหานักวิชาการ

ตามท่ีภาคประชาชนร้องขอเพื่อให้ความรู้ ให้ค าปรึกษาในกระบวนการท า EIA/HIA โดยมีการทบทวน

ปรับปรุงบัญชีรายชื่อนักวิชาการอย่างสม่ าเสมอ  

   ๒.๔.๔) รัฐบาลต้องก าหนดมาตรการชดเชยและเยียวยาที่ชัดเจนในกรณี

มีการท าลายสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงสาระส าคัญตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดท ารายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้มีรายละเอียดเก่ียวกับการ

ค านวณค่าชดเชยเยียวยา และระยะเวลาจ่ายเงิน 

  ๓) การประเมิ นสิ่ งแวดล้ อมระดั บยุ ทธศาสตร์  (Strategic Environmental 

Assessment : SEA) 

                รัฐบาลต้องสร้างเคร่ืองมือตัดสินใจในระดับภาพรวม  ในการใช้พื้นท่ีส าหรับ

อุตสาหกรรมให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยประเมิน

ศักยภาพในการรองรับของพื้นท่ี (Carrying Capacity) ซึ่งต้องอาศัยการประเมินภาพรวมอันเป็นผลมาจาก

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)

โดยจะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สม่ าเสมอ และทันเวลา  
 

   ๔) การป้องกัน ก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้การประกอบการของภาคธุรกิจ

และอุตสาหกรรมเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิชุมชน 

     รัฐบาลต้องก าหนดนโยบาย แนวทาง รวมถึงมาตรการท่ีชัดเจนและสอดคล้อง

กับมาตรฐานระหว่างประเทศในการปูองกันมิให้การประกอบการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบการที่เป็นของรัฐหรือได้รับการสนับสนุนพิเศษจากรัฐ ไปละเมิด

สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน และต้องมีกลไกท่ีมีประสิทธิผลในการก ากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้

เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และมาตรการท่ีก าหนด ตลอดจนมีกลไกในการเยียวยาอย่างเหมาะสม

แก่บุคคลและชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการประกอบการของธุรกิจและอุตสาหกรรมท้ังในด้าน

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ 
 

    ๓.๓.๓ รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีในการด าเนินมาตรการที่จ าเป็นและเพียง

พอที่จะท าให้สิทธิชุมชนเกิดผลและเป็นจริง (Obligation to Fulfill)   
 

             ๑) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวนโยบายด้านการมีส่วน

ร่วมของประชาชนตามมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อย่าง

เคร่งครัด และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกระดับทุกมิติ นับตั้งแต่การก าหนดนโยบายและ



๖๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบการใช้

อ านาจรัฐทุกระดับ รวมท้ังการสนับสนุนการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ

ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นท่ี รวมท้ังเปิดโอกาสให้ประชาชน

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยก าหนดเปูาหมาย ลักษณะ/รูปแบบ ของการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในทุกขั้นตอนในการจัดท า EIA/HIA นอกจากนี้ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสมัชชาเชิงประเด็น

หรือพื้นท่ีของเครือข่ายมาบตาพุดและ/หรือเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน

ทุกภาคส่วน จัดให้มเีวทีสาธารณะร่วมกันในการแก้ปัญหาติดตามก ากับแผนการลดมลพิษในพื้นท่ีมาบตาพุด 

แผนการจัดท าผังเมืองและอื่น ๆ โดยต้องรายงานผลการด าเนินการต่อสาธารณะเป็นระยะ ๆ 

  ๒) เร่งน าเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (Regulatory Impact 

Assessment : RIA) มาใช้ในประเทศไทย เพื่อตรวจสอบการออกกฎหมายของฝุายบริหารโดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง การตรวจสอบ การออกประกาศกระทรวงหรือกฎระเบียบของฝุายบริหาร ในกรณีท านองเดียวกับ

การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓  

              ๓) เร่งรัดการด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการก าหนด

รายละเอียดเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนให้เกิดผลที่เป็นจริง ตามเจตนารมณ์มาตรา ๖๖ 

และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเร่งรัดการจัดท า 

และประกาศใช้กฎหมายท่ีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนท่ีส าคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่  

        ๓.๑) กฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ 

วรรคสอง โดยให้องค์การอิสระดังกล่าวมีอ านาจหน้าท่ีในการก าหนด ขนาดและประเภทโครงการ หรือ

กิจกรรมท่ีมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน ให้ความเห็นท้ังด้านกระบวนการและเนื้อหาการประเมินผล

กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของโครงการหรือกิจกรรม ให้ค าปรึกษา สนับสนุนข้อมูลทาง

วิชาการให้กับชุมชน ผู้ด าเนินโครงการหรือกิจกรรม หรือผู้จัดท ารายงานผลกระทบต่อสุขภาพและ

สิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามเงื่อนไขหรือมาตรการปูองกันผลกระทบตาม

รายงานท่ีได้รับความเห็นชอบ รวมท้ังเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเร่ืองดังกล่าวสู่สาธารณะ                    

   ๓.๒) กฎหมายว่าด้วยมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการผู้ก่อมลพิษ

เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบ าบัด (Polluter Pays Principle : PPP) โดยเร่งผลักดันร่าง

พระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และควรให้มีสาระท่ีส าคัญเก่ียวกับการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการเข้าถึงแหล่งเงินจากการจัดเก็บภาษี และมีกลไกการบริหาร

จัดการเงินกองทุนเพื่อการปูองกันและเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างมีธรรมาภิบาล  

   ๓.๓) กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

โดยควรมีสาระส าคัญเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๘๗ (๑) และ (๒) ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๖๖ 

 
         นอกจากนี้  ควรด าเนินการปรับปรุง/แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่ง

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้สอดคล้องกับ

มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

   ๓.๔) ควรทบทวนการให้ความส าคัญต่อความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ โดยใช้

ตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ซึ่งเป็นการเน้นรายได้

ทางเศรษฐกิจ และต้องปรับทิศทางการพัฒนาประเทศให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดย

การบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อมิให้เกิดผล

กระทบด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

  ท้ังนี้ กสม. เห็นว่า หากรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องยังละเลย เพิกเฉย ล่าช้าในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการเคารพ ปกปูอง และด าเนินมาตรการท่ีจ าเป็นและเพียงพอท่ีจะ

ท าให้สิทธิในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิชุมชนตามมาตรา ๖๗ 

วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เกิดผลท่ีเป็นจริงท้ังในเชิง

กระบวนการและเนื้อหา จะน าไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

และกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขภาวะของประชาชนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีแหล่งอุตสาหกรรม    

ท่ัวประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศท่ีทุกองค์กรของรัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง

ภาคเอกชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และประชาชนในชุมชน จะต้องตระหนักและมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหา ภายใต้หลักการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักธรรมาภิบาลท่ีจะต้องสร้างความผาสุก

และความเป็นอยู่ท่ีดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์

สูงสุดของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อไป 

 

๓.๔ การตรวจสอบกรณีการประกาศนโยบายการท าสงครามข้ันแตกหักกับยาเสพติดของ 

พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
 

สืบเนื่องจากผู้ร้องจ านวน ๑๐๒ ราย ได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ได้รับความเสียหาย

และได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินนโยบายการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะ

ยาเสพติดของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งความเสียหาย

ต่อชีวิต ร่างกาย ความเสียหายจากการถูกยึดและอายัด

ทรัพย์สิน ความเสียหายต่อเสรีภาพ เช่น ถูกอุ้มหายตัวไป 

หายสาบสูญ เป็นต้น รวมท้ังความเสียหายต่อเกียรติยศ

ชื่อเสียงของครอบครัว จึงขอให้ กสม. ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม ท้ังทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้ก าหนด

นโยบายและก ากับดูแลนโยบายดังกล่าวแทนผู้เสียหาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยเนื่องจากการเสียชีวิต ค่าเสียหายจากการ

ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ ค่าเสียหายต่อเกียรติยศ ชื่อเสียงของครอบครัว และหรือค่าขาดไร้อุปการะ



๖๗ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

แล้วแต่กรณี รวมท้ังขอให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย ๓ ประการ คือ (๑) สิทธิ

ในการรับรู้ความจริงเก่ียวกับเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้เสียหาย (๒) สิทธิในการที่จะน า

ตัวบุคคลผู้กระท าความผิดมาลงโทษ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการด าเนินการในทางปฏิบัติ ท่ีเหมาะสมและเป็น

ธรรม และ (๓) สิทธิในการท่ีจะได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐ  

 จากกรณีดังกล่าว กสม. ได้ด าเนินการตรวจสอบตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔)  ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะตรวจสอบได้ให้

อ านาจไว้ ผลการตรวจสอบเป็นรายกรณีปรากฏว่า กรณีตามค าร้องส่วนใหญ่เป็นคดีอาญาท่ีพนักงาน

สอบสวนและพนักงานอัยการได้สั่งงดการสอบสวนเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอท่ีจะสืบหา    

ตัวผู้กระท าความผิด กสม. จึงไม่อาจใช้อ านาจหน้าที่ในการฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย

ได้จึงให้ยุติเรื่องเป็นรายกรณี โดยท่ี กสม. ได้พิจารณาค าร้องเรียนในภาพรวมแล้วเห็นว่า กรณีท่ีเกิดขึ้น

เป็นความเสียหายและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเก่ียวเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลตามท่ีมีการ

ร้องเรียน จึงเห็นสมควรด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับการด าเนินนโยบายฯ สถานการณ์

การปราบปรามยาเสพติด ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการด าเนินนโยบาย เพื่อจัดท า

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และปูองกันมิให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐฝุายปกครอง

ส่งกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ังจัดท าข้อเสนอมาตรการท่ีเหมาะสม ในการชดเชยเยียวยาหรือ

ฟื้นฟูเหยื่อหรือบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากจากนโยบายดังกล่าว อันอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ กสม. 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) และ 

(๕) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๒) และ (๓)  

 กสม. จึงได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง

จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้ 

  รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การก าหนด

นโยบายปราบปรามยาเสพติดให้โทษและการน านโยบายไปปฏิบัติจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต 

ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน เรียกโดยย่อว่า “คตน.”   

 แนวการวินิจฉัยจากค าพิพากษาของศาลในคดีท่ีเกี่ยวข้อง  

 ข้อมูลทางด้านคดีอาญาท่ีได้ยื่นฟูองต่อศาลอาญาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ  

 ข้อมูลจากกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในเรื่องการให้ความช่วยเหลือท่ีเป็นตัวเงินโดยเทียบเคียง

กับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ในกรณีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในห้วงเวลาของการประกาศสงครามกับยาเสพติด  

 ข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเก่ียวกับการยึดและ

อายัดทรัพย์สินของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ จ านวน

เงินสินบนและรางวัล ท่ีจ่ายให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการดังกล่าว รวมท้ังการเพิกถอนการยึดและ

อายัด และการคืนทรัพย์สิน 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๖๘ 

 
 นอกจากนี้ กสม. ยังได้จัดประชุมผู้เก่ียวข้องเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเก่ียวกับปัญหาและผลกระทบ

จากนโยบายฯ ท้ังในส่วนของผู้ร้องหรือครอบครัวและญาติของผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบ และผู้แทน

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการด าเนินการศึกษาวิจัยและจัดท ารายงานการศึกษาเก่ียวกับ

ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายฯ ดังกล่าว ซึ่งจากการด าเนินการตรวจสอบ 

รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมท้ังการศึกษาวิจัย และการรับฟังความเห็นของ

ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ กล่าวคือ 

  เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ รัฐบาลท่ีมีพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี 

ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยกล่าวถึงนโยบายเร่งด่วนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ภายใต้นโยบายเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง ด้วยหลักการปูองกันน าหน้าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับ

การรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด โดยก าหนดและเสนอนโยบายในการท าสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติดต่อคณะรัฐมนตรี “วาระแห่งชาติ” ซึ่งในการประกาศนโยบายดังกล่าว มีลักษณะ

ท่ีเข้มงวด เด็ดขาด และเร่งรัด โดยใช้ถ้อยค าชี้น า ปลุกเร้า กระตุ้น และชักจูงให้เกิดการปฏิบัติตาม

นโยบายอย่างเร่งด่วน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงและเจ้าหน้าที่ของรัฐใน ระดับต่าง ๆ        

ท่ีเกี่ยวข้องรับนโยบายและแปลงสู่การปฏิบัติในพื้นท่ีรับผิดชอบท่ัวประเทศ มีการจัดตั้งองค์กรในการ

ต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดท้ังในส่วนกลาง จังหวัด และพื้นท่ีต่าง  ๆ รวมท้ังก าหนดตัวชี้ วัด            

การด าเนินงานเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว 

โดยด าเนินการตามข้ันตอนต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้ 

 (๑) การเรียกให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ี

ฝุายปกครองในวัน เวลา และสถานท่ีตามท่ีระบุไว้ในหนังสือ หรือจัดท าประกาศรายชื่อผู้ท่ีมีชื่อในบัญชี

รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกบยาเสพติดเป็นการท่ัวไปและแจ้งให้บุคคลผู้มีชื่อในบัญชีไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าท่ี

ฝุายปกครองในวัน เวลา และสถานท่ีตามท่ีระบุไว้ในประกาศ  

 (๒) การด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีฝุายปกครองต่อผู้ ท่ีไปรายงานตัวและบุคคลอื่นท่ี

เก่ียวข้อง ประกอบด้วย มาตรการ ๒ ด้าน คือ การให้โอกาสแก่ผู้มีชื่อเป็นผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด

เลิกพฤติการณ์ด้านยาเสพติด และ การใช้บังคับมาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด ซึ่งปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลจ านวนไม่น้อยที่โต้แย้งการมีชื่อของตนในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

เช่น กรณีมีผู้ร้องเรียน จ านวน ๑๕๒ ราย ร้องเรียนต่อ กสม. เพื่อขอให้ช่วยเหลือขอให้ตรวจสอบว่า

ตนเองมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างไร ขอให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์และถอนชื่อ

ออกจากบัญชีฯ ขอให้หามาตรการคุ้มครองความปลอดภัย และขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ี ซึ่ง กสม. พบว่า การจัดท าบัญชีผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด ไม่มีหลักเกณฑ์/มาตรฐานท่ีชัดเจน 

เร่งรีบจัดท าในระยะเวลาอันสั้น และมิได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการตรวจสอบข้อมูลท่ีได้รับ

ว่าเป็นความจริงหรือไม่ อย่างไร จึงมีช่องว่างในการด าเนินการเปิดโอกาสให้ฝุายตรงข้ามใช้เป็น

เครื่องมือในการก าจัดคู่กรณี ประกอบกับการด าเนินการตามนโยบายมีการเร่งรัดผลการด าเนินการ

เพื่อให้แต่ละจังหวัดลดจ านวนผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้ได้ ๑๐๐% ภายในระยะเวลา เพียง ๓ เดือน 



๖๙ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

หากไม่สามารถด าเนินการได้เจ้าหน้าท่ีผู้เก่ียวข้องจะถูกย้ายออกนอกพื้นท่ี ส่งผลให้ผู้ท่ีไม่เคยมีประวัติ

เก่ียวกับการค้ายาเสพติดถูกขึ้นบัญชีเป็นจ านวนมาก ในการด าเนินการระยะแรกไม่ปรากฏว่าหน่วยงาน

ของรัฐท่ีเก่ียวข้องได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์การจ าหน่ายชื่อออกจากบัญชีรายชื่อ

ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไว้เป็นการชัดเจน เมื่อมีการโต้แย้งต่างก็ด าเนินการไปตามที่เห็นสมควร

ในบางจังหวัดได้มีการน าแนวทางการด าเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย

มาใช้บังคับเทียบเคียง  

  ทั้งนี้ บุคคลที่เป็นเปูาหมายของการกระท าเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามนโยบายของรัฐบาล

ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบุคคลท่ีเสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือมีข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 

ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๕ กลุ่ม คือ  

 (๑) กลุ่มชาติพันธุ์ท่ีไม่ค่อยมีปากเสียงในสังคม  

 (๒) บุคคลท่ีเคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  

 (๓) บุคคลท่ีมีต าแหน่งหน้าท่ีในชุมชนหรือเป็นหัวคะแนน หรือฐานเสียงทางการเมือง 

หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดี เช่น นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  

 (๔) บุคคลท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจดีข้ึน  

 (๕) บุคคลท่ีมีข้อขัดแย้งกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือเป็นคู่แข่งในการประกอบอาชีพกับ

บุคคลในชุมชนด้วยกัน และถูกปรักปร าว่ากระท าผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

  ท้ังนี้ จากการตรวจสอบข้างต้น สรุปความเชื่อมโยงระหว่างการก าหนดนโยบายในการท า

สงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ

การน านโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้ตามแผนภาพ ดังนี้  
 

แผนภูมิท่ี ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของ 

              ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการของผู้รับนโยบายไปปฏิบัติเพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผล 
      

 
 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๗๐ 

 
 ภายหลังครบก าหนดเวลา ๓ เดือนของการด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการท าสงครามต่อสู้

เพื่อเอาชนะยาเสพติด นับแต่วันท่ี ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ปรากฏว่า        

มีการจับกุมผู ้ผล ิต ๓๕๖ คน นักค้ารายส าคัญ ๒ ,๐๑๓ คน นักค้ารายย่อย ๑๕ ,๒๗๖ คน          

ผู้ครอบครองยาเสพติด ๒๐,๗๙๘ คน ผู้เสพ ๒๑,๘๗๔ คน ผู้ค้าที่มาแสดงตนต่อทางราชการ 

๔๒,๓๗๒ คน การด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด รวม ๑,๒๙๓ คน และน า

ผู้ค้ารายย่อยท่ีมารายงานตัวเข้าอบรมโครงการท าความดี เพื่ อแผ่นดิน รวม ๑๒ ,๘๗๘ คน          

มูลค่าทรัพย์สินท่ียึด อายัด รวมท้ังสิ้น ๑,๖๐๘,๘๑๒,๖๑๒ บาท จ านวนของกลางยาเสพติดท่ียึดได้ 

๑๕,๕๖๖,๖๓๓ เม็ด  

 ในช่วงเวลา ๓ เดือน แห่งการปฏิบัติการอย่างเข้มงวดตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด น าไปสู่ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญ ดังนี้ 
 

 ๓.๔.๑) ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและในวงกว้างต่อประชากรพลเรือน  

  ประชาชนพลเรือนถูกฆาตกรรมจ านวนมากผิดปกติครอบคลุมพื้นท่ีต่าง ๆ ท่ัวประเทศ 

โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิตของประชากรพลเรือนในช่วงสองปีก่อนและช่วงสองปี

หลังจากการด าเนินนโยบายในการท าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดดังกล่าว ซึ่งจากข้อมูลทางคดี

ท่ีเกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของต ารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และกองบังคับการต ารวจนครบาลท่ี ๑ – ๙ 

ปรากฏว่า ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น

ท้ังสิ้น จ านวน ๒,๖๐๔ คดี และมีผู้เสียชีวิต จ านวน ๒,๘๗๓ คน ในจ านวนนี้เป็นคดีฆาตกรรมท่ีผู้ตายมี

พฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติด ๑,๑๘๗ คดี ผู้เสียชีวิต ๑,๓๗๐ คน และคดีวิสามัญฆาตกรรม ๔๕ 

คดี ผู้เสียชีวิต ๕๔ คน คดีฆาตกรรมดังกล่าวเกิดข้ึนสูงมาก

ผิดไปจากจ านวนคดีโดยเฉลี่ยท่ีเกิดข้ึน ในช่วงเวลาเดียวกัน

ของสองปีก่อนและหลังการประกาศสงครามข้ันแตกหักเพื่อ

เอาชนะยาเสพติด โดยพบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๗.๘๙ ต่อเดือน 

และในช่วงเวลาดังกล่าวมีผู ้ค้ายาเสพติดหลายคนถูก 

“ฆ่าตัดตอน” และบางรายถูกเจ้าหน้าท่ี “วิสามัญฆาตกรรม”  
 

 ๓.๔.๒) ประชาชนพลเรือนหายสาบสูญไปใน

ช่วงเวลาของการปฏิบัติการตามนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  

 นอกจากการถูกฆาตกรรมจ านวนมากผิดปกติในช่วงเวลาของการปฏิบัติการตาม

นโยบายในการท าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่ามีประชาชนพลเรือนหาย

สาบสูญไปในช่วงเวลาของการปฏิบัติการตามนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จากข้อมูลการ

ร้องเรียนต่อ กสม. จ านวน ๑๐๓ ค าร้อง มีกรณีท่ีร้องเรียนเก่ียวกับบุคคลในครอบครัว/ญาติหายตัวไป 

จ านวน ๓๔ ค าร้อง บุคคลหายตัวไป จ านวน ๔๐ คน  
 



๗๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

 ๓.๔.๓) ความสูญเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการยึด อายัดทรัพย์ที่ไม่ชอบด้วย

กฎหมาย 

  จากการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนของ กสม. เป็นรายกรณี พบว่าในหลายกรณี      

การด าเนินการยึดทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหายท่ีกระท าโดยเจ้าหน้าท่ีต ารวจ มิได้

เป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราบปรามผู้กระท าผิด

เก่ียวกับยาเสพติด และในทางปฏิบัติปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ต ารวจในพื้นที่ด าเนิ นการ    

ยึดทรัพย์สินของผู้ต้องสงสัยท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพ เช่น อุปกรณ์เคร่ืองครัว อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ

ประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดจ านวนผู้ต้องสงสัยว่าค้าหรือผู้ผลิตยาเสพติด     

เป็นส าคัญ ท าให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียทรัพย์สินดังกล่าว  
 

 ๓.๔.๔) ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หวาดกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย จนไม่สามารถ

ด าเนินชีวิต หรือประกอบอาชีพได้ตามปกติ  

  หลังจากการด าเนินนโยบายฯ กสม. ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ ท่ีอ้างว่าได้รับ

ผลกระทบจากการด าเนินนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นจ านวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณี    

ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดว่า ได้รับความเดือดร้อน หวาดกลัว เนื่องจากเกรงว่าจะ

ไม่ได้รับความปลอดภัยจนไม่สามารถด าเนินชีวิตได้ตามปกติ เนื่องจากถูกตรวจค้นหรือจับกุม ถูกยึด

อาย ัดทรัพย์ ถ ูกข ่มขู ่ ถูกประณามจากสังคม โดยผู้ ร้องกล่าวอ้างข้อเท็จจริงท่ีเป็นเหตุแห่ง         

การร้องเรียนท านองเดียวกันว่า ได้รับแจ้งด้วยวาจาจากญาติ หรือบุคคลท่ีรู้จัก หรือผู้น าชุมชนว่าเป็น

ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดและให้ไปรายงานตัว หรือถูกเจ้าหน้าท่ีมีหนังสือเรียก   

ให้ไปรายงานตัวต่อทางราชการเพื่อเข้ารับการอบรม บางรายถูกเจ้าหน้าท่ีต ารวจเข้าค้นบ้านพัก ผู้ร้อง

หลายรายอ้างว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีต ารวจด้วยถ้อยค าในเชิงข่มขู่ว่า ถ้าไม่ไปรายงานตัวอาจถูก

ฆาตกรรม   
 

  ในระหว่างการด าเนินนโยบายฯ กสม. ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง “ขอให้ยุติการ

ปราบปรามยาเสพติดท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน” เรียกร้องให้รัฐบาลระงับมาตรการปราบปรามยาเสพติด

ท่ีใช้ความรุนแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชน และขอให้สั่งการไปยังกรมสอบสวนคดีพิเศษให้เร่ง

ตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ท่ีถูก “วิสามัญฆาตกรรม” “ฆ่าตัดตอน” และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน 

แต่รัฐบาลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเกี่ยวข้องยังคงด าเนินการตามนโยบายต่อไป โดยไม่ปรากฏว่า ได้มีการ

ระงับยับยั้งการด าเนินนโยบาย หรือแสดงความห่วงกังวล หรือให้ความสนใจในการแก้ไขปัญหา

ผลกระทบเหล่านั้น และแม้ว่าพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจะได้รับรายงาน

ข้อมูลการเสียชีวิตของประชากรพลเรือนและการสูญเสียท้ังหลายท่ีเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางตลอดช่วงเวลา 

๓ เดือนของการปฏิบัติการให้เป็นไปตามนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดมาโดยตลอด แต่มิได้

ด าเนินการใดท่ีแสดงถึงความตระหนักในความผิดพลาดและผลกระทบอย่างรุนแรงท่ีเกิดขึ้น  



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๗๒ 

 
   การด าเนินนโยบายของรัฐบาลในการท าสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดถูก

วิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนท้ังในและต่างประเทศว่า เป็นการออกนโยบายท่ีรุนแรงจนส่งผล

ให้เกิดการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้กระท าความผิดด้านยาเสพติดอย่างเกินกว่าเหตุและไม่เป็นธรรม ซึ่งตาม

รายงานการศึกษาเก่ียวกับปัญหาและผลกระทบด้าน

สิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

ท่ีจัดท าโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ได้ศึกษารวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับค าแถลงองค์กร

สิทธิมนุษยชนท้ังในและต่างประเทศเก่ียวกับนโยบาย

ดังกล่าวสรุปว่าการวิพากษ์วิจารณ์ขององค์กรต่างประเทศ 

ท่ีเฝูาระวังด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน คือ การขึ้นบัญชีด า การวิสามัญ

ฆาตกรรม และการฆ่าตัดตอนที่เกิดขึ้นในช่วงของการประกาศสงครามกับยาเสพติดของรัฐบาล

พันต ารวจโท ทักษิณฯ เป็นการกระท าท่ีรุนแรงเกินกว่าเหตุ ถึงขั้นเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติมุ่งเน้นประสิทธิผลด้านการปราบปรามมากจนเกินไป และมิได้ให้ความใส่ใจ

หรือยึดถือหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติงาน ประกอบกับตัวนโยบายดังกล่าว

ส่งเสริมให้มีการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามด้วย จึงส่งผลให้ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของ

นานาชาติเป็นไปในทางลบ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ข้างต้นได้ออกมาเรียกร้องในสิ่งเดียวกัน คือ ต้องการให้

รัฐบาลไทยจัดตั้งคณะกรรมการท่ีเป็นกลางและมีความเป็นอิสระขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเก่ียวกับ

การวิสามัญฆาตกรรมและการฆ่าตัดตอนท่ีเกิดขึ้น เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แก่ผู้ท่ีได้รับความเสียหาย

จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และอนุญาตให้นานาชาติได้เข้ามาตรวจสอบการเสียชีวิตท่ีเป็น

ผลสืบเนื่องจากการประกาศสงครามกับยาเสพติดด้วย 

  จากปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนในกรณีการด าเนินนโยบายในการท า

สงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งรัฐบาล

และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องมีความผูกพันตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนท่ีจะต้องเคารพ 

(Respect) ปกปูองคุ้มครอง (Protect) และการแก้ไขเยียวยา (Remedy) ต่อปัญหาและผลกระทบด้าน

สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและกว้างขวางอันเนื่องมาจากการด าเนินนโยบายดังกล่าว ท้ังศักดิ์ศรีความ

เป็นมนุษย์ สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง 

กสม. จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายในภาพรวมเพื่อส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในมาตรา ๑๕ (๓) แห่ง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้ 
 

 ๑) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง สมควรด าเนินการเพื่อคืนความเป็นธรรม

ให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย โดยการท าความจริงในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นให้

ปรากฏเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัว และน าตัวผู้กระท าความผิดมาลงโทษ 



๗๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

   ๒) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และรัฐสภาควรด าเนินการในส่วน

ที่เ กี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว และเพื่อปูองกันมิให้เกิด

นโยบายท่ีอาจเป็นการเปิดโอกาสให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต โดย 

   ๒.๑) การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรม ทางอาญา ได้แก่  

                  ๒.๑.๑) แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา โดยแก้ไขเพิ่มเติม ฐานความผิด

อาญาเพื่อให้ครอบคลุมความผิดฐานก่ออาชญากรรมร้ายแรงในลักษณะต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 

๕ แห่งธรรมนูญกรุงโรมฯ ได้แก่ อาชญากรรมอันเป็นการท าลายล้างเผ่าพันธุ์ อาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติอาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมอันเป็นการรุกราน 

  ๒.๑.๒) แก้ไขปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็น

กฎหมายวิธีสบัญญัติ เพื่อปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีเก่ียวกับการ

กระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย 

  - แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้มีการ

รับรองสิทธิของผู้ร้องทุกข์หรือผู้เสียหายท่ีจะขอรับส าเนาส านวนการสอบสวนพร้อมค าสั่งไม่ฟูองคดี

ภายหลังจากท่ีพนักงานอัยการมีค าสั่งเด็ดขาดไม่ฟูองคดีแล้ว เพื่อน าคดีไปยื่นฟูองต่อศาลเองตาม

บทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  

   - แก้ไขปรับปรุงกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยให้

พนักงานอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนในคดีร้ายแรงเก่ียวกับการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน าตัวผู้กระท าผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

เพื่อให้ศาลวินิจฉัยในชั้นสุดท้ายว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่  

  ๒.๑.๓) การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน

และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  โดย 

 - แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๒๐ (๓) ให้จ าเลยในคดีอาญาท่ี

พนักงานอัยการเป็นโจทก์มีสิทธิได้รับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา ในกรณีท่ี

พยานหลักฐานโจทก์ไม่เพียงพอพิสูจน์ความผิดด้วย นอกเหนือจากกรณีปรากฏข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า

จ าเลยมิได้เป็นผู้กระท าความผิด หรือการกระท าของจ าเลยไม่เป็นความผิด 

     - แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๒๒ โดยก าหนดให้ผู้เสียหายหรือ

ทายาทของผู้เสียหายในคดีอาญาท่ีเกิดจากนโยบายของรัฐ มีสิทธิท่ีจะขอรับค่าทดแทนตามกฎหมายนี้

ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อจ ากัดเร่ืองเงื่อนเวลา ๑ ปี ในการใช้สิทธิขอรับเงินดังกล่าว 

                      ๒.๑.๔) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม

ผู้กระท าผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๒ โดยก าหนดให้การด าเนินการกับทรัพย์สิน

ที่ยึดหรืออายัดไว้ และการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนต้องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลทุกกรณี

เช่น กรณีไม่พบตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลย หรือผู้ต้องหาหรือจ าเลยถึงแก่ความตาย เป็นต้น เพื่อให้เกิด



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๗๔ 

 
ความเป็นธรรมในการด าเนินการกับทรัพย์สินท่ียึดหรืออายัดไว้เนื่องจากการกระท าความผิดของ

ผู้ต้องหาหรือจ าเลย 

    ๒.๒) ก าชับให้หน่วยงานของรัฐท่ีท าหน้าท่ีบังคับใช้กฎหมายจัดให้มีการฝึกอบรม

เจ้าหน้าท่ีท่ีท าหน้าท่ีดูแลปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมให้มีความเข้าใจและมีจิตส านึกท่ีเคารพ

ต่อสิทธิมนุษยชน 
 

  ๓) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และรัฐสภาควรด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

เพื่อพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อให้ประชาชน

ได้รับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายอย่างมี

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยเคร่ืองมือ/กลไกมาตรฐานท่ีมีมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลในทางบวกต่อ

ภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดย 

  ๓.๑) พิจารณาด าเนินการให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่าง

ประเทศ  

  ๓.๒) เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก

การหายสาบสูญโดยถูกบังคับโดยเร็ว เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

โดยเฉพาะของผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับให้สูญหาย อันเนื่องจากการกระท า ยุยง 

หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ     

  ๓.๓) เร่งรัดการออกกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทรมานและ

การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่งควรเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่ออนุวัติกฎหมายภายในของไทย

ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม และ

ย่ ายีศักดิ์ศรี อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก

บังคับท้ังนี้ ในการจัดท ากฎหมายในเร่ืองดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

รับทราบรายงานผลการพิจารณา เพื่อเสนอแนะนโยบาย หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ี ๒๙๓/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เร่ือง ร่างพระราชบัญญัติ

ปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. .... และให้กระทรวงยุติธรรม

รับไปด าเนินการยกร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูก

บังคับ พ.ศ. .... ต่อไป จึงสมควรติดตามเร่งรัดการจัดท าและพิจารณากฎหมายดังกล่าวให้ มีผล

ใช้บังคับโดยเร็ว 

  ๓.๔) ทบทวนกฎหมาย กฎหมายล าดับรอง ค าสั่ง และวิธี/แนวปฏิบัติในความ

รับผิดชอบท่ีอาจขัดหรือแย้งกับการคุ้มครองบุคคลจากการถูกท าทรมานโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐและการ

คุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น 
 

  ๔) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องควรด าเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ

ภาพลักษณ์ดา้นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดย 



๗๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

         ๔.๑) เสนอข้อมูลการด าเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อย่างรุนแรงอันเนื ่องมาจากการก าหนดและการด าเนินการตามนโยบายในการท าสงครามขั้น

แตกหักกับยาเสพติด ในการจัดท ารายงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง    

  ๔.๒) เสนอข้อมูลการด าเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง

อันเนื่องมาจากการก าหนดและการด าเนินการตามนโยบายในการท าสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด

ในรายงานของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรี

สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council - HRC) 

  
๓.๕ การตรวจสอบผลกระทบจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ 

และฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ และแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 
 

 กสม. ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากราษฎรหลายพื้นท่ีรวม ๔๑ ค าร้องว่า ได้รับผลกระทบจากการท่ี

เจ้าหน้าท่ีอ้างค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เข้าด าเนินการขับไล่ บุกยึด และร้ือท าลายทรัพย์สินของราษฎรท่ีอยู่อาศัยและท ากินในพื้นท่ีปุา    

โดยเจ้าหน้าท่ีไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพียงพอว่า พื้นท่ีดังกล่าวมีการด าเนินการแก้ไข

ปัญหาโดยหน่วยงานรัฐท่ีผ่านมาอย่างไร อยู่ใน

ขั้นตอนใด ไม่มีการแยกแยะลักษณะของการกระท า

และราษฎรท่ีถูกกล่าวว่ากระท าผิดว่าเข้าข่ายผู้บุกรุก

รายใหญ่ตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยงานก าหนดหรือไม่ 

ไม่เปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการแสดงความ

คิดเห็นและร่วมตัดสินใจต่อการด าเนินการตามค าสั่ง

ดังกล่าว และท่ีส าคัญราษฎรเหล่านี้ยังมีลักษณะท่ี

เป็นไปเงื่อนไขตามค าสั่งคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ ท่ี ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๒.๑ ท่ีระบุว่า “การด าเนินการใด ๆ 

ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินท ากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ใน

พื้นท่ีเดิม ๆ นั้น ก่อนค าสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ท่ีบุกรุกใหม่ จะต้องด าเนินการสอบสวนและพิสูจน์

ทราบ เพื่อก าหนดวิธีปฏิบัติท่ีเหมาะสมและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป” โดยจากการตรวจสอบพบ

ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้ 
 

  ๓.๕.๑ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีประกาศค าสั่ง คสช. 

  กสม. ฯ พบว่า เมื่อพิจารณาจากค าร้องท้ัง ๔๑ กรณี ภายหลังจากวันท่ีมีประกาศค าสั่ง

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี ๖๔/๒๕๕๗ และท่ี ๖๖/๒๕๕๗ ได้เกิดกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีทหาร เจ้าหน้าท่ี



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๗๖ 

 
สังกัดหน่วยงานด้านปุาไม้ และเจ้าหน้าท่ีปกครอง อ้างค าสั่ง คสช.ท่ี ๖๔/๒๕๕๗ เข้าด าเนินการต่อ

ประชาชนดังนี้ 

  ๑) การบังคับให้อพยพโยกย้าย โดยไม่ได้มีการจัดพื้นที่รองรับไว้ล่วงหน้า หรือ

รื้อถอนท าลายบ้านเรือน ทรัพย์สิน พืชผลและบังคับให้ออกจากพื้นที่ ได้แก่ ค าร้องท่ี ๓๓๑/๒๕๕๗ 

บ้านเก้าบาตร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด

บุรี รัมย์ ค าร้องท่ี ๔๖๔/๒๕๕๗ บ้านดงเย็นพัฒนา 

(ตลาดควาย) ต าบล ล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัด

บุรีรัมย์ ค าร้องที่ ๔๘๒/๒๕๕๗ ชุมชนเสียงสวรรค์ 

ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

และค าร้องที่ ๒๖๒/๒๕๕๘ ชุมชนมะลิแก้ว หมู่ที ่ ๑ 

ต าบลรัษฎา อ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

๒) การท าลายพืชผลอาสิน และห้ามเข้าท ากิน 

ได้แก่ ค าร้องที่ ๔๒๖/๒๕๕๗ ชุมชนทุ่งซ าเสี้ยว อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ค าร้องท่ี ๕๐๙/

๒๕๕๗ บ้านเลาวู หมู่ท่ี ๑๑ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ค าร้องท่ี ๕๑๑/๒๕๕๗ 

บ้านห้วยหก หมู่ท่ี ๕ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และค าร้องท่ี ๒๒๐/๒๕๕๘ 

บ้านล าขนุน หมู่ท่ี ๔ และหมู่ท่ี ๘ ต าบลชุมเห็ด อ าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และบ้านดินแดงน้อย 

ต าบลหนองทะเล อ าเภอเมือง จังหวัดกระบี่  

  ๓) การยึดพื้นที่และห้ามเข้าท ากิน หรือถูกให้ออกจากพื้นที่ ได้แก่ ค าร้องท่ี ๔๖๙/

๒๕๕๗ ค าร้องท่ี ๓๓๙/๒๕๕๖ ต าบลนาใน ต าบลไร่ 

อ าเภอพรรณานิคม อ าเภอกุดบาก และต าบลโคกภู 

ต าบลสร้างค้อ อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ค าร้อง

ท่ี ๒๖๘/๒๕๕๗ ค าร้องท่ี ๔๒๑/๒๕๕๗ บ้านน้ าพิ 

ต าบลทุ่งช้าง อ าเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ค าร้องท่ี 

๔๔๓/๒๕๕๗ หมู่ ท่ี ๑๖ ต าบลส าโรงปราสาท 

อ าเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ค าร้องท่ี ๕๑๒/

๒๕๕๗ ต าบลปลายพระยา อ าเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ค าร้องท่ี ๑๓๕/๒๕๕๘ บ้านนอแล หมู่ท่ี 

๑๔ ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ และค าร้องที่ ๒๓๒/๒๕๕๘ บ้านวังตะกู หมู่ท่ี 

๑๑ ต าบลวังควง อ าเภอพรานกระต่าย จังหวัดก าแพงเพชร  

  ๔) การติดประกาศค าสั่งให้ชาวบ้านรื้อถอนพืชผล สิ่งปลูกสร้าง หรือค าสั่งห้าม

มิให้ประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชผลทางเกษตรที่ปลูกไว้ในพื้นที่ บังคับให้ประชาชนออกไป

จากพื้นที่หรือห้ามท ากิน ได้แก่ ค าร้องท่ี ๓๕๙/๒๕๕๗ บ้านทับเขือ หมู่ ๑ ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง 

จังหวัดตรัง และบ้านปลักหมู หมู่๑ ต าบลบ้านนา อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ค าร้องท่ี ๔๖๓/

๒๕๕๗ หมู่ท่ี ๒๐ ต าบลปุาแดด อ าเภอแม่สรวย จังหวัด เชียงราย ค าร้อง ที่ ๔๗๘/๒๕๕๗ 



๗๗ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

บ้านโนนเจริญ หมู่ท่ี ๙ ต าบลกกปลาซิว อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ค าร้องท่ี ๔๘๐/๒๕๕๗ ต าบล

ท่ามะไฟหวาน อ าเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ค าร้องท่ี ๕๓๙/๒๕๕๗ หมู่ท่ี ๑๙ ต าบลแม่วิน อ าเภอแม่วาง 

จังหวัดเชียงใหม่ และค าร้องท่ี ๑๘๑/๒๕๕๘ หมู่ท่ี ๒ และหมู่ท่ี ๓ ต าบลบ้านเปูา อ าเภอแม่แตง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

  ๕) การจับกุมด าเนินคดีและคุมขังชาวบ้าน ตัดฟันพืชผล สั่งห้ามไม่ให้เก็บเกี่ยว

ผลผลิต รื้อถอนบ้านพักอาศัย และให้ออกจากพื้นที่ ได้แก่ ค าร้องท่ี ๗๓/๒๕๕๖ บ้านจัดระเบียบ 

ต าบลหลุบเลา อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ค าร้องท่ี ๔๔๘/๒๕๕๗ พื้นท่ีสวนปุาโคกยาว ต าบลทุ่งลุย

ลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ค าร้องท่ี ๔๖๒/๒๕๕๗ บ้านทุ่งปุาคา หมู่ท่ี ๘ ต าบลแม่ลาหลวง 

อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ค าร้องท่ี ๔๗๙/๒๕๕๗ บ้านดานเม็ก ต าบลส าราญ อ าเภอสามชัย 

จังหวัดกาฬสินธุ์ ค าร้องท่ี ๑๘๐/๒๕๕๘ บ้านห้วยส้านลีซอ ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ค าร้องที่ ๒๖๐/๒๕๕๘ บ้านปุาไผ่ หมู่ที่ ๓ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

และค าร้องที่ ๔๖๖/๒๕๕๗ ต าบลปงเตา ต าบลบ้านอ้อน ต าบลบ้านร้อง และต าบลนาแก อ าเภองาว 

จังหวัดล าปาง  

  ๖) การข่มขู่บังคับด้วยวาจาหรือก าลังอาวุธ หรือการบังคับให้ลงลายมือชื่อ

ยินยอมออกไปจากที่ดินท ากิน ได้แก่ ค าร้องท่ี ๓๐๕/๒๕๕๗ ต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุ รี  จังหวัด

สุราษฎร์ธานี ค าร้องท่ี ๓๗๓/๒๕๕๗ หมู่ท่ี ๒ ต าบลน้ าหนาว อ าเภอน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ค าร้องท่ี

๔๕๙/๒๕๕๗ ต าบลอุ้มเหม้า อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ค าร้องท่ี ๕๐๕/๒๕๕๗ ชุมชนคลอง

ไทรพัฒนา ต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ค าร้องท่ี ๕๓๘/๒๕๕๗ ต าบลสะเนียน 

อ าเภอเมือง จังหวัดน่าน และค าร้องท่ี ๒๖๑/๒๕๕๘ บ้านห้วยเลา ต าบลชนแดน อ าเภอสองแคว 

จังหวัดน่าน  
 

 ๓.๕.๒ กสม. เห็นว่าการด าเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐตามข้อ ๑ มีความไม่ชอบธรรม ดังนี้  

  ๑) เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการโดยไม่มีการกลั่นกรองข้อมูล และแยกแยะความแตกต่างของ

พื้นท่ีท่ีมีบริบทความเป็นมาของปัญหา รวมท้ังวัฒนธรรมและวิถีการด ารงชีวิตท่ีแตกต่างกัน และไม่มี

ความชัดเจนในการก าหนดลักษณะการกระท าและผู้กระท าว่าลักษณะใดท่ีเข้าข่ายเป็นผู้กระท าผิดรายใหญ่

ท่ีมีเจตนาในทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน และลักษณะใดเป็นการกระท าเพื่อการด ารงชีวิต

ตามประเพณีวัฒนธรรมและวิถีการด ารงชีวิตท่ีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ท าให้ในหลายกรณีได้เกิด

ข้อขัดแย้งว่า ผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีกลับกลายเป็นผู้ท่ีควรได้รับการ

ยกเว้นตามค าสั่ง คสช. ฉบับท่ี ๖๖/๒๕๕๗ ข้อ ๒.๑ ท่ีว่า “การด าเนินการใด ๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบ

ต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ท่ีมีรายได้น้อย และผู้ไร้ท่ีดินท ากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นท่ีเดิมนั้น ๆ ก่อนค าสั่งมี

ผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ท่ีบุกรุกใหม่จะต้องด าเนินการสอบสวนและพิสูจน์ทราบ เพื่อก าหนดวิธีปฏิบัติท่ี

เหมาะสมและด าเนินการตามขั้นตอนต่อไป” ซึ่งพบว่า ในทุกค าร้องเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มา

แต่เดิมรายได้น้อย และมีท่ีดินขนาดเล็กเพียงในแปลงพิพาทเท่านั้น มิใช่นายทุนหรือผู้มีอิทธิพลท่ีถือ

ครองที่ดินขนาดใหญ่แต่อย่างใด  



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๗๘ 

 
  ๒) เกิดปัญหาความไม่ประสานสอดคล้องกันในการปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานระหว่างหน่วยงานในระดับนโยบายหรือระดับส่วนกลาง

กับหน่วยงานในระดับปฏิบัติการหรือในระดับพื้นท่ี ส่งผลให้การปฏิบัติการของหน่วยงานในระดับพื้นท่ี

ปฏิบัติการไปโดยขาดความเข้าใจและละเลยต่อการยึดหลักการด้านสิทธิมนุษยชนและหลักการ

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนท่ีควรจะเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิบัติการท่ีมีลักษณะท่ีอาจ

ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้โดยง่าย อาทิ พบว่าการปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี      

ทางภาคใต้ เช่น การไล่ร้ือชุมชน การจับกุมด าเนินคดี และการตัดต้นยางพาราหรือการท าลาย

ทรัพย์สินของราษฎรนั้น เป็นการด าเนินการไปก่อนท่ีการจัดท าแผนปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ 

สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีด าเนินการตามแผนแม่บทฯ จะแล้วเสร็จ 
 

  ๓.๕.๓ ผลจากการกระท าในข้อ ๑) และ ๒) ข้างต้นได้ก่อให้เกิดปัญหากระทบต่อ

ราษฎร ดังนี้ 

      (๑) ในกรณีที่มีการตัดฟัน ร้ือถอน และท าลายพืชผลอาสินท่ีชาวบ้านปลูกไว้ พบว่าได้

มีการยอมรับในภายหลังว่า เป็นความผิดพลาดในการด าเนินการของเจ้าหน้าท่ีเอง แต่อย่างไรก็ตาม

ยังมีปัญหาการเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าท่ี กล่าวคือ ผู้ได้รับ   

ความเสียหายไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมเพียงพอกับความเสียหายท่ีเกิดขึ้น เช่น กรณีค าร้อง

ท่ี ๕๑๑/๒๕๕๗ พื้นท่ีบ้านห้วยหก หมู่ท่ี ๕ ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่      

เป็นกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีอ้างค าสั่ง คสช. และกล่าวว่าชาวบ้านท าผิดข้อตกลงการประชาคม และ       

เข้าปฏิบัติการร้ือถอนท าลายพืชของชาวบ้านจ านวน ๑๔ ราย ในช่วงระหว่างวันท่ี ๒๕ – ๒๗ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม ได้มีการพิสูจน์ทราบในตอนหลังว่า การประชาคมท่ีเจ้าหน้าท่ีกล่าว

อ้างนั้นเกิดขึ้นนานมาแล้วและยังเป็นการประชาคมในพื้นท่ีคนละแปลงกับพื้นท่ีท่ีเจ้ าหน้าท่ีท าการ     

ร้ือถอน กรณีนี้แม้ว่าเจ้าหน้าท่ีได้ยอมรับความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น แต่การเยียวยาความเสียหายต่อ

ชาวบ้านยังไม่ครอบคลุมความเสียหาย และชาวบ้านยังไม่สามารถกลับไปท ากินในท่ีท ากินเดิมได้ 

  (๒) ในกรณีท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีบังคับให้ออกจากพื้นท่ี พบว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ได้จัดหา

สถานท่ี/จัดสรรท่ีดินรองรับ หรือด าเนินกระบวนการใดท่ีจะเป็นการประกันว่า ผู้ท่ีถูกบังคับให้ต้องออก

จากพื้นท่ีเหล่านี้มีพื้นท่ีรองรับแห่งใหม่ในทันทีท่ีต้องออกจากพื้นท่ีเดิม ท าให้ผู้ท่ีถูกบังคับดังกล่าวต้อง

ระเหเร่ร่อนไปตามพื้นท่ีต่าง ๆ ไม่มีท่ีพักอาศัยเป็นหลักแหล่งท่ีแน่นอน เช่น กรณีค าร้องท่ี ๓๓๑/๒๕๕๗ 

บ้านเก้าบาตร ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ ค าร้องท่ี ๔๖๔/๒๕๕๗ บ้านดงเย็น

พัฒนา (ตลาดควาย) ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และค าร้องท่ี ๔๘๒/๒๕๕๗ 

ชุมชนเสียงสวรรค์ ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ภายหลังจากชาวบ้าน

ถูกบังคับให้ออกจากพื้นท่ีเดิมตามค าสั่ง คสช. ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ไปตั้งเพิงพักชั่วคราวในพื้นท่ีต่าง ๆ 

ดังนี้ (๑) บริเวณสวนยางพารา บ้านซับคะนิง ต าบลโนนดินแดง จ านวน ๒๘ ครอบครัว (๒) บริเวณ

วัดหัวเขื่อนล านางรอง จ านวน ๖ ครอบครัว (๓) บริเวณวัดล านางรอง จ านวน ๑๒ ครอบครัว จุดนี้เดิม

หลังจากถูกบังคับให้ออกจากพื้นท่ีในคร้ังแรก ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ขอเข้าไปอยู่ในวัดล านางรอง แต่ต่อมา



๗๙ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

ได้ถูกบีบบังคับให้ออกจากวัดไปตั้งเพิงพักอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน ชาวบ้านกลุ่มนี้ต้องเก็บผักและ

หาผลไม้ข้างถนน แต่ต่อมา กสม. ได้รับการร้องเรียนเพิ่มเติมจากผู้ร้องในจุดท่ี ๓ ว่า เมื่อวันท่ี      

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ถูกเจ้าหน้าท่ีรัฐกดดันให้ออกจากพื้นท่ีเหล่านี้อีกคร้ัง โดยก าหนดให้ออก

ภายใน ๗ วัน ท าให้ผู้ร้องกังวลมากเนื่องจากไม่รู้จะไปอยู่ท่ีไหนและไม่มีท่ีไป  

  (๓) ในกรณีค าร้องท่ีได้มีการประสานงาน เจรจา หรือมีข้อตกลงในการแก้ไขปัญหา

จนท าให้สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งในพื้นท่ีคลี่คลายลงได้แล้วนั้น ปรากฏว่าเมื่อมีประกาศค าสั่ง 

คสช. ดังกล่าว เจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ได้น าผลการเจรจาหรือข้อตกลงท่ีได้ด าเนินการมาจนท าให้ยุติปัญหาลง

ได้นั้นไปพิจารณาด าเนินการต่อ แต่กลับบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่ค านึง

หลักสิทธิมนุษยชนและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และท าให้สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้ง

วนกลับไปสู่จุดเร่ิมต้นของปัญหาใหม่อีกคร้ัง และยังท าให้สภาพปัญหามีความซับซ้อนและยุ่งยากมาก

ขึ้นและความขัดแย้งก็มีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย เช่น ค าร้องที่ ๔๔๓/๒๕๕๗ พื้นท่ีสวนปุาโคก

ยาว ต าบลทุ่งลุยลาย อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ท้ังท่ีกรณีพิพาทดังกล่าว ได้ผ่านการแก้ไขปัญหา

จากหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลในอดีตมาแล้ว จนได้ข้อตกลงในทางนโยบายท้ังมติคณะรัฐมนตรีและ

มติคณะกรรมการต่าง ๆ ค าร้องท่ี ๓๐๕/๒๕๕๗ ต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง

เป็นพื้นท่ีพิพาทระหว่างราษฎรกับบริษัทสวนปาล์มน้ ามัน โดยบริษัทฯ ดังกล่าวได้ครอบครองท่ีดินของ 

สปก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และศาลฎีกาพิพากษาเป็นท่ีสุดให้ สปก. ชนะคดี ซึ่ง สปก. จะได้น าท่ีดิน

มาปฎรูิปให้กับราษฎรในพื้นท่ีต่อไป แต่กลับถูกเจ้าหน้าท่ีทหารกดดันให้ราษฎรย้ายออกไป หรือค าร้อง

ท่ี ๓๕๙/๒๕๕๗ บ้านทับเขือ ต าบลช่อง อ าเภอนาโยง จังหวัดตรัง และบ้านปลักหมู ต าบลบ้านนาอ าเภอ

ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นท่ีน าร่องโฉนดชุมชน ก็ถูกด าเนินการปักปูายยึดคืนพื้นท่ีและให้

ชาวบ้านร้ือถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นท่ี หรือค าร้อง ๕๐๙/๒๕๕๗ บ้านเลาวู ต าบลเมืองแหง 

อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งราษฎรบ้านเลาวูได้ขึ้นทะเบียนท่ีดินเพื่อคุ้มครองสิทธิชั่วคราว

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เหล่านี้ เป็นต้น 

  (๔) ในกรณีท่ีราษฎรถูกท าลายพืชผลอาสิน พบว่ามิได้ส ารวจตรวจสอบข้อมูล

ข้อเท็จจริงก่อนการปฏิบัติการ ท าให้เกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติ และสร้างความเสียหายเดือดร้อน

กับราษฎรในหลายพื้น ท่ี เช่น ค า ร้อง ท่ี 

๒๒๐/๒๕๕๘ บ้านล าขนุน อ าเภอย่านตาขาว 

จังหวัดตรัง และบ้านดินแดงน้อย ต าบล

หนองทะเล อ าเภอจังหวัดกระบี่ ถูกตัดฟัน

ต้นยางพารา ท้ังท่ีผ่านการตรวจสอบพิสูจน์

สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๔๑ ว่าอยู่ อาศัยและท า กินมาก่อนปี 

๒๕๔๕ ค าร้องท่ี ๕๑๑/๒๕๕๗ บ้านห้วยหก 

หมู่ท่ี ๕ ต าบลเวียงแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ท าลายพืชผลผิดแปลงกับท่ีได้มีการ



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๘๐ 

 
ประชาคมให้เป็นปุาชุมชน รวมท้ังอีกหลายค าร้องท่ีแม้จะมิได้ผ่านการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิตามมติ

คณะรัฐมนตรีดังกล่าว  

  (๕) ในกรณีท่ีราษฎรถูกจับกุมด าเนินคดี ท าให้ครอบครัวต้องประสบกับความทุกข์ยาก

และเดือดร้อนอย่างหนัก จากการท่ีผู้หาเลี้ยงครอบครัวถูกจับกุม เป็นผู้ท่ีสูงอายุ หรือมีโรคประจ าตัว 

ท าให้บางรายเสียชีวิตในระหว่างด าเนินคดี เช่น ค าร้องท่ี ๔๖๒/๒๕๕๗ บ้านทุ่งปุาคา ต าบลแม่ลาหลวง 

อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เสียชีวิตในระหว่างตัดสิน ๒ ราย โดยรายหนึ่งเป็นหญิงสูงอายุ 

และรายหนึ่งมีโรคประจ าตัว ค าร้องท่ี ๑๘๐/๒๕๕๘ บ้านห้วยส้านลีซอ ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย ค าร้องท่ี ๗๓/๒๕๕๖ บ้านจัดระเบียบ ต าบลหลุบเลา อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

ค าร้องท่ี ๔๗๙/๒๕๕๗ และค าร้องท่ี ๔๖๖/๒๕๕๗ บ้านห้วยน้ าตื้น หมู่ท่ี ๑๐ ต าบลปงเตา อ าเภองาว 

จังหวัดล าปาง กรณีนายอาแม อามอ ถูกตัดฟันต้นยางพาราและจับกุมด าเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นท่ี   

ปุาสงวนถึงกว่า ๘๐ ไร่ มีการน าพื้นท่ีท่ีไม่ใช่ของนายอาแม มาฟูองด าเนินคดีนายอาแม หรือค าร้องท่ี 

๑๘๐/๒๕๕๘ บ้านห้วยส้านลีซอ ต าบลห้วยชมภู อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จับกุมผู้ร้องข้อหา

ครอบครองไม้เกินจ านวนการครอบครอง ท้ัง ๆ ที่เป็นไม้ท่ีผู้ร้องรื้อถอนเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ เป็นต้น 

  (๖) ในกรณีค าร้องท่ีมีการเรียกตัวแกนน าชาวบ้านในพื้นท่ีไปรายงานตัว ปรับทัศนคติ

และถูกกักตัวไว้ในค่ายทหาร ได้แก่ กรณีค าร้องท่ี ๑๐๕/๒๕๕๘ พื้นท่ีชุมชนเพิ่มทรัพย์ หมู่ท่ี ๑     

ต าบลไทรทอง อ าเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เจ้าหน้ารัฐใช้อ านาจตามกฎอัยการศึกต่อ   

กลุ่มประชาชนที่มีบทบาทเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาความขัดแย้งใ นการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติซึ่งถือเป็นการขยายขอบเขตการใช้อ านาจตามกฎอัยการศึกของ คสช. ท่ีในตอนแรกมุ่งเน้น

การเรียกตัวบุคคลท่ีมีความเห็นแตกต่างหรือต่อต้านการรัฐประหารเป็นหลักเท่านั้น กสม. มีความเห็น

ว่า เป็นท่ียอมรับกันโดยกว้างขวางว่า วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้งในการจัดการทรัพยากรท่ีดีท่ีสุดท่ี

เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยและหลักการสิทธิมนุษยชน คือการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรตั้งแต่ต้น ดังนั้น การน ากฎอัยการศึกมาใช้จัดการปัญหาความขัดแย้ง

ด้านทรัพยากร นอกจากจะยิ่งท าให้ปัญหาความขัดแย้งมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วนั้น ยังถือเป็นการบั่น

ทอนรากฐานประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

 

๓.๕.๔ กสม. พบว่า กระบวนการจัดท าแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากร

ป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และ

กระบวนการจัดท าแผนการปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ ดังกล่าว 

ยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน รอบด้านอย่าง

เพียงพอ เช่น ภาคประชาสังคม นักวิชาการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 

โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ

ด าเนินการตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าว โดยกระบวนการจัดท าจ ากัดอยู่แค่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ

เท่านั้น  



๘๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

  การขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลให้การก าหนดวิธีการปฏิบัติงานตาม     

แผนแม่บทฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องขาดการพิจารณาทางเลือกอื่นท่ีอาจบรรลุเปูาหมาย

ส าคัญของแผนแม่บทฯ เช่น เปูาหมายการพิทักษ์รักษาพื้นท่ีปุาไม้ให้มีสภาพปุาท่ีสมบูรณ์ให้ได้พื้นท่ี  

ปุาไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศภายใน ๑๐ ปี ได้เช่นกัน นอกจากการมุ่งเน้นวิธีการไล่ร้ือ

ชุมชนเพื่อยึดคืนพื้นท่ีปุาเพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้

โดยง่าย และยังรวมถึงขาดการพิจารณาทางเลือกของเทคโนโลยี เคร่ืองมือและหลักเกณฑ์ท่ีจะ

น ามาใช้ในการด าเนินการตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเคร่ืองมือในการตรวจพิสูจน์สิทธิของชุมชน    

ในพื้นท่ีปุา เช่น แผนท่ีต่าง ๆ ท่ีต้องอาศัยเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับเคร่ืองมือทางสังคม 

เช่น การพิจารณาองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนนั้นด้วย       

มิใช่มุ่งเน้นแต่เพียงการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว 
 

๓.๕.๕ กสม. พบว่า แม้ค าร้องเรียนทั้ง ๔๑ กรณีจะได้รับผลกระทบจากการอ้างค าสั่ง 

คสช.ของเจ้าหน้าที่เข้าด าเนินการต่อชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ในลักษณะที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม 

เนื่องจากสภาพปัญหาในแต่ละพื้นท่ีมีความเป็นมา พัฒนาการ รายละเอียด และปัจจัยหรือตัวแปร

ที่แตกต่าง ซึ่งในการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในแต่ละค าร้องให้ส าเร็จลุล่วงและยั่งยืนได้อย่างแท้จริงนั้น 

จ าเป็นต้องมีการศึกษาความแตกต่างในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ให้ได้ครบถ้วนและถ่องแท้ และก าหนด

วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมีความเหมาะสมเฉพาะในแต่ละพื้นท่ีค าร้อง  

  กสม. มีความเห็นว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานท่ีส าคัญ  

ในการด ารงชีวิตของมนุษย์ หลักการสิทธิมนุษยชนจึงถือว่าสิทธิในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์จึงไม่อาจถูกยกเลิกหรือขัดขวางได้ และถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 

ด้วยเหตุนี้ สิทธิในการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ท่ีรวมกัน

เป็นชุมชน จึงได้ถูกรับรองไว้ในกติการะหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญหลายฉบับ        

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยกติการะหว่างประเทศเหล่านี้ถือว่า ชุมชนมีสิทธิในการ

ก าหนดเจตจ านงตนเอง มีสิทธิในการจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติอย่างเสรี และมีสิทธิ  

ท่ีจะไม่ถูกลิดรอนสิทธิในการด ารงวิถีชีวิตของตนไม่ว่ากรณีใด 

 นอกจากนี้ ในเร่ืองสิทธิการมีท่ีอยู่อาศัยและการไม่ถูกบังคับไล่รื้อเป็นสิทธิมนุษยชน

ท่ีต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน และแม้มีความจ าเป็นต้องใช้วิธีการไล่ร้ือ รัฐก็ต้องให้ประกันว่ า 

ต้องเป็นวิธีการสุดท้ายท่ีจะถูกน าไปบังคับใช้ และผู้ท่ีถูกบังคับไล่ร้ือก็ต้องได้รับการชดเชยเยียวยา  

อย่างเพียงพอ ตามท่ีระบุไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ข้อ ๑๑ ข้อย่อยท่ี ๑ และรวมท้ังตามข้อกังวลและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิ      

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ           

ท่ีมีข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานการปฏิบัติงานฉบับท่ีหนึ่งและฉบับท่ีสองของประเทศไทย ตามกติกา



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๘๒ 

 
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ( International  Covenant  on  

Economic, Social  and  Cultural  Rights – ICESCR) (E/C. ๑๒/THA/๑ - ๒)  

 กสม. มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณากติกาและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศข้างต้นแล้ว 

กรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีรัฐอ้างค าสั่ง คสช. ฉบับท่ี ๖๔/๒๕๕๗ และ ฉบับท่ี ๖๖/๒๕๕๗ เข้าด าเนินการต่อ

ประชาชนในพื้นท่ีตามกรณีร้องเรียนท้ัง ๔๑ กรณี และก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิในการบริหาร

จัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และกระทบต่อสิทธิในการมีท่ีอยู่อาศัยและการไม่ถูก

บังคับไล่ร้ือ การใช้มาตรการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกปุาด้วยความรุนแรงดังกล่าว       

รังแต่จะซ้ าเติมและสร้างความขัดแย้งกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น ท้ังนี้ การเรียกร้องความเป็นธรรม    

ในกรณีปัญหาการประกาศพื้นท่ีปุาทับซ้อนท่ีอยู่อาศัยและท่ีท ากินของประชาชนมีจ านวนมากและเป็น

ปัญหาท่ีเร้ือรังมาเป็นเวลายาวนานแล้ว อีกท้ังยังพบว่าหลายกรณีอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา

ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ การท ากินของประชาชนท่ีเป็นไปเพื่อเลี้ยงชีวิตและครอบครัวเท่านั้น จึงไม่     

เข้าข่ายท่ีรัฐจะไปด าเนินการตามค าสั่งท่ี ๖๔/๒๕๕๗ ดังนั้น จึงถือว่ามีการกระท าอันเป็นการละเมิด

สิทธิมนุษยชน และสมควรท่ีรัฐไทยในฐานะท่ีมีหน้าท่ีต้องคุ้มครองสิทธิตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ของประชาชนชาวไทยตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย       

(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติรับรองไว้ต้องมีมาตรการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาท้ังท่ี

เป็นมาตรการการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวหรือเชิงนโยบาย ดังนี้ 
 

 ๑) มาตรการการแก้ไขปัญหาต่อกรณีค าร้องทั้ง ๔๑ ค าร้อง  

   กสม. เห็นสมควรให้กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการ ดังนี้ 

   ๑.๑) ในกรณีการบังคับให้อพยพโยกย้ายโดยไม่ได้มีการจัดพื้นท่ีรองรับไว้

ล่วงหน้า หรือร้ือถอนท าลายบ้านเรือน ทรัพย์สิน พืชผลและบังคับให้ออกจากพื้นท่ี รัฐควรจัดหาพื้นท่ี     

รองรับราษฎรท่ีถูกบังคับให้อพยพโยกย้ายออกจากพื้นท่ี โดยในระหว่างการจัดหาพื้นท่ีรองรับให้ผ่อนผัน

ให้ราษฎรกลับไปอยู่อาศัยในพื้นท่ีเดิม หรือในพื้นท่ีของรัฐอื่นใดเป็นการชั่วคราว  

   ๑.๒) ในกรณีการท าลายพืชผลอาสินและห้ามเข้าท ากิน กรณีการติดประกาศ

ค าสั่งให้ชาวบ้านร้ือถอนพืชผล สิ่งปลูกสร้าง หรือค าสั่งห้ามมิให้ประชาชนเก็บเก่ียวผลผลิตจากพืชผล

ทางเกษตรท่ีปลูกไว้ในพื้นท่ี บังคับให้ประชาชนออกไปจากพื้นท่ี หรือห้ามท ากิน และกรณีการจับกุม

ด าเนินคดีและคุมขังชาวบ้าน ตัดฟันพืชผล สั่งห้ามไม่ให้เก็บเกี่ยวผลผลิต รื้อถอนบ้านพักอาศัยและ

ให้ออกจากพื้นท่ี เห็นสมควรให้รัฐมีมาตรการเยียวยาชดใช้ความเสียหายจากการตัดฟันท าลายพืชผล

อาสิน ร้ือถอนบ้านเรือนหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีได้รับผลกระทบท่ีมิใช่นายทุน ผู้มีอิทธิพลหรือเป็นผู้ถือครอง

ท่ีดินขนาดใหญ่แต่อย่างใด  

   ๑.๓) ในกรณีการยึดพ้ืนท่ีและห้ามเข้าท ากิน หรือถูกให้ออกจากพื้นท่ี เห็นสมควร

ผ่อนผันให้ราษฎรท่ีถูกยึดคืนพื้นท่ีท ากิน หรือถูกห้ามท ากิน และกรณีการข่มขู่บังคับด้วยวาจาหรือ



๘๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 

 
 

ก าลังอาวุธ หรือการบังคับให้ลงลายมือชื่อยินยอมออกไปจากท่ีดินท ากิน ให้สามารถเข้าไปท ากินได้

จนกว่าการแก้ไขปัญหาจะเป็นท่ียุติ  
 

 ๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ๒.๑) คณะรัฐมนตรีควรจัดท่ีท ากินท่ีเหมาะสมให้ราษฎรไทยทุกคนได้ประกอบอาชีพ 

เลี้ยงดูครอบครัวได้ ดังนั้น ก่อนการด าเนินการอพยพราษฎรออกจากพื้นท่ีใด ๆ ควรต้องหาพื้นท่ี

รองรับให้ได้ก่อน 

  ๒.๒) คณะรัฐมนตรีควรยุติการด าเนินนโยบายยึดคืนผืนปุา และการตัดฟัน

ท าลายพืชผลของราษฎรท่ียากไร้ ไม่มีท่ีดินท ากิน หรือมีท่ีดินท ากินขนาดเล็ก ท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีมาแต่เดิม 

ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี ๖๖/๒๕๕๗ อย่างเคร่งครัด 

  ๒.๓) คณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีกระบวนด าเนินการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ         

ท่ีเปิดให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมพิสูจน์ โดยการใช้พยานหลักฐานอื่น ๆ เช่น ประวัติการตั้งถิ่นฐาน      

การใช้ท่ีดิน และวิถีการผลิตของแต่ละพื้นท่ี พยานบุคคล อันแสดงถึงการมีอยู่ของชุมชนก่อน       

การประกาศพื้นท่ีสงวนของรัฐ มาพิจารณาประกอบในการพิสูจน์สิทธิ 

  ๒.๔) ในกรณีพื้นท่ีท่ีมีกระบวนการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานรัฐกับราษฎร 

เช่น การตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ จนมีมติข้อตกลงแล้วนั้น เห็นควรให้หน่วยงานในพื้นท่ียุติการยึด

พื้นท่ี ไล่ร้ือ ด าเนินคดี และด าเนินการตามแนวทางมติข้อตกลงดังกล่าวต่อไป 

   ๒.๕) คณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เพื่อทบทวนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท าลายทรัพยากรปุาไม้ การบุกรุกท่ีดินของรัฐ และการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน 



๔ การดำเนินงานในประเด็นที่ กสม.
ใหความสำคัญ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง ๘๔ 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

บทที่ ๔ 
 

การดําเนินงานในประเด็นที่ กสม. ใหความสําคัญ 
 

 กสม. ชุดที่สอง เริ่มปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ 

๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ และปฏิบัติหนาที่จนถึงวันที่ กสม. ชุดที่สามไดรับโปรดเกลาฯ ใหเขารับหนาที่

โดย กสม. ไดกําหนดแผนยุทธศาสตร กสม. พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ เพื่อเปนเปาหมายในการดําเนินงาน

ของ กสม. ตามอํานาจหนาที่ดังกลาว โดย กสม. ไดใหความสําคัญในการดําเนินการ เพื่อแกไขปญหา

ดานสิทธิมนุษยชนใน ๗ ประเด็น ดังนี ้
 

 ประเด็นที่ ๑ : สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 ประเด็นที่ ๒ : สิทธใินกระบวนการยุติธรรม 

 ประเด็นที่ ๓ : สิทธชิุมชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม 

 ประเด็นที่ ๔ : สิทธขิองกลุมผูเสี่ยงตอการถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 

 ประเด็นที่ ๕ : สิทธทิางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ประเด็นที่ ๖ : สิทธดิานกฎหมายและการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 

 ประเด็นที่ ๗ : สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
 



๘๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
การดําเนินงานของ กสม. ใชการทํางานโดยผานกลไกของคณะอนุกรรมการ โดย กสม. แตงตั้ง

คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน ทั้งมาจากหนวยงานและบุคคล

ในภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันวิชาการ เพื่อเขามาชวยเหลือ

การปฏิบัติงานตามที่ กสม. มอบหมาย ซึ่งการทํางานที่ผานมาของ กสม. ชุดที่สอง ไดแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการดานยุทธศาสตรและดานตรวจสอบตามแผนยุทธศาสตรของ กสม. ทําหนาที่

ชวยเหลือการปฏิบัติงาน กสม. ดานการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเปน

การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

ที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไข การไกลเกลี่ยเพื่อใหคูกรณีทําความตกลงในการ

ประนีประนอมหรือระงับขอพิพาทและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการประสานงาน

กับหนวยราชการ องคการเอกชน และองคกรอ่ืนในดานสิทธิมนุษยชน เพื่อสงเสริมความรวมมือในดาน

การคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรของ กสม. 

และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเพื่อการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

 

๔.๑ ประเด็นที่ ๑ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 

 กสม. ไดดําเนินการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธมินุษยชน

ที่เกี่ยวของกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพื่อการดําเนินการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน 

ดังนี้ 
 

 ๔.๑.๑ ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

  กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง ดังนี ้
 

 ๑) สิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นกรณีสื่อมวลชนถูกแจงความ

ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

(คํารองที่ ๑๔๗/๒๕๕๗, รายงานผลการพิจารณาฯ ที ่๑๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘) 

  ผูรองที่ ๑ และผูรองที่ ๒ ประกอบอาชีพสื่อมวลชนของสํานักขาวแหงหนึ่งที่เผยแพร

ขาวลงในเว็บไซต เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผูรองทั้งสองไดนําเสนอรายงานขาวภาษาอังกฤษ

ในหัวขอขาว “Thai Military Profiting from Trade in Boat People, Says Special Report” มีเนื้อหา



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง ๘๖ 

 
อางอิงขอความตามรายงานพิ เศษของสํานักขาวรอยเตอร ประเทศอังกฤษที่ เผยแพรทาง 

www.Reuters.com ระบุวา เจาหนาที่ของรัฐในประเทศไทยเขาไปมีสวนรวมรับประโยชน

จากขบวนการลักลอบคามนุษยชาวโรฮินจาเผยแพร

ทางเว็บไซตของสํานักขาวของผูรอง ตอมา ผูแทน

กองทัพเรือเขาแจงความรองทุกขใหดําเนินคดีกับผูรอง

ในความผิดฐาน “รวมกันหมิ่นประมาท รวมกันนําเขาสู

ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็จ 

และรวมกันเผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูล คอมพิวเตอรอันเปนเท็จ” 

จึงขอใหตรวจสอบการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ที่บิดเบือนการใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทํา

ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน 

 กสม. ไดดําเนินการไกลเกลี่ยประนีประนอมขอพิพาทแลวแตไมเปนผลสําเร็จ 

เมื่อเรื่องดังกลาวอยูในกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดภูเก็ต กสม. จึงตองยุติเรื่อง เนื่องจากไมอาจ

ใชอํานาจตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแกไขปญหาได ตามมาตรา ๒๒ 

ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต กสม. ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับ

ปญหาการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ในการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดทาง

คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปจจุบันมีการฟองรองสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติ

ดังกลาว ซึ ่งเปนการเพิ ่มภาระในการตอสูคดีและกระทบตอการคุมครองเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นของสื่อมวลชนอันอาจนําไปสูการปดกั้นเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนได 

และมีประเด็นปญหาที่เปนผลจากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว ทั้งในลักษณะของการกระทํา

ความผิดที่ผูกระทํากรรมเดียวในความผิดฐานหมิ่นประมาทเปนความผิดตอสวนตัวสามารถ

ยอมความได แตเมื่อมีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกลาวฯ รวมดวย ทําใหจําเลยไมสามารถ

พิสูจนเหตุยกเวนความผิดหรือยกเวนโทษและเปนความผิดที่ไมสามารถยอมความได ลักษณะของ

การบังคับใชและตีความกฎหมายของเจาหนาที่ที่อาจบังคับใชกฎหมายซ้ําซอนกันและไมถูกตองตาม

เจตนารมณของกฎหมายที่มุงปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดยตรง รวมทั้งลักษณะของ

อัตราโทษที่ทําใหความผิดฐานหมิ่นประมาทมีระดับความรุนแรงยิ่งกวาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย

อาญาโดยมีอัตราโทษจําคุกและโทษปรบัสูงขึ้น ทั้งนี้ ในการตีความกฎหมายอาญาจะตองตีความอยาง

เครงครัด โดยคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายดวย  

 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณของกฎหมายหมิ่นประมาท พบวามุงประสงค

ที่จะคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของปจเจกบุคคลผูถูกละเมิดทําใหชื่อเสียงของตนเสียหาย ดังนั้น 

หนวยงานของรัฐซึ่งเปนนิติบุคคลมหาชนจึงไมควรนํากฎหมายหมิ่นประมาทมาใชในทางที่เปนการจํากัด



๘๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง 

 
หรืออุปสรรคตอการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของสื่อมวลชนในการทําหนาที่นําเสนอขอมูลที่เปน

ประเด็นสาธารณะซึ่งมีความสัมพันธกับสิทธิในการรับรูขาวสารของประชาชนที่จะทําใหสามารถ

มีสวนรวมกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไดอยางแทจริง ดังนั้น หากสื่อมวลชนปฏิบัติ

หนาที่โดยสุจริตก็ควรไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญและตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

 ในกรณีนี้ กองทัพเรือไดฟองคดีตอศาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อเรียกคาเสียหายตอผูรอง

ทั้งสองในความผิดฐานหมิ่นประมาทดวยการโฆษณา และความผิดตามพระราชบัญญัติวาดวย

การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ จากการเผยแพรรายงานพิเศษของ

สํานักขาวรอยเตอร ซึ่งระบุวาทหารไทยไดรับผลประโยชนจากการคามนุษยผูอพยพทางเรือ โดยในคดีนี ้

นายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรวมเปนพยานในคดี ซึ่งตอมาวันที่ 

๑ กันยายน ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งยกฟองคดีหมายเลขดําที่ ๒๑๖๑/๒๕๕๗๑  
 

 ๒) กรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) มีคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตออกอากาศสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม (คํารองท่ี ๒๑๙/๒๕๕๘, รายงานผล

การพิจารณาฯ ที ่๓๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนจากสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมชองหนึ่ง วา กสท.    

มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตออกอากาศของสถานี ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยอางวาเปนการ

ออกรายการที่ฝาฝนประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และละเมิดบันทึกขอตกลงระหวาง

บริษัทเอกชนเจาของสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมดังกลาว กับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ในขอกลาวหาใหขอมูลขาวสารยั่วยุ ปลุกปน 

สรางความแตกแยกในราชอาณาจักร ซึ่งผูรอง

อางวาเปนการละเม ิดสิทธ ิด านการสื ่อสาร 

ขาดความเปนธรรม ผิดขั้นตอน โดยไมเปด

โอกาสใหมีการชี้แจงขอเท็จจริง ไมเปนไป

ตามกระบวนการทางกฎหมาย เปนเหตุให

สถานีโทรทัศนฯ ไดรับความเสียหายทางธุรกิจ

กสม. ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวา การใช

ดุลพินิจในการออกคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการดังกลาวของ กสท. ไมเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเปนการขัดขวาง

                                                           
๑ ศาลยกฟองคดีทัพเรือฟองเว็บฯ หมิ่นประมาท-พ.ร.บ.คอมฯ/ http://www.prachatai.com/journal/๒๐๑๕/๐๙/๖๑๑๕๖ สืบคนเมื่อ     
  วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๘๘ 

 
เสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน และไม

เปนไปตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงมีมาตรการการแกไขปญหา

ไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อ

ขอใหพิจารณาทบทวนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) ที่มีคําสั่ง

เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีโทรทัศนฯ โดยกําหนดหลักเกณฑของเนื้อหารายการที่มี

ลักษณะตองหามออกอากาศตามกฎหมาย และหลักเกณฑการพิจารณาโทษทางปกครองใหมี

ความเหมาะสมตามความผิดเพื่อบังคับใชกับผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

ทั้งนี้ ผูรองไดยื่นคํารองตอศาลปกครองเพื่อขอใหมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว ซึ่งศาลปกครองกลางไดมี

คําสั่งคุมครองชั่วคราวใหสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมดังกลาวออกอากาศได  
 

 ๓) การละเมิดสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัย 

 กรณีที่ ๑ ตามคํารองที่ ๕๑๙/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๐๗/๒๕๕๖ 

ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ กรณี นาย ส. อาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง ไดเขียนบทความ

วิจารณผูบริหารของมหาวิทยาลัย จึงถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง และถูก

ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ฐานไมประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดี ไมมีความสุภาพเรียบรอย ไมวางตน

ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ตอมา สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบตาม

ขอเสนอของอธิการบดีใหผูรองออกจากราชการ โดยอางวาหากใหผูรองรับราชการตอไปจะเปน

การเสียหายแกราชการมหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งไลนาย ส. ออกจากราชการ เมื่อวันที ่๖ กันยายน ๒๕๕๓  

 กสม. ไดพิจารณาแลวเห็นวา กรณีสภามหาวิทยาลัยมีมติใหลงโทษ 

นาย ส. โดยลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เปนการใชอํานาจในทางละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดง

ความคิดเห็นอันเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูรองที่ไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ และ

การท่ีสภามหาวิทยาลัยมีมติไล นาย ส. ออกจากราชการ เปนการใชอํานาจในทางละเมิดหลักนิติธรรม

อันเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูรองตามรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิมนุษยชนของ

ผูรอง 

 ผูรองไดอุทธรณคําสั่งและฟองคดีตอศาลปกครอง ทําใหในเวลาตอมา 

มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งใหผูรองกลับเขารับราชการ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครองกลาง

จึงมีคําพิพากษายกคําฟองดังกลาว โดยผูรองยังคงไมไดรับการเยียวยาเงินเดือนและสิทธิประโยชน

ยอนหลังไปถึงวันที่มีคําสั่งใหออกจากราชการ ดังนั้น กสม. จึงตองยุติการตรวจสอบ เนื่องจากเปน

กรณีท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล  

 
 



๘๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 กรณีที่ ๒ (คํารองท่ี ๒๗๙/๒๕๕๔ และ ๓๗๔/๒๕๕๔, รายงานผลการพิจารณาฯ 

ที่ ๑๕๘ - ๑๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) กรณี นาย ก. และเจาหนาที่มหาวิทยาลัย 

รวม ๗ คน รองเรียนวา ตนเองไดรับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยใหปฏิบัติหนาที่รักษาการ

คณบดีคณะนิติศาสตร ในมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ ง เปนเวลา ๖ เดือน โดยมีการแตงตั้ ง

คณะกรรมการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของผูรอง เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนด

คณะกรรมการฯ กลับไมมีการประเมินผล โดยอางวามีขอมูลไม เพียงพอในการประเมินผล 

มหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติแตงตั้ง นาย ร. รองอธิการบดี ซึ่งทําหนาที่กรรมการและเลขานุการของ

คณะกรรมการกํากับติดตามฯ มารักษาการคณบดีแทน โดย นาย ร. ไดมีการกระทําที่ละเมิด

สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูรองและผูเกี่ยวของ ดังนี้   

(๑) ใชอํานาจในการยาย/ตัดโอนตําแหนงของผูรองและพนักงาน 

บุคลากรและอาจารยหลายคนไปสังกัดหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๔ คน 

 (๒) มีการติดประกาศรายชื่อพรอมรูปถายของผูรองทั้ง ๗ คน ไวในที่

สาธารณะ และหามผูรองและบุคลากรที่ถูกโอน/ยาย เขาไปในพื้นที่ของคณะนิติศาสตร   

 กสม. เห็นวาการใชอํานาจออกประกาศ และคําสั่งตัดโอนและยาย

กลุมผูรอง รวมทั้งการประกาศคําสั่งหามกลุมผูรองไมใหเขาไปในพื้นที่สาธารณะ โดยไมมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบสวน แมจะมีการยกเลิกคําสั่งในภายหลัง แตก็กระทบตอสิทธิมนุษยชนของ

อาจารยและนักศึกษา โดยการหามมิใหอาจารยเขาไปในคณะ นอกจากจะเปนการลิดรอนและจํากัดสิทธิ

เสรีภาพของกลุมผูรองในการเขาไปในพ้ืนที่สาธารณะแลว ยังมีผลกระทบกับการเรียนของนักศึกษาที่อยู

ในความรับผิดชอบดวย และบุคลากรอีก ๑ คน ที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร ภาคบัณฑิต 

จึงเปนการกระทําท่ีละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชน ไมเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ

ขั้นพื้นฐานของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติรับรองและคุมครองไว กสม. 

จึงมีมาตรการการแกไขตอมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการสื่อสาร 

ทําความเขาใจภายในองคกร และแกไขเยียวยาความเสียหายใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ  
 

 ๔) กรณีสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแหงประเทศไทยไดเรียกรอง

มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถไฟอันเปนการบริการขนสงสาธารณะของการรถไฟ

แหงประเทศไทย (คํารองที่ ๖๑๖/๒๕๕๒, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๘๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ 

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓) 

 ผูรองในฐานะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแหงประเทศไทยไดเรียกรอง

มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถไฟอันเปนการบริการขนสงสาธารณะของการรถไฟแหงประเทศไทย 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๙๐ 

 
โดยมีมูลเหตุจากกรณีขบวนรถดวนที่ ๘๔ ตรัง-กรุงเทพฯ ประสบอุบัติเหตุตกรางยานสถานีเขาเตา 

อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ   

 กสม. ไดพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงจากหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจาก

เอกสารแผนการปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อฟนฟูฐานะทางการเงินของ

การรถไฟฯ พบวา อุบัติเหตุดังกลาวไมไดเกิดจากพนักงานเพียงฝายเดียว แตยังเกิดจากปญหาสภาพ  

รางรถไฟที่มีอายุการใชงานเปนระยะเวลานาน สภาพหัวรถจักรที่ไมพรอมใชงาน และปญหาดานอุปกรณ

รักษาความปลอดภัย เชน ระบบอาณัติสัญญาณ ระบบเตือนระวังสําหรับพนักงานรถจักร รวมถึง

การขาดแคลนอัตรากําลังพนักงานรถจักร อีกทั้งมีการละเมิดขอตกลงสภาพการจางและกิจการ

แรงงานสัมพันธอันเปนการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน ดังที่บัญญัติในขอตกลงสภาพการจาง พ.ศ. ๒๕๔๔ 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย พุทธศักราช ๒๔๙๔ 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมทั้งการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองที่บัญญัติไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๙๘ วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาตอรอง 

 กสม. จึงเห็นควรเสนอแนะมาตรการการแกไขปญหาตอการรถไฟแหงประเทศไทย

ใหดําเนินการรับพนักงานการรถไฟฯ ที่เปนกรรมการสหภาพแรงงานการรถไฟฯ กลับเขาทํางาน และ

ใหเปดเผยผลการสอบสวนกรณีรถไฟขบวนที่ ๘๔ ตกราง และมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานยกระดับ

ความปลอดภัย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบราง ระบบทาง หัวรถจักรตูโดยสาร อาณัติสัญญาณ ฯลฯ 

โดยตองจัดทําแผนการปฏิรูปและพัฒนาการบริการขนสงสาธารณะโดยใหมีการประเมินและตรวจสอบ

ความปลอดภัยอยางเครงครัด และใหยกเลิกคําสั่งที่ขัดตอความปลอดภัย โดยเฉพาะคําสั่งที่ให

พนักงานสามารถนํารถจักรที่มีสภาพไมพรอมออกใหบริการ  

 นอกจากนี้ ไดมีขอเสนอแนะตอรัฐบาลใหพิจารณาศึกษาจัดตั้งหนวยงานอิสระ

ชํานาญการดานอุบัติเหตุความปลอดภัย ในรูปคณะกรรมการความปลอดภัยดานการขนสงแหงชาติ

มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมขอเท็จจริงของอุบัติเหตุทั้งทางถนนทางราง ทางน้ํา 

และทางอากาศ และการจัดตั้งสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการรถไฟฯ และจัดตั้งกองทุนปองกัน

อุบัติเหตุและผูประสบภัยในกิจการขนสงระบบราง เพื่อสรางหลักประกันและเยียวยาผูบาดเจ็บพัฒนา

กิจการทรัพยสินของการรถไฟฯ รวมทั้งใหมีการปรับปรุงคณะกรรมการรถไฟฯ ใหมีกระบวนการสรรหา

ที่โปรงใส และควรพิจารณาใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ ๘๗ วาดวย

เสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ

ฉบับที่ ๙๗ วาดวยสิทธิในการรวมตัวและรวมเจรจาตอรอง เนื่องจากอนุสัญญาทั้งสองฉบับเปนสิทธิ

ขั้นพื้นฐานในการสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและแรงงาน 



๙๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๕) กรณีบริษัทการบินแหงหนึ่ง กระทําการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมในการจางงาน (คํารองที่ ๔๖๐/๒๕๕๕, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๖๒๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ 

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖) 

 บริษัทการบินแหงหนึ่งไดจางงานพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น ฝายบริการ

อุปกรณภาคพื้น และฝายตอนรับบนเครื่องบินที่เขาทํางานตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา จํานวน ๒,๕๐๐ คน 

โดยทําสัญญาจางคราวละ ๒ ป, ๔ ป และ ๕ ป การจางงานแบบมีกําหนดระยะเวลาดังกลาว ทําให

พนักงานไมไดรับสิทธิประโยชนตามระเบียบหรือขอบังคับ ขาดความมั่นคงในการทํางาน  

 กสม. ดําเนินการตรวจสอบแลว พบวา การจางงานแบบมีกําหนดระยะเวลา

กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติในการไดรับสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการ เนื่องจากสวัสดิการหลายเรื่อง

ขึ ้นอยู ก ับระยะเวลาการทํางานที ่ยาวนาน นอกจากนี ้ ยังไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ ่งคุ มครองผู ทํางานที ่ม ีค ุณคาอยางเดียวกันไดรับ

คาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่ไมเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ เปนการจางงานท่ีไมเปนธรรม 

ทําใหพนักงานไมไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เทาเทียมกับพนักงานอื่นที่ทํางานในงานปกติ หรือ

งานในกระบวนการผลิตหรือบริการหลัก กระทบตอการใชสิทธิและเสรีภาพในการรวมตัวและ

เจรจาตอรองรวม พนักงานขาดหลักประกันความมั่นคงในการทํางานอันเปนการเลือกปฏิบัติในการจางงาน

และละเมิดสิทธิมนุษยชนและไมสอดคลองกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่ยึดหลักวาพนักงานทุกคนเปน

ทรัพยากรฯ ที่สําคัญของบริษัท 

 กสม. เห็นควรมีมาตรการการแกไขปญหาตอกระทรวงแรงงาน และใหบริษัทฯ 

ปรับปรุงแกไขสัญญาจางพนักงานฝายบริการลูกคาภาคพื้น ฝายบริการอุปกรณภาคพื้น และ

ฝายตอนรับบนเครื่องบินใหมีกําหนดระยะเวลาแนนอนเชนเดียวกับพนักงานทั่วไป เนื่องจากลักษณะ

งานดังกลาวเปนงานปกติ หรือในกระบวนการผลิต หรือบริการหลักของบริษัทฯ นอกจากนี้บริษัทฯ 

ควรปฏิบัติตามจรรยาบรรณการบินไทยอยางเครงครัด และใหกระทรวงแรงงานดําเนินการตรวจสอบ

และกํากับดูแลใหบริษัทฯ ตระหนักในนโยบายสงเสริมโอกาสมีงานทําที่มีคุณคา (Decent Work) ของ

องคการแรงงานระหวางประเทศ : ILO และตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

๖) กรณีขอใหพิสูจนการเสียชีวิตของนาย อ. (นักธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย) 

(คํารองที่ ๒๘๖/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๘๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘)  

 กรณีเจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมผูกระทําความผิดจากการเสียชีวิตของ นาย อ. แต

ขอมูลที่มีการเปดเผยตอสาธารณะนั้น ยังมีความขัดแยงกันซึ่งอาจสงผลใหไมสามารถดําเนินคดีกับ

ผูกระทําความผิดที่แทจริงได ผูรองจึงตองการใหมีการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจพิสูจน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๙๒ 

 
หลักฐานทางวิทยาศาสตร พรอมทั้งใหประสานไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตรเพื่อขอความรวมมือใน

การตรวจสอบดังกลาว เพื่อใหไดขอมูลท่ีครบถวนและสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได   

  กสม. ไดดําเนินการประสานงานระหวางหนวยราชการตาง ๆ เพื ่อคุมครอง

สิทธิมนุษยชน และลงตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงที่บานเขาจิงโจ ตําบลชัยบุรี 

อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จุดที่ฝงศพนาย อ. เพื่อหาหลักฐานและวัตถุพยานเพิ่มเติม โดย

แพทยหญิง คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท ไดใหความเห็นวา บาดแผลกอนตายเปนการทําให

ขาดอากาศจากภายนอก ซึ ่งไมไดเป นไปตามคําใหการของผู ตองหาวาลงมือฆารัดคอผู ตาย 

เนื่องจากมีรองรอยการพันธนาการและพบบาดแผลที่เกิดหลังการเสียชีวิต ซึ่งเขาไดกับการหอรัดศพ

และมีสภาพใหเห็นวามีเสื้อจํานวนหนึ่งยังอยูกับศพกอนนําไปฝง การเปลี่ยนแปลงหลังตายการเสียชีวิต

ที่ซึ่งขัดแยงกับสภาพศพ ที่พบวาศพถูกฝงแบบคว่ําหนา แตกลับมีสภาพการเนาเปอยดานหนา ลําตัว

ดานหลังไมเนาและไมมีหนอน ซึ่งทั้ง ๓ จุด ถือเปนประเด็นสําคัญที่พนักงานสอบสวนควรรับฟง 

แตปรากฏวามีขอจํากัดจากหนวยงานที่เก่ียวของเปนเหตุใหไมสามารถดําเนินการใหมีการตรวจพิสูจน

การเสียชีวิตของนาย อ. ใหบรรลุผลลงได ประกอบกับศาลอาญาไดม ีคําพิพากษาตามคดี 

หมายเลขดําที่ ๓๓๐๗/๒๕๕๖ และคดีหมายเลขแดงท่ี ๕๙๒๙/๒๕๕๗ โดยพิเคราะหพยานหลักฐาน

ของโจทกและจําเลยทั้ง ๖ คนแลวเห็นวา คนรายไดรวมกันฆารัดคอผูตายจนเปนเหตุใหผูตาย

ถึงแกความตาย เพราะขาดอากาศหายใจ สมองขาดอากาศจากการกดบีบบริเวณลําคอรวมกับการอดกลั้น

ทางเดินหายใจตามรายงานการตรวจศพและรายงานการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งกรณีนี้เมื่อมีการฟองรอง

เปนคดีในศาลแลว กสม. จึงไมอาจรับเรื่องรองเรียนดังกลาวไวพิจารณาได กสม. จึงตองยุติเรื่อง 

เนื่องจากไมอาจใชอํานาจตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแกไขปญหาได 

ตามมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แตทั้งนี้ได

จัดทํารายงานการพิจารณาขอเท็จจริง โดยไดบันทึกขอคนพบที่เปนพิรุธ และนําเสนอตอหนวยงานที่

เกี่ยวของ เพื่อใหเห็นความไมปกติของกรณีดังกลาว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๔.๑.๒  ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร 
 

 นอกจาก กสม. จะดําเนินการในเชิงรับโดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแลว

ยังดําเนินการในเชิงรุกดานยุทธศาสตร เพื่อปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนในดานสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมือง ดังนี้ 

 ๑) การศึกษาปญหาและรณรงคอนุสัญญาการคุมครองบุคคลจากการถูกบังคับ

ใหสูญหาย  

  เพื่อศึกษาปญหาเชิงลึกในกรณีบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย และศึกษาวาหนวยงานรัฐ

ไดดําเนินการจัดการแกไขปญหาใหสอดคลองกับความรับผิดชอบของรัฐที่มีตอพันธกรณีสิทธิมนุษยชน

สากล ขอผูกพันในการแสวงหาความจริง การดําเนินการใหมีความคืบหนาและเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบโดยเร็วหรือไม อยางไร นอกจากนี้ ยังประเมินความพรอมของประเทศไทยในการใหสัตยาบันตอ

อนุสัญญาวาดวยการคุมครองบุคคลจากการถูกบังคับใหสูญหาย และผลักดันใหรัฐใหสัตยาบันตอ

อนุสญัญาระหวางประเทศในกรอบเวลาที่เหมาะสม เปนตน 
 

 ๒) การศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมกับการคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง  

  เพื ่อศึกษาพัฒนาการทางแนวคิดและยุทธศาสตรของภาคประชาสังคมใน

ประเทศไทย และเปดเวทีสัมมนารับฟงความคิดเห็นของนักวิชาการตอประเด็นทางยุทธศาสตรของ

ภาคประชาสังคมเรื ่อง “บทบาทภาคประชาสังคมกับการคุ มครองสิทธิพลเมืองและสิทธิ

ทางการเมือง”นอกจากนี้ ยังเปนการเสริมพลังภาคประชาสังคมใหมียุทธศาสตรในการคุมครองและ

พิทักษสิทธิของกลุมคนดอยโอกาส รวมท้ังสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่เขมแข็งมากขึ้น 
 

 ๓) การสัมมนาเรื่อง “เขตแดนของเรา เพื่อนบานอาเซียนของเรา”  

  เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมหาดใหญพาราไดซ จังหวัดสงขลา และ

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และการสัมมนา

เรื่อง “ปญหาและทางออก : เขตแดนทางบก – ทางทะเล

ของไทยและประชาคมอาเซียน” ระหวางวันที่ ๑๔ - ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จังหวัดราชบุร ี

เพื่อศึกษาแนวทางการแกไขปญหาเขตแดนระหวางไทยกับ

ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งกรณีศึกษาที่นาสนใจของประเทศ

ตาง ๆ ที่มีเขตแดนติดตอกัน โดยครอบคลุมตัวอยางทั้งที่



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๙๔ 

 
ประสบความสําเร็จและลมเหลวในการแกปญหาและเปนการสรางความรูความเขาใจจากผลงาน

วิชาการที่ผลิตขึ้นใหกับบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใหสามารถไปขยายผลตอแกเยาวชนผาน 

สถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ นอกจากนี้ ยังเปนการกระตุนใหมีการนําเอาความรูและความเขาใจ

ที่ไดไปปรับใชใหเอื้อตอการสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน 
 

 ๔) การจัดทําคูมือการทําความเขาใจเรื่อง “สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง” 

  เพื่อใหผูอานมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้ง

หลักในการตีความหมายของสิทธิประเภทตาง ๆ ที่รับรองไวในอนุสัญญาวาดวยสิทธิพลเมืองและ

สิทธิทางการเมืองและเพื่อทําความเขาใจความสัมพันธระหวางอนุสัญญาฯ ความสัมพันธกับสิทธิ

ทางเศรษฐก ิจ ส ังคม และว ัฒ นธรรม และหล ักการส ิทธ ิมน ุษยชนที ่ร ับรองในกฎหมาย

ภายในประเทศ ทั้งรัฐธรรมนูญและกฎหมายในประเทศอื่น ๆ รวมทั้งคําสั่งศาลและคดีตัวอยาง 

รวมทั้งการนําเสนอแนวทางการคุมครองปกปองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งในประเทศและ

ในระบบสากล 
 

 ๕) การศึกษา เรื่อง “นักโทษการเมืองในสังคมไทย : จากอดีตถึงปจจุบัน” 

  เพื่อรวบรวมสังเคราะหความหมายของนักโทษการเมือง สิทธิทางการเมือง นักโทษ

ทางมโนธรรม ความเชื่อและความคิดเห็น ตามที่ปรากฏในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศและ

มาตรฐานสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ ตลอดจนแนวคิดขององคการระหวางประเทศดาน

สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของรวบรวมและวิเคราะหพัฒนาการของบริบทของนักโทษการเมืองในประเทศ

ไทยนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน และกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองในประเทศไทยต้ังแต พ.ศ. ๒๔๗๕ 

จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ไดจัดทําขอเสนอตอรัฐบาล รัฐสภา และสาธารณชนตอประเด็นนักโทษการเมือง

ในสังคมไทย 
 

         ๖) การศึกษา “การเขาถึงบริการสุขภาพตามสิทธิของผูตองขังในประเทศไทย” 

              เพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะหปญหาและผลกระทบจากชองวางในการเขาถึงสิทธิ

ทางสุขภาพของผูตองขังทุกประเภทในประเทศไทยเพื่อคนหาสาเหตุของปญหา อุปสรรคในการเขาถึง

บริการทางสุขภาพที่ควรจะไดรับพรอมทั้งเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหารวมกันระหวาง

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพื่อใหผูตองขังทุกประเภทไดเขาถึงสิทธิทางสุขภาพที่พึงมี 

 

 
 



๙๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๗) การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และ

พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ 

  เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ พัฒนาการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับเสรีภาพในการ

แสดงความคิดเห็น ศึกษาปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน

จากการบังคับใชกฎหมายดังกลาว รวมทั้งการวิเคราะหผลกระทบในสวนที่เกี่ยวกับหลักการสิทธิ

เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ในแงการบังคับใชกฎหมาย การตีความตองเปนไปอยางเครงครัด

และระมัดระวังการตีความนําไปขยายความหมายจนเกินเลย 
 

 ๘) การวิจัยเรื่อง “ทางเลือกเชิงนโยบายการแกไขปญหาผูลี้ภัยในคายพักพิงชั่วคราว” 

  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับปญหาของผูลี ้ภัยจากการสูรบ

ในสหพันธรัฐแหงสหภาพเมียนมารเขามาในคายพักพิงชั่วคราวบริเวณชายแดนไทย - เมียนมาร 

จากขอมูลพื ้นที ่พบวาผู ลี ้ภัยมีความแตกตางกันดานเชื ้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และจากการ

สอบถามความตองการของผูลี้ภัยพบวา ผูลี้ภัยกลุมที่ (๑) ตองการเดินทางไปประเทศที่สาม (๒) 

ตองการอยูอาศัยในประเทศไทย และ (๓) ตองการกลับประเทศตนทาง ซึ่งกลุมที่ตองการกลับประเทศ

ตนทางมีความหวงกังวลตอการสงกลับและตองการมีสวนรวมในการเตรียมการสงกลับใหสามารถ

ประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยจากกองกําลังกลุมตาง ๆ มีการจัดการศึกษา การสาธารณสุข เปนตน 

ผูลี้ภัยทั้งหมดอยูภายใตการดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประเทศไทยมิไดเขาเปนภาคีอนุสัญญา

วาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ หมายถึงวา ประเทศไทยไมยอมรับวามีผูลี้ภัยอยูในประเทศ

ตนเองคนเหลานั้นจึงถูกนิยามวาเปน “ผูลีภ้ัยจากสงครามหรือการสูรบ” ดังนั้น เมื่อเหตุการณความไมสงบ

ในประเทศตนทางสิ้นสุดลง คนเหลานั้นตองถูกสงกลับประเทศตนเอง การดูแลคนเหลานั้นจึงเปน

ตามหลักมนุษยธรรม กลาวคือ การใหอาหาร ที่อยูอาศัย เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค การศึกษาพอเพียง

แกการดํารงชีพ และไมอนุญาตใหออกนอกคายพักพิง ยกเวนไดรับอนุญาตจากผูมีหนาทีร่ับผิดชอบ โดย

มีสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: 

UNHCR) เปนองคกรที ่เขามารับผิดชอบหลักในการประสานงานดําเนินการในการสงผู ลี ้ภัยไป

ประเทศท่ีสาม หรือเตรียมการสงกลับประเทศตนทาง และมีองคกรสากลอื่นอีกจํานวนมากที่แบงหนาที่

รับผิดชอบใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมตาง ๆ ดังนั้นขอพิจารณาในการสงกลับผูลี้ภัยควร

ดําเนินการ  

 ๘.๑) ทําการสํารวจและการจําแนกประชากรในพื้นที่พักพิง โดยกระทรวงมหาดไทย 

UNHCR และ Thai Border Consortium : TBC ใหตรงกัน และจําแนกประชากรผูลี้ภัย ๓ กลุม คือ 

(๑) ผูที่ขึ้นทะเบียนมีบัตรประจําตัวที่ออกโดย UNHCR (๒) ผูที่ไดรับการขึ้นทะเบียนประเภท 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๙๖ 

 
Pre - Screening และ (๓) ประเภทไมไดขึ ้นทะเบียนกับ UNHCR เปนวิธีการที่เหมาะสมใน

การสงกลับ  

 ๘.๒) การเตรียมการสงกลับโดยองคกรสากลไดมีบทบาทในการฝกทักษะในการ

ประกอบอาชีพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในคายใหไดรับการรับรอง และประสานงานกับ

โรงเรียนฝงชายแดนเมียนมาร   

 ๘.๓) เงื่อนไขทางสังคม การเมืองในการสงผูลี้ภัยกลับ ความแตกตางทางเชื้อชาต ิ

ความกังวลเรื่องที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน ซึ่งที่ดินเดิมถูกยึดครองไปแลว หรืออาจมีกับระเบิด  

 เนื่องจากสถานการณความขัดแยงในสหพันธรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ

กองกําลังชนกลุมนอยยังไมยุติ การเจรจาหยุดยิงยังไมบรรลุผล การสงกลับยังไมสามารถทําได 

ในสถานการณที่ประเทศไทยตองการกําลังแรงงานจําเปนที่จะตองทบทวนแนวคิดที่มีตอผูลี้ภัยจาก 

“การใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม”ไปสู แนวคิด “การพัฒนาอยางมีสวนรวม” โดยการนํา

ศักยภาพของผูลี ้ภัยมีสวนรวมในการพัฒนาเปนโอกาสในการแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงาน 

เปนตน 

 

๔.๒ ประเด็นที่ ๒ : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 
  

 ในประเด็นสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กสม. เห็นวา การดําเนินงานสงเสริมและ

คุมครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ และสรางการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน จําเปนตองมี

การเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนงานเชิงรับ เขา

กับงานปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปน

งานเชิงรุก ผานการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

แกไขพฤติกรรมของบุคคล องคกร ตลอดจน

แก ไข ป ญ ห า เช ิง โค รงส ร า ง ทั ้ง ใน ส ว น

นโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจน

การปลูกฝงหรือสรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน 

โดยใชกระบวนการ เรียนการสอนและการฝกอบรมตาง ๆ จึงกําหนดภารกิจการทํางานเชิง

ประเด็น โดยในดานสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กสม. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติ

หนาที่ ๒ ดาน คือ ดานตรวจสอบ และดานยุทธศาสตร ซึ่งทําใหเกิดการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในรายกรณีและในภาพรวมของระบบงานยุติธรรม และยังสรางความ



๙๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
รวมมือเชิงสมานฉันทกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะ

นําไปสูการแกไขปญหาดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืนอยางแทจริง โดยผลการดําเนินงาน

ดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่สําคัญครอบคลุมตั้งแตกระบวนการตนน้ํา (เจาหนาที่ตํารวจ) กลางน้ํา 

(อัยการ และเจาหนาที่/ผูอํานวยกระบวนการยุติธรรม) และปลายน้ํา (ราชทัณฑ) ในดานการตรวจสอบ 

และดานยุทธศาสตรในกระบวนการยุติธรรม รายละเอียดดังตอไปนี ้
 

   ๔.๒.๑ ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

การดําเนินงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ของ 

กสม. ซึ่งเปนงานลักษณะเชิงรับมีกรณีท่ีเปนเรื่องสําคัญ ดังนี ้  
 

 ๑) กรณีเจาหนาที่ตํารวจไมรับตัวผูตองหาเพื่อดําเนินคดี ซึ่งพนักงานสอบสวน

สถานีตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไมรับตัวผูรองไปดําเนินคดีตามที่กําหนด ทั้ง ๆ ที่

ไดรับแจงจากเรือนจํากลางสมุทรปราการ อันเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม (คํารองท่ี ๓๙/๒๕๕๓,

รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๓๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓)   

 กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา การที่

พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบางพลีไมไปรับตัวผูรอง ทั้งที่ไดรับแจงจากคณะอนุกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนเหตุใหผูรองตองถูกควบคุมตัวในสถานที่ตรวจพิสูจนเปนเวลาถึง 

๑๗๔ วัน ซึ่งเกินกวาโทษในคดีอาญาที่ถูกฟองเปนจําเลยตอศาล และทําใหผูรองตองรองขอตอศาล

เพื่อขอใหมีคําสั่งปลอยตัวเนื่องจากถูกควบคุมตัวโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา ไมเปนไปเพื่อการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผูรอง ในฐานะที่เปน

ผูตองหามีสิทธิที่จะใหคดีของตนไดรับการพิจารณาอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ตามที่

รัฐธรรมนูญใหการรับรองไว อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ พนักงานเจาหนาที่ของ

กรมคุมประพฤติที่เกี่ยวของ มิไดดําเนินการติดตามผลวาพนักงานสอบสวนไดมารับตัวผูตองหาแลว

หรือไม ตามหนังสือสั่งการของกรมคุมประพฤติ  

 กสม. จึงเห็นสมควรใหแจงรายงานผลการตรวจสอบและมาตรการการแกไข

ปญหาไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงยุติธรรม และกรมคุมประพฤติ ซึ่งตอมาสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติและกรมคุมประพฤตไิดหารือรวมกันเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว 
 

 ๒) กรณีกลาวหาวาเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน ปฏิบัติหนาที่

โดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน นําตัวบุตรชาย

ของผูรองไปสอบปากคํา ในฐานะผูตองสงสัยในคดีฆาตกรรม โดยควบคุมตัวอยูที่หองสอบสวน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง ๙๘ 

 
ของสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน เปนเวลา ๓ วัน จึงถูกตั้งขอกลาวหาวาฆาผูอื่น ผูรอง

จึงรองเรียนเพื่อขอความเปนธรรม (คํารองที่ ๑๑๗/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ 

๗๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา

บุตรของผูรองเขาพบพนักงานสอบสวนกอนรับแจงขอกลาวหาถึง ๒ วัน และพนักงานสอบสวนได

สอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวของเรื่อยมาจนถึงวันที่มีการแจงขอกลาวหาตอบุตรของผูรอง ขอเท็จจริงนี้

แสดงใหเห็นวา บุตรของผูรองอยูในความรับผิดชอบ

ของพนักงานสอบสวนกอนการแจงขอกลาวหา ซึ่ง

ถือวาเปนการควบคุมบุตรชายของผูรองไวกอนที่จะ

มีหมายจับของศาล และเมื่อพิจารณาจากการที่ผู

รองขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

ตํารวจสังกัดสถานีตํารวจภูธรเม ืองขอนแกนที่

ควบคุมตัวผู ตองหาไว จึงนาเชื ่อไดวาเจาหนาที่

ตํารวจควบคุมตัวบุตรชายของผูรองในระหวางวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ โดยบุตรชายของ

ผู รองมิไดสมัครใจ การควบคุมดังกลาวจึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เห็นสมควรแจงไปยัง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่และควบคุมกวดขันมิใหเกิด

เหตุการณเชนวานี้อีกตอไป 
 

 ๓) กรณีเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลบางเขนไมแสวงหาพยานหลักฐาน

เพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูตองหาเปนเหตุใหจับกุมผิดตัว (คํารองที่ ๒๒๑/๒๕๕๓, รายงานผล

การพิจารณาฯ ที่ ๓๕๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓)๒  

  กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา

การดําเนินคดีของเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลบางเขน มิไดพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูตองหา 

ทั้งที่ผูตองหาใหการปฏิเสธ ซึ่งขัดกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑ 

ทั้งขาดความละเอียดรอบคอบ ซึ่งบุคคลในฐานะเปนเจาหนาที่ตํารวจจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ 

เปนเหตุใหผูตองหาถูกคุมขังอยูในเรือนจํานานกวา ๔ เดือน ทั้งที่มิไดเปนผูกระทําความผิดตามที่

ถูกกลาวหาแตอยางใด จึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน เห็นควรกําหนดมาตรการการแกไขปญหา

และปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาดําเนินการ กรณีการปฏิบัติ

                                                           
๒ เปนกรณีตัวอยาง (Precedent Case) ที่ กสม. นํามาพัฒนาเปนสื่อวีดีทัศนความยาวประมาณ ๓๐ นาที เพื่อใชในการฝกอบรมพนักงานเจาหนาที่ 

ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกรณีดังกลาวแสดงใหเห็นถึงเหตุผล และความ
จําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแตตน-กลาง และปลายน้ํา 



๙๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
หนาที่บกพรองของเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานสอบสวน โดยไมแสวงหาขอเท็จจริงและ

พยานหลักฐาน เพื่อพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา เปนเหตุใหจับกุมผูตองหา

ผิดตัวทําใหสูญเสียอิสรภาพ รวมท้ังการเยียวยาความเสียหายที่ผูตองหาควรไดรับอยางเหมาะสม  
 

 ๔) กรณีกลาวหาวาเจาหนาที่ตํารวจของสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก 

ทํารายรางกายผูตองหาจนไดรับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งผูรองกลาวอางวาเจาหนาที่ตํารวจของสถานีตํารวจ 

ภูธรแมสอด จังหวัดตาก ไดจับกุมผูตองหา แลวทํารายรางกายจนไดรับบาดเจ็บ จึงขอใหตรวจสอบ 

(คํารองที่ ๔๐๒/๒๕๕๔, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๔๗๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖) 

 กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา 

แมพยานหลักฐานที่ไดจากการตรวจสอบยังไมอาจรับฟงยืนยันไดวาอาการบาดเจ็บของผูตองหารายนี้ 

เกิดขึ้นจากการกระทําของเจาหนาที่ตํารวจชุดจับกุมของสถานีตํารวจภูธรแมสอด อยางไรก็ตาม 

ขอเท็จจริงปรากฏวา พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลสุทธิสาร ไดสงบันทึกปากคําของ

ผูตองหาไปยังพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรแมระมาด ซึ่งไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหเปน

ผูตรวจสอบขอเท็จจริง โดยไมปรากฏวาพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลสุทธิสาร ไดสงคํารองทุกข

ไปยังสถานีตํารวจภูธรแมสอด ซึ่งเปนพนักงานสอบสวนที่มีอํานาจสอบสวนคดีดังกลาว เปนเหตุให

คํารองทุกขของผูรองไมอาจเขาสูกระบวนการยุติธรรมไดตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญและกติการะหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ใหการรับรองไว จึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กสม. จึงมีมติใหกําหนดมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้ โดยใหสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติแจงใหพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรแมสอด ดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอน

ของกฎหมาย แลวมีความเห็นไปยังพนักงานอัยการพิจารณาตอไป 
 

 ๕) กรณีกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยดําเนินคดี

ลาชา (คํารองที่ ๔๙๖/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๕๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

 กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียน กรณีผูรองลงเรือประมงและออกเดินทางจาก

ทาเรือที่อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะที่อยูบนเรือทรัพยสินของผูรองไดสูญหายไป

ผูรองจึงไดสอบถามคนในเรือและถูกทํารายรางกาย และอางวาไดยินคนในเรือประกาศขายผูรองทาง

วิทยุสื่อสารในเรือ ผูรองจึงไดกระโดดลงทะเล และรูสึกตัวอีกครั้งบนเรือประมงสัญชาติเวียดนาม 

ผูรองไดเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยและไดแจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน กองบังคับการ

ปราบปรามการคามนุษย เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ และไดรับคํารองทุกขไวเปนคดีอาญา ที่ ๑/๒๕๕๖ 

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖ ใหดําเนินคดีกับผูตองหาจํานวน ๕ คน โดยกลาวหาวารวมกันทําราย

รางกาย พยายามฆาและหลอกลวงใหไปทํางานในเรือประมง จนปจจุบันคดียังไมคืบหนา จึงขอให



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๐๐ 

 
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 กสม. รับฟงขอเท็จจริง เอกสารหลักฐานและคําชี้แจงทุกฝายที่เกี่ยวของแลว 

ปรากฏวา กองบังคับการปราบปรามการคามนุษยแจงวา พนักงานสอบสวนเรื่องดังกลาวไดเขาอบรม

หลักสูตร และแจงใหพนักงานสอบสวนดังกลาวสงมอบสํานวนคดีใหพนักงานสอบสวนอื่นดําเนินการ

แลว จากการตรวจพบวา นับตั้งแตวันที่ผูรองรองทุกขจนถึงปจจุบัน ไมปรากฏวาพนักงานสอบสวน

ไดแจงความคืบหนาของคดีใหผู เสียหายทราบ ตามหนังสือ ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/๑๗๒๑ ลงวันที่ 

๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติวางแนวทางไว และไมปรากฏวามีการดําเนินการใด 

ๆ เกี่ยวกับคดีจนเปนเหตุใหคดีลาชา การกระทําของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสํานวนเปนเหตุ

ใหผูรองไมไดรับสิทธิในการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ตามที่รัฐธรรมนูญและกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองใหการรับรองไว กรณีนี้จึงเปนการกระทํา

หรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูรอง 

 โดยที่ กสม. เห็นวา มีคํารองเกี่ยวกับการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนลาชา

เปนจํานวนมาก โดยเหตุผลของความลาชา หนวยงานผูรับผิดชอบมักจะใหเหตุผล คือ พนักงาน

สอบสวนเจาของสํานวนเดิมโยกยายสถานที่ทํางานโดยไมไดสงมอบสํานวนการสอบสวนใหพนักงาน

สอบสวนคนอื่น หรือพนักงานสอบสวนเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ และไมไดสงมอบสํานวนการสอบสวน 

จึงเห็นควรใหฝายเลขานุการเก็บขอมูลคํารองประเภทนี้ไวเปนขอมูลเพื่อหาแนวทางหรือมาตรการ

ในการแกไขปญหาดังกลาวตอไป สวนประเด็นการตรวจสอบคํารองนี้ เมื่อผลการตรวจสอบ

พบวา มีเหตุอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนผูรอง กสม. จึงมีมติเห็นควรแจงผลการตรวจสอบ

และมาตรการการแกไขปญหาไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
 

  ๖) กรณีกลาวอางวา พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรแมสอด จังหวัดตาก ดําเนินคดี

ลาชา (คํารองที่ ๓๑๒/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 กสม. ไดตรวจสอบกรณีรองเรียน วาผูรองเปนผูตองขังที่เรือนจํากลางระยอง ใน

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งศาลจังหวัดระยองไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก ๑๕ ป และ

คดีถึงท่ีสุดแลว เหลือกําหนดโทษจําคุกอีก ๒ ป ๕ เดือน ตอมาพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรแม

สอดไดขออายัดตัวผูรองแตไมดําเนินคดี ทําใหผูรองเสียสิทธิในการออกทัณฑสถานเปด ทําวันลด

โทษและทําการพักโทษ จึงขอให กสม. ตรวจสอบเรงรัดการดําเนินคดีของสถานีตํารวจภูธรแมสอด  

 กสม. พิจารณาผลการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวา กรณีพนักงานสอบสวนของ

สถานีตํารวจภูธรแมสอด ดําเนินคดีที่ผูรองตกเปนผูตองหาลาชา โดยกฎหมายไดคุมครองบุคคลที่เปน

ผูตองหาใหมี สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม สําหรับการดําเนินการ



๑๐๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ของพนักงานสอบสวนเกี่ยวกับการอายัดตัวผูตองหานั้น สํานักงานตํารวจแหงชาติไดวางแนวทาง

ปฏิบัติไวตามหนังสือ ท่ี ๐๐๐๔.๖/๙๖๑๐ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๖ และหนังสือ ที่ ๐๐๐๔.๖/๖๑๖๗ 

ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕ โดยสรุปวา เมื่อพนักงานสอบสวนไดทําการอายัดตัวผูตองหาไวแลว 

ใหพนักงานสอบสวนรีบสอบสวนดําเนินคดีกับผูตองหาใหแลวเสร็จโดยไมตองรอใหพนโทษในคดีเดิม

กอน ดังนั้น การที่พนักงานสอบสวนไมไดดําเนินการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ภายหลังจาก

การอายัดตัวผูรอง โดยอางวายังไมไดตัวผูรองไปสอบสวนเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อนในแนวทาง

ปฏิบัติอันอาจทําใหผูตองหาเสียสิทธิประโยชนที่พึงจะไดรับ และยังกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลในฐานะที่เปนผูตองหา ท่ีมีสิทธิไดรับการสอบสวนอยางรวดเร็ว ตามที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองไว 

และการดําเนินการที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงเปนกระทําหรือละเลยการกระทํา

อันเปนละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูรอง  

 จากปญหาการดําเนินคดีผูตองหาที่ถูกอายัดตัวลาชา กสม. เห็นชอบแนวทาง

การแกไขปญหา โดยมีหนวยงานที่พรอมแกไขปญหาดังกลาว ไดแก กรมราชทัณฑ ซึ่งแจงวาหากมี

การขอโอนตัวผูตองหาที่ถูกคุมขังในเรือนจําหนึ่งไปคุมขังอีกเรือนจําหนึ่งเพื่อดําเนินคดี ก็พรอมที่จะ

สนับสนุน และสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีการแกไขแนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดีกับผูตองหาที่ถูก

อายัดตัวแลว ตามคําสั่งสํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ 

บทที่ ๔ ขอ ๔.๔.๔ โดยกําหนดแนวปฏิบัติของพนักงานสอบสวนเมื่อไดอายัดตัวผูตองหาแลววา 

ใหรีบดําเนินการ โดยไมตองรอใหโทษจําคุกในคดีเดิมสิ้นสุดกอน  
 

 ๗) กรณีเจาหนาที่ตํารวจจับกุม ควบคุมตัว และตรวจคนบานพักแกนนํากลุม 

กปปส. และนักสื่อสารมวลชน (คํารองที่ ๖๖/๒๕๕๗, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๘๘/๒๕๕๘ 

ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

  กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีเจาหนาที่ตํารวจจับกุม ควบคุมตัว นาย ส. 

แกนนํากลุม กปปส. และนักสื่อสารมวลชน เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ และเมื่อวันที่ 

๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เจาหนาที่ตํารวจนําหมายศาลจังหวัดนครปฐมเขาตรวจคนบานของ นาย ส. 

โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานฝายผูรอง ฝายผูถูกรอง และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

แลวเห็นวา เหตุการณเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ที่เจาหนาที่ตํารวจ ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 

รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว จังหวัดนครปฐม เขาตรวจคนบานของนาย ส. กรณี

ดังกลาว จึงเปนเร่ืองที่เก่ียวของกับเสรีภาพในเคหสถานของ นาย ส. ที่ไดรับการรับรองและคุมครอง

ตามรัฐธรรมนูญ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งเจาหนาที่ของ

รัฐจะตองมีหนาที่ในการเคารพตอสิทธิและเสรีภาพของ นาย ส. ในเรื่องนี้ หากเจาหนาที่ของรัฐจะ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๐๒ 

 
กระทําการอยางใดอันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ นาย ส. เจาหนาที่ของรัฐจะตองกระทํา

ไปตามหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวดวย กลาวคือ เจาหนาที่ของรัฐจะเขา

ไปในบานพักซึ่งเปนเคหสถานของ นาย ส. โดยปราศจากความยินยอมของผูครอบครองกอนมิได  

  นอกจากนี้ การตรวจคนเคหสถานจะกระทําไดโดยคําสั่งหรือหมายของศาล หรือมี

เหตุอยางอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติเทานั้น เมื่อขอเท็จจริงจากการตรวจสอบปรากฏวา ในการตรวจคน

บานพักของ นาย ส. มีเจาหนาที่ตํารวจจํานวนหนึ่งไดปนรั้วดานหนาบานเขาไปเปดประตูใหเจาหนาที่

ตํารวจอีกจํานวนหนึ่งเขาไปในบานพักของ นาย ส. กรณีนี้เห็นวา แมการตรวจคนบานพักของ นาย ส. 

จะอาศัยอํานาจตามหมายคนของศาลจังหวัดนครปฐม ที่ ค.๗๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ 

ซึ่งเปนการดําเนินการไปตามหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในเคหสถานของบุคคลแลวก็ตาม แต

รัฐธรรมนูญในเรื่องนี้ไดแบงแยกการรับรองและคุมครองเสรีภาพของบุคคลไวอยางชัดเจนระหวาง

ขั้นตอนการเขาไปในเคหสถานกับขั้นตอนการตรวจคนเคหสถาน การที่เจาหนาที่ตํารวจไดปนรั้ว

เขาไปในบานพักของ นาย ส. โดยไมไดแจงใหบุคคลที่อยูภายในบานทราบและไมแสดงหมายคนของศาล

กอน รวมถึงการตรวจสอบก็ไมปรากฏขอเท็จจริงวาการเขาตรวจคนครั้งนี้ไดพบกลุมชายฉกรรจ จํานวน 

๕ - ๖ นาย พรอมอาวุธครบมือ ซึ่งเจาหนาที่ตํารวจไดชี้แจงขอเท็จจริงวา เปนผูบังคับใหเจาหนาที่

ตํารวจฝายสืบสวนออกจากรถเพื่อจะทําการตรวจคน จึงเห็นวา เจาหนาที่ตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ในวัน

เกิดเหตุโดยปนเขาไปในบานพัก ซึ่งเปนเคหสถานของ นาย ส. โดยมิไดปรากฏขอเท็จจริงวาเจาพนักงาน

ตํารวจไดแจงใหภรรยาของ นาย ส. ในฐานะผูครอบครองทราบกอน วาเจาพนักงานตํารวจจะเขามา

ทําการตรวจคนโดยมีหมายหรือคําสั่งของศาล และไมปรากฏพฤติการณขัดขวางจากภรรยาของ นาย ส. 

เกิดขึ้นจึงเปนการกระทําที่ขัดตอหลักการรับรองและคุมครองเสรีภาพในเคหสถานของบุคคลตาม

รัฐธรรมนูญ และไมอยูในเงื่อนไขของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ การ

กระทําดังกลาวยังไมเปนไปตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหกระทํากอนเขา

ไปในที่รโหฐานเพื่อการตรวจคน ดังนั้น เห็นวากรณีเจาหนาที่ตํารวจปนเขาไปในบานพักของนาย ส. 

ในครั้งนี้จึงเปนการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. จึงเห็นควรแจงมาตรการการแกไขปญหาให

สํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจคน ตั้งแตขั้นตอนการขอเขา

ตรวจคนและการตรวจคนที่ถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย  

 สําหรับกรณีการจับกุม นาย ส. ตรวจสอบขอมูลสรุปไดวา เจาหนาที่ตํารวจนําโดย 

ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดแสดงหมายจับในขอกลาวหาฝาฝนพระราชกําหนดการบริหารราชการ

ในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อจับกุมตัว นาย ส. ณ รานอาหารในหางสรรพสินคาชื่อดังยาน

ลาดพราว โดยท่ีไมมีการขัดขืนแตอยางใด จากนั้น เจาหนาที่ตํารวจไดนําตัว นาย ส. ไปควบคุมตัวไวที่

กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 



๑๐๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ปรากฏขอเท็จจริงเปนที่ยุติวา เจาหนาที่ตํารวจไดจับกุม นาย ส. โดยอาศัยหมายจับในขอกลาวหาฝาฝน

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ แลว จึงเห็นวา การกระทําของ

เจาหนาที่ตํารวจที่จับกุม นาย ส. ในครั้งนี้ เปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของนาย ส. ตามที่รัฐธรรมนูญ

บัญญัติไวแลว การกระทําของเจาหนาที่ตํารวจที่จับกุม นาย ส. จึงไมเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน    
 

 ๘) กรณีไมไดรับความเปนธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํา

จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผูรองรองเรียนวา เจาพนักงานเรือนจําจังหวัดปทุมธานีรวมกันกลั่นแกลง

ผูตองขังใหไดรับโทษทางวินัยและลงโทษผูรองโดยไมสอบสวนหาสาเหตุกอน จึงขอใหตรวจสอบ  

(คํารองที่ ๕๓/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๘๕๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕) 

 กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลวมีความเห็นวา

แมเรือนจําจังหวัดปทุมธานีจะลงโทษทางวินัยผูรองกับผูตองขังรายอื่นไปตามอํานาจหนาที่แลวก็ตาม 

แตการที่เจาพนักงานเรือนจําทําการโกนผมผูตองขังหญิงและประกาศเรื่องราวผานทางเครื่องขยายเสียง 

เปนการกระทําที่ไมเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และละเมิดตอสิทธิมนุษยชน 

 กสม. จึงเห็นสมควรใหแจงรายงานผลการตรวจสอบและมาตรการการแกไขปญหาไปยัง

กรมราชทัณฑเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งตอมา กรมราชทัณฑแจงผลการดําเนินการวา

ไดเนนย้ําใหเจาหนาที่ปฏิบัติตอผูตองขังโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน และจะพิจารณาปรับปรุง

กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เห็นวาอาจเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอไป 
 

 ๙) กรณีรองเรียนวา ผูตองกักขัง สถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี ถูกทําราย

รางกายจนเสียชีวิต  (คํารองที่ ๒๑๑/๒๕๕๗, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๘๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ 

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘) 

  กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาล

บางโพงพาง ไดจับกุม “นายเอ (นามสมมุติ)” นองชายของผูรองในขอหาขับขี่รถยนตนั่งสาธารณะ

ในขณะเมาสุราหรือเมาอยางอื่น ไมพกพาใบอนุญาตขับข่ีขณะขับรถ แตในเอกสารทางคดีตาง ๆ กลับระบุ

ชื่อผูตองหาวาชื่อ “นายบี” โดยไมมีการตรวจสอบบัตรประจําตัวประชาชน และฐานขอมูลประวัติ

อาชญากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และพนักงานอัยการฝายคดีศาลแขวง ๔ สงฟองคดี 

จนกระทั่งศาลแขวงพระนครใตพิพากษาคดีวา นองชายของผูรองมีความผิดตามพระราชบัญญัติ

จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหกักขังแทนคาปรับ 

๘,๕๐๐ บาท มีกําหนด ๔๒ วัน ณ สถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี หากไมมีเงินชําระคาปรับใหคุมขัง

แทนคาปรับ ๔๒ วัน  

  นายเอ (ในชื่อนายบี) ไดยอมถูกกักขังแทนคาปรับ จึงถูกสงตัวไปยังสถานกักขังกลาง 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๐๔ 

 
จังหวัดปทุมธานี โดยเจาหนาที่สถานกักขังฯ ผูคุมแดน ๒ (แดนแรกรับ) ไดเปนผูรับตัวและจัดทํา

ทะเบียนประวัติ ซึ่งปกตินายเอ จะตองถูกควบคุมที่แดน ๒ (แดนแรกรับ) เพราะเปนโทษสถานเบา 

แตเจาหนาที่ฯ กลับสงตัวนายเอ ไปยังแดน ๑ ซึ่งผูรองอางวาเปนผูมีอิทธิพล ขณะถูกกักขังนายเอ 

ไดถูกผูตองกักขังจํานวน ๙ คน รุมทํารายรางกายจนไดรับบาดเจ็บอาการสาหัส แตเจาหนาที่ฯ ไมนํา

ตัวนายเอไปรักษาที่โรงพยาบาลแตกลับนําไป แยกขังเดี่ยวใหอดน้ําและอาหาร ตอมา เจาหนาที่ฯ ได

นําตัวนายเอสงโรงพยาบาลธัญบุรี แพทยผูตรวจแจงวา นายเอ มีอาการหนักไมสามารถรักษาได 

เนื ่องจากเครื่องมือแพทยไมเพียงพอ จึงออกใบสงตัวนายเอไปรักษาที่โรงพยาบาลขนาดใหญ    

แตเจาหนาที่ฯ กลับนําตัวนายเอกลับไปยังสถานกักขังในสภาพเลือดออกปากออกจมูก และนําไป

แยกขังเดี่ยวใหอดน้ําและอาหาร ระหวางถูกกักขังนายเอ มีอาการเลือดออกปากและจมูกตลอดเวลา 

จนกระทั่งนายเอ ทนพิษบาดแผลไมไหวและเสียชีวิตในเวลาตอมา เพื่อขอใหตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน และขอความเปนธรรม 

   กสม. พิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานท้ังฝายผูรอง ฝายผูถูกรอง

มีความเห็น ดังนี้  

   (๑) การที่เจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจนครบาลบางโพงพาง และพนักงาน

อัยการฝายคดศีาลแขวง ๔ ดําเนินคดีกับนองชายของผูรอง คือ นายเอ (นามสมมุติ) โดยระบุชื่อเปน

นายบี ซึ่งเสียชีวิตไปแลวนั้น เห็นวา เจาหนาที่ตํารวจ และพนักงานอัยการตองการดําเนินคดีกับนายเอ 

กรณีนี้จึงมิไดกระทบตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของนองชายของผูรองตามที่รองเรียน แตเปน

ขอผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบขอมูลบุคคล ซึ่งหากเกิดขึ้นอีกอาจจะเปนการดําเนินคดีผิดตัว 

อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนได จึงเห็นควรแจงไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานักงาน

อัยการสูงสุด เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาลักษณะนี้   

   (๒) กรณีเจาหนาที่ของสถานกักขังฯ ทําการควบคุมตัวนายเอ ในสถานที่ควบคุมตัว

ที่ไมตรงกับลักษณะโทษตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของกรมราชทัณฑกําหนดนั้น ถือเปนการไมบังคับใช

กฎหมายเพื่อการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายของนองชายของผูรอง ตามที่

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ บัญญัติใหตองกระทําอันเปน

การละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรแจงใหกรมราชทัณฑพิจารณาในประเด็นปญหานี้  

   (๓) กรณีนายเอ ถูกผูตองกักขังในหองนอนเดียวกันรุมทํารายรางกายไดรับ

บาดเจ็บสาหัส และเจาหนาที่ฯ ไดนําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธัญบุรี และแพทยไดวินิจฉัยใหสงตัวให

แพทยเฉพาะทางทําการรักษาตอไป แตเจาหนาที่สถานกักขังฯ ไมจัดสงนองชายของผูรองไปใหแพทย

เฉพาะทางในโรงพยาบาลขนาดใหญตามคําแนะนําของแพทยและนายเอ ไดเสียชีวิตในเวลาตอมานั้น  

เห็นวา กรณีนี้เจาหนาที่ฯ ควรจะตองรีบสงตัวนองชายของผูรองไปรับการรักษายังสถานพยาบาลที่มี



๑๐๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามที่แพทยแนะนํา ซึ่ งสามารถดําเนินการได โดยการแจ ง ให

ผู บังคับบัญชาทราบ สวนคารักษาพยาบาลยอมเปนไปตามระเบียบของกรมราชทัณฑ แต

เจาหนาที่ฯ กลับนํานองชายของผูรองกลับไปยังสถานที่ควบคุมและรายงานใหพัศดีเวรทราบ 

โดยไมไดสงตัวไปรับการรักษาตอตามที ่แพทยแนะนํา เปนสาเหตุใหน องชายของผู รอง

เสียชีวิต กสม. เห็นวา กรมราชทัณฑ โดยสถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี ไมไดดําเนินการให

เกิดความเหมาะสมเพื่อใหการคุมครองนองชายของผูรองไดรับสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญและพันธกรณี

ระหวางประเทศใหการรับรองไว จึงเปนการกระทําและการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน สมควรกําหนดมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังกรมราชทัณฑ

เพื่อพิจารณาในประเด็นปญหานี้ และควรแจงผลการตรวจสอบคํารองนี้ไปยังสํานักงานชวยเหลือ

ทางการเงินแกผู เส ียหายและจําเลยในคดีอาญา กรมคุ มครองสิทธิและเสรีภาพเป นขอม ูล

ประกอบการพิจารณาตอไป 

   (๔) กรณีเจาหนาที่สถานกักขังฯ ไดแจงความรองทุกขกลาวโทษผูตองกักขังที่รุม

ทํารายนองชายของผูรอง รวม ๙ ราย เพื่อสอบสวนหาตัวผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว

จึงควรยุติการตรวจสอบ และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบและเรงรัดการดําเนินคดี  
 

 ๑๐) กรณีพนักงานสอบสวนดําเนินคดีที่ขออายัดตัวผูรองไวลาชา โดยผูรองเปน

ผูตองขังของเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรโคกกลอย จังหวัด

พังงา ไดอายัดตัวผูรอง เพื่อดําเนินคดีที่ผูรองกระทําความผิดไวอีกคดีหนึ่ง แตคดีไมมีความคืบหนา  

(คํารองที่ ๔๑๐/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖) 

 กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา

พนักงานสอบสวนใชระยะเวลาในการดําเนินคดีที่ผูรองถูกอายัดตัวนานเกินสมควร ทั้งในสวนของ

การประสานงานระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการในการสงสํานวนการสอบสวน และใน

สวนของการพิจารณาคําขออนุญาตโอนยายผูตองขังของกรมราชทัณฑ จึงเปนการละเมิดสิทธิใน

กระบวนการยุติธรรมของผูรองในฐานะเปนผูตองหา ที่มีสิทธิไดรับการสอบสวนหรือการพิจารณา

คดีที่รวดเร็ว ตามท่ีรัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองไว 

 กสม. จึงเห็นสมควรใหแจงรายงานผลการตรวจสอบและมาตรการการแกไข

ปญหาไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงานอัยการสูงสุด และกรมราชทัณฑ เพื่อพิจารณา

ดําเนินการ โดยตอมาทราบจากสํานักงานตํารวจแหงชาติวาพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวของมีความ

บกพรองตอหนาที่จริง จึงไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปแลว 

 
 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๐๖ 

 
 ๑๑) กรณีรองเรียนวาบุตรชายเสียชีวิตในขณะถูกควบคุมตัวอยูที่ เรือนจํา         

(คํารองที่ ๑๕๖/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘) 

  กสม. พิจารณากรณีรองเรียน กรณีบุตรชายของผูรองเสียชีวิตในขณะถูกควบคุม

ตัวอยูที่เรือนจํากลางนครปฐม แตไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

จากการตรวจสอบของ กสม. พบวา กรณีบุตรชายของผูรองซึ่งเปนผูเขารับการตรวจพิสูจนการเสพยาเสพติด

ไดเสียชีวิตที่เรือนจํากลางนครปฐม เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๕ เปนกรณีการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น

ภายในสถานที่ควบคุมตัวของรัฐ หนวยงานของรัฐจึงมีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมายเพื่อใหทราบ

ถึงสาเหตุการเสียชีวิต ตลอดจนดําเนินคดีกับผูที่กระทําความผิด ซึ่งจากการตรวจสอบหลังจาก

บุตรชายของผูรองไดเสียชีวิตแลว เรือนจํากลางนครปฐมไดมีคําสั่ง ที่ ๔๑๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๖ 

ตุลาคม ๒๕๕๕ แตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงการเสียชีวิตของบุตรชายของผูรอง ซึ่ง

คณะกรรมการ สอบสวนขอเท็จจริงไดสรุปวา ในวันเกิดเหตุบุตรชายของผูรอง ไดเกิดอาการคลุมคลั่ง 

และเห็นวาการเสียชีวิตของบุตรชายของผูรองไมมีมูลอันควรกลาวหาวาเจาหนาที่กระทําผิดวินัยจึงสั่ง

ยุติเรื่อง และเรือนจํากลางนครปฐมไดกําชับใหเจาหนาที่ของเรือนจํา ดําเนินการตามมาตรการปองกัน

ผูตองขังฆาตัวตาย ตามหนังสือกรมราชทัณฑ ที่ ยธ ๐๗๐๕/ว.๓๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ 

อันเปนมาตรการในการปองกันมิใหเกิดปญหาลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต อยางไรก็ตาม แมจะไมปรากฏ

วามีเจาหนาที่ของเรือนจํากลางนครปฐมเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเสียชีวิตของบุตรชาย

ของผูรองแตเรือนจํากลางนครปฐมยอมที่จะตองมีหนาที่ในการควบคุมดูแลผูตองขัง หรือระงับเหตุ

เมื่อมีกรณีผูตองขังทํารายรางกายกันเอง อันจะเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย

ของผูตองขัง ดังนั้น เมื่อสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตของบุตรชาย

ของผูรอง จึงเปนหนาที่ของสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐมที่จะตองดําเนินการตามกระบวนการ

ยุติธรรม เพื่อใหผูเสียหายไดรับการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญใหการ

รับรองไว ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐมไดรับคํา

รองทุกขไวดําเนินคดีอาญาที่ ๑๓๕๙/๒๕๕๖ และไดยื่นคํารองตอศาลจังหวัดนครปฐม ขอออก

หมายจับและจับกุมผูตองหาไดในความผิดฐานทํารายรางกายผูอื่นจนเปนเหตุใหถึงแกความตาย 

จากนั้นพนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนคดีแลว มีความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อมีความเห็น

ทางคดี แตปรากฏวา พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมไดมีคําสั่งคืนสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงาน

สอบสวน เนื่องจากการสอบสวนไมชอบดวยกฎหมาย แมตอมาพนักงานสอบสวนจะไดดําเนินการแกไข

สํานวนการสอบสวนดังกลาว จนครบถวนสมบูรณ แตผูตองหาก็ไดรับการปลอยตัวออกไปจากการขัง

ตามหมายศาล เพราะฝากขังจนครบกําหนดตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนจึงสงสํานวนการสอบสวนไปยัง

พนักงานอัยการ ขอเท็จจริงดังกลาวปรากฏชัดวา การทําหนาที่ของพนักงานสอบสวน สถานี



๑๐๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง 

 
ตํารวจภูธรเมืองนครปฐม มีความหละหลวม บกพรอง กลาวคือ ไมใหพนักงานอัยการรวมทําการ

สอบสวนดวย ทําใหสิทธิการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของผูเสียหายเกิดความลาชา ถือวาเปน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูเสียหายในคดีนี้ 

 กสม. มีขอสังเกตวา กรณีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงการปฏิบัติ

หนาที่ของเจาหนาที่ราชทัณฑของเรือนจํากลางนครปฐมนั้น กสม. ไดเคยมีขอเสนอแนะแจงไปยัง

กรมราชทัณฑแลววา การตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง ควรมีบุคลากรอื่นในกระทรวง

ยุติธรรมที่ไมใชเจาหนาที่ของเรือนจําแหงนั้นรวมเปนคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงดวย เพื่อสราง

ความโปรงใสในกระบวนการสอบสวน ตลอดจนความเชื่อมั่นในกระบวนการที่จะทําใหไดขอเท็จจริงที่

สมบูรณและเปนธรรม 
 

 ๑๒) ปญหาจากการปฏิบัติตอผูตองขังที่มีคดีอายัด 

  กสม. ไดตรวจสอบคํารองจากผูตองขังวา พนักงานสอบสวนไดกลาวหาผูตองขัง

เปนผูตองหา และทําการขออายัดตัวไวตอเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ผูตองขังรายนั้นถูกคุมขังอยู แตไมมี

การดําเนินคดีใหถึงชั ้นศาล ทําใหคดีลาชา กระทบตอสิทธิของผู ตองขัง จากการตรวจสอบ

พบวา การอายัดตัวผูตองขังที่ถูกคุมขังอยูในเรือนจําในคดีอื่น โดยทั่วไปแลวพนักงานสอบสวน

จะขอรับตัวผูตองขังจากเรือนจํา/ทัณฑสถานไปดําเนินคดีตอเมื่อคดีที่ถูกคุมขังไวศาลมีคําพิพากษาถึง

ที่สุดแลว หรือกรณีที่คดีจะขาดอายุความพนักงานสอบสวนจึงจะดําเนินการขอโอนตัวผูตองขังไปฟอง

ศาลที่มูลคดีเกิด ซึ่งจะกอใหเกิดความลาชาในการดําเนินคดี ทั้งที่พนักงานสอบสวนสามารถที่จะขอ

โอนตัวผูตองขังไปฟองศาลที่มูลคดีเกิด อางหรือเชื่อวาคดีเกิดไดทันทีเมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้น 

โดยไมจําตองรอใหผูตองขังพนโทษหรือคดีจะขาดอายุความ จะกอใหเกิดความรวดเร็วในการ

ดําเนินคดีที่กลาวหาผูตองขังรายนั้นเปนผูตองหา โดยศาลอาจมีคําพิพากษาลงโทษจําคุกจําเลย

โดยนับโทษตอจากคดีกอนหนา หรือนับโทษจําเลยตั้งแตวันที่ศาลมีคําพิพากษายกฟอง ลงโทษ

ปรับ หรือกักขัง ตามความหนักเบาแหงขอหาและพฤติการณในการกระทําความผิด หรือหาก

ไมเขาเงื่อนไขที่จะตองเพิ่มโทษฐานกระทําผิดซ้ําตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓ 

หรือพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

มาตรา ๙๗ ผูตองขังก็อาจจะไดรับสิทธิหรือประโยชน

ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ดังที่

บัญญัติไวในมาตรา ๓๒ ทั้งในการพักการลงโทษ 

ลดวันตองโทษจําคุก หรือไดรับการพระราชทาน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๐๘ 

 
อภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในวาระสําคัญตาง ๆ ซึ่งอาจไดรับการปลอยตัว 

หรือปลอยตัวโดยคุมประพฤติตามที่กฎหมายกําหนดไว แมสิทธิตามพระราชบัญญัติราชทัณฑในการที่

จะไดรับการพักการลงโทษ หรือลดวันตองโทษจําคุกจะไมเปนสิทธิเด็ดขาดในทางกฎหมาย แตเมื่อ

ผูตองขังไดประพฤติตนอยูในกรอบที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับไดกําหนดไวแลว ก็ไมมีเหตุผลที่จะไมมี

สิทธิไดรับการพิจารณาพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุก ดังนั้น เมื่อมีการอายัดตัวไวดําเนินคดี

แลว ยอมสงผลกระทบตอสิทธิในการที่จะไดรับการพักการลงโทษ หรือลดวันตองโทษจําคุก หรือสิทธิที่

จะไดรับการปลอยตัวในกรณีที่มีการพระราชทานอภัยโทษ หรือพนโทษตามคําพิพากษา และอาจ

กอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูตองขังได 

  กสม. ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลวพบวา ปญหาดังกลาวเกี่ยวของกับการ

ดําเนินการขององคกรในกระบวนการยุติธรรมหลายหนวยงาน ไดแก พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ 

ศาล และกรมราชทัณฑ ทําใหเกิดความลาชาอันอาจกระทบสิทธิการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของ

ผูตองหา ผูเสียหาย ตลอดจนผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย และ

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดใหการรับรองและคุมครองไว  

กสม. จึงไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอื่นเขารวมใหความเห็น

ทางวิชาการในเรื่องนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการแกไขปญหา โดยมีความเห็นรวมกัน ดังนี้  

  (๑) ในคดีที่ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก และจําเลย (ผูตองหา) ถูกคุมขัง

อยูตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒ สามารถยื่นฟองคดีตอ

ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนา ไดแก ศาลที่มีเขตอํานาจเหนือเรือนจําแหงนั้น  ใหรับคําฟองไวพิจารณา 

เวนแตจะมีเหตุเฉพาะที่ทําใหการฟองรองคดีตอศาลดังกลาวเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา หรืออาจไมเปนไป

ตามหลักนิติธรรมอยางชัดแจง จึงเปนกรณีที่ศาลจะใชดุลพินิจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา มาตรา ๒๒ (๑) เพื่อใหฟองคดีตอศาลท่ีมีเขตอํานาจในทองที่ที่ความผิดเกิด  

  (๒) ในคดีที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดและจําเลย (ผูตองหา) ถูกคุมขังอยูใน

เรือนจําใหพนักงานสอบสวนรีบดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้น หากมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหพนักงาน

สอบสวนขอโอนตัวจําเลย (ผูตองหา) ซึ่งถูกคุมขังอยูในเรือนจํานั้น ที่มิไดตั้งอยูในทองที่ที่ความผิดเกิด 

ไปควบคุมยังเรือนจําที่ตั้งอยูในทองที่ที่ความผิดเกิด แลวรีบสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการ

พรอมทั้งความเห็น เพื่อพิจารณาสั่งคดีเพราะผูตองหาอยูในเขตอํานาจของศาลที่พนักงานอัยการ

สามารถยื่นฟองคดีไดแลว โดยไมตองรอใหคดีใกลขาดอายุความ  

  (๓) ขอความรวมมือกรมราชทัณฑ พิจารณาอนุญาตการขอโอนตัวผูตองหาของ

พนักงานสอบสวน ตามขอ (๒) ตามหนังสือสํานักงาน กสม. ที่ สม ๐๐๐๓/๑๒๐๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม 

๒๕๕๖ เพื่อโอนยายผูตองขังไปควบคุมยังเรือนจําที่ตั้งอยูในทองที่ที่ความผิดเกิดและฟองศาลที่มี



๑๐๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
เขตอํานาจ โดยการโอนตัวใหปฏิบัติตามที่กรมราชทัณฑและสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีขอตกลง

รวมกันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการโอนตัวผูตองขังไวแลว หากกรมราชทัณฑมีเหตุขัดของในเรื่องบุคลากร

หรืองบประมาณในการโอนตัวผูตองขังดังกลาว ก็ขอใหกรมราชทัณฑหรือกระทรวงยุติธรรมพิจารณา

แกไขในดานการบริหารตอไป  

  (๔) ขอความรวมม ือสําน ักงานศาลยุต ิธรรม เพื ่อพ ิจารณาออกระเบ ียบ

ปฏิบัติการรับฟองคดีของศาลตามแนวทาง ขอ (๑) ทุกศาล ตามหนังสือสํานักงาน กสม. ที่ สม ๐๐๐๓/

๑๒๐๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามหลักนิติธรรมดังบัญญัติไวในตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๑) (๓) (๔) และ (๗) 

คือ สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง  

  (๕) ขอความรวมมือสํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมราชทัณฑ และกระทรวง

ยุติธรรม ตามหนังสือสํานักงาน กสม. ที่ สม ๐๐๐๓/๑๒๐๓, ๑๒๐๔ และ ๑๒๐๕ ลงวันที่ ๒๐ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามลําดับ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามแนวทางในขอ (๒) และขอ (๓) ตามลําดับ  

 ทั้งนี้ กสม. ไดมีหนังสือสํานักงาน กสม. ที่ สม ๐๐๐๓/๑๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน 

๒๕๕๖ และหนังสือสํานักงาน กสม. ที่ สม ๐๐๐๓/ป ๑๕๖ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๗ ถึง

นายกรัฐมนตรีเพื่อขอใหเรงรัดหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของ กสม. 
  

  ๑๓) กรณีไมไดรับความเปนธรรมในการชวยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลของผูที่ไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองป พ.ศ. ๒๕๕๓ (รายงานผลการพิจารณาฯ 

ที่ ๔๗๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖) 

   ผูรองไดรองเรียนวา ผูรองบาดเจ็บจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองเมื่อ

ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีคณะทํางานชวยเหลือเยียวยาดานการเงินตามหลักมนุษยธรรม ในคณะอนุกรรมการ

ดานการเยียวยาทางแพงและการฟนฟูดวยวิธีการอื่นซึ่งรัฐบาลตั้งขึ้นไดพิจารณาแลว เห็นควรให

จายเงินชวยเหลือเยียวยาใหผูรองเปนกรณีบาดเจ็บเล็กนอย จํานวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ผูรองปฏิเสธ

ที่จะรับเงินเนื่องจากเห็นวาตนเองเปนผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสซึ่งตองไดรับเงินเยียวยาในอีกหลักเกณฑ

หนึ่ง เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ที่มีอํานาจสั่งจายเงินเยียวยา รวมทั้งพิจารณาอุทธรณของผูไดรับ

ผลกระทบไดสิ้นสภาพทางกฎหมายแลว ทําใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย

ไมมีอํานาจในการเบิกจายงบประมาณกรณีเงินเยียวยาของผูรองได พิจารณาแลวเห็นวา กรณีเงินเยียวยา

ของผูรองการไมสามารถดําเนินการจายเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีไดนั้น มิไดเกิดจากการปฏิบัติ

หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ แตเปนปญหาเชิงนโยบายของรัฐในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ

จากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๑๐ 

 
  กสม. จึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี โดยเห็นวาการชดเชยและ

เยียวยาเปนเงื่อนไขประการหนึ่งในการสรางความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน เปนขั้นตอนที่สําคัญ

นอกเหนือไปจากการดําเนินคดีและการแสวงหาขอเท็จจริง รัฐไมอาจสรางความปรองดองใหเกิดขึ้นได

หากเพิกเฉยหรือละเลยตอผูไดรับผลกระทบทั้งชีวิต รางกายหรือทรัพยสินจากเหตุการณความรุนแรง

ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายปที่ผานมา ไมวาผูไดรับผลกระทบจะเปนเจาหนาที่ของรัฐ

หรือประชาชน ทุกฝายควรไดรับการชดเชยและเยียวยาอยางเสมอภาค เทาเทียม และทําใหเกิดเปน

ผลอยางจริงจัง แตการชดเชยและเยียวยาในระยะเวลาที่ผานมา ไมมีหลักเกณฑและมีลักษณะเปนไป

ตามทิศทางทางการเมือง คณะรัฐมนตรีควรสรางหลักเกณฑในการชดเชยและเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง โดยการจัดใหมีกฎหมายรองรับกระบวนการ

ชดเชยและเยียวยาผูเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง มีหลักเกณฑที่เปนกลางและครอบคลุม

ผูไดรับผลกระทบทุกฝาย เพื่อเปนหลักประกันใหประชาชนวาสิทธิของประชาชนที่ถูกละเมิดนั้น จะตอง

ไดรับการเยียวยาอยางเปนผลจริงจังและมีบรรทัดฐานที่แนนอน ไมแปรเปลี่ยนไปตามนโยบาย

ทางการเมืองของแตละรัฐบาล สวนกรณีผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘ 

- ๒๕๕๓) ที่คงคางอยูนั้น ศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ควรรับกรณีดังกลาวไว

พิจารณาดําเนินการตอไป เพื่อประโยชนแกการสรางความปรองดองสมานฉันทใหเกิดขึ้นในสังคมตาม

วัตถุประสงคของหนวยงาน 
 

 ๔.๒.๒ ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร  

  นอกจากผลงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม ในขอ ๔.๒.๑ ซึ่งเปนงานเชิงรับแลว กสม. ยังดําเนินงานยุทธศาสตรเชิงรุกเกี่ยวกับปญหา

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ที่มีผลกระทบตอประชาชนโดยทั่วไป แลวเสนอแนะแนวทางแกไขปญหา

ในภาพรวม อันเปนการดําเนินการเชิงรุกอีกดวย การดําเนินการในเชิงนโยบาย กสม. มีกลไกการปฏิบัติการ

ตามแผนยุทธศาสตรฯ เพื่อทําหนาที่พิจารณาประเด็นปญหาเชิงนโยบายของกระบวนการยุติธรรม 

เนื่องจากการปฏิบัติหนาที่ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. จะพบประเด็นที่เห็นวา 

การแกไขปญหาเปนรายกรณีซึ ่งเปนงานเชิงรับ ไมอาจทําใหปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

ประเด็นนั ้น ๆ หมดสิ้นไปได ดังนั ้น เพื ่อเปนการแกไขปญหาอยางยั ่งยืน กสม. จึงเห็นควรนํา

ประเด็นขอคนพบจากการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามคํารอง ไปสูการพิจารณาใน

เชิงนโยบายตอไป ซึ่งมีอนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการยุติธรรม รวมถึง

อาจารย/นักวิชาการที ่ยอมรับได รวมพิจารณาและใหความเห็น ทั้งนี ้ โดยมุ งหวังใหเกิดความ

รอบคอบ ถูกตอง และสามารถสรางความยอมรับจากหนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องหรือประเด็น



๑๑๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง 

 
ปญหานั้น ๆ ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร ในชวงเวลา ๖ ปที่ผานมา ไดดําเนินการใน ๗ โครงการ 

และ ๕ ประเด็นการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๒ เรื่อง ดังนี ้
 

       ๑) การอบรมพนักงานเจาหนาที ่ 

            การฝกอบรมพนักงานเจาหนาที่ตามโครงการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาที่

ของ กสม. ใหแกพนักงานเจาหนาที่ของ กสม. เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน การบริหารจัดการรวมกันและแนวทางความรวมมือระหวางสํานักงาน กสม. กับ

พนักงานเจาหนาที่ที่ ไดรับแตงตั้ง 

โดย กสม. จัดหัวขอการฝกอบรม 

ประกอบดวย ความรูเบื้องตนวาดวย

สิทธิมนุษยชน  สิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม แนวทางการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและบทบาท

ของพนักงานเจาหนาที่ การแบงกลุม

ยอยประเด็น การประสานความ

รวมมือระหวาง กสม. และพนักงาน

เจาหนาที่ระดับจังหวัด ปฏิบัติการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

บทเรียน ประสบการณการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งขอแนวทางการประสานงาน

ความรวมมือระหวาง กสม. และพนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด ทั้งสิ้น รวม ๘ ครั้ง มีผูเขาอบรม

รวม ๒๕๙ คน รายละเอียดดังนี้  
 

ครั้งที ่ วันที ่ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวดั จํานวน (คน) สถานที่จัดอบรม 

๑ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวดั

นครปฐม และกาญจนบุร ี

๑๖  จังหวัดนครปฐม 

(ภาค ๗) 

๒ ๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวดั

พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ 

๓๕ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

(ภาค ๑) 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๑๒ 

 
ครั้งที ่ วันที ่ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวดั จํานวน (คน) สถานที่จัดอบรม 

๓ ๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวดั 

ชลบุรี และระยอง 

๓๐ จังหวัดชลบุร ี

(ภาค ๒) 

๔ ๓ ก.ย. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวดั

นครราชสีมา และอุบลราชธาน ี

๓๕ จังหวัดนครราชสีมา 

(ภาค ๓) 

๕ ๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวดั

เชียงใหม และเชียงราย 

๓๖ จังหวัดเชียงใหม 

(ภาค ๕)  

๖ ๑๘ ก.ย. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวดั 

พิษณุโลก และตาก 

๔๐ จังหวัดพิษณุโลก 

(ภาค ๖) 

๗  ๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวดั 

สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช 

๓๔ จังหวัดสุราษฎรธาน ี

(ภาค ๘) 

๘ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวดั

ขอนแกน และจังหวัดอุดรธาน ี

๓๓ จังหวัดขอนแกน 

(ภาค ๔) 

                                              รวมทั้งสิ้น  ๒๕๙  

 

 ๒) การตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตํารวจ

และเรือนจํา 

 วัตถุประสงคของโครงการฯ เพื่อรับทราบสภาพและขอเท็จจริงของสถานคุมขัง

สําหรับใชเปนขอมูลจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสนับสนุน

การทํางานรวมกันเปนเครือขายของ สํานักงาน กสม. สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกรมราชทัณฑ โดย

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ กสม. ไดตรวจเยี่ยมสถานีตํารวจและเรือนจํา ในจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแกน เชียงใหม พิษณุโลก ราชบุรี และสุราษฎรธานี 

รวมสถานีตํารวจ ๑๖ แหง และเรือนจํา ๑๗ แหง วิธีการตรวจเยี่ยม แบงเปน ๒ สวน คือ (๑) 

การฟงบรรยายสรุปและสอบถามจากผูบริหาร

และเจาหนาที่ของสถานีตํารวจและเรือนจํา

เปาหมาย (๒) การสํารวจสถานที่เปาหมาย 

ไดแก สถานีตํารวจ ซึ่งมีประเด็นที่ตรวจเยี่ยม

ดานกายภาพ ดานกระบวนการสอบสวน และ

ดานการคุ มครองสิทธิอื ่น ๆ สวนเรือนจํา 

มีประเด็นที่ตรวจเยี่ยมดานกายภาพ ดานการ

ปฏิบัติตอผูตองขัง และดานการคุมครองสิทธิ



๑๑๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
อื่น ๆ โดย กสม. ไดมีหนังสือที่ สม ๐๐๐๑/๑๗๕๐ – ๑๗๗๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายงาน

สรุปผลการตรวจเยี่ยมสถานที่ฯ ไปยังสถานีตํารวจและเรือนจําที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเสนอแนะ

แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อแกไขปญหาอันอาจ

กอใหละเมิดสิทธิสิทธิมนุษยชน 
 

 ๒.๑) การตรวจเยี่ยมสถานีตํารวจ  

 ๒.๑.๑) ผลการตรวจเยี่ยม  

 (๑) ประเด็นที่พบสวนใหญ สถานีตํารวจมีการแยกหองควบคุมหญิง 

ชาย และเด็กเปนคนละสวนกัน แตมีบางแหงที่ไมสะอาด มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการ และมี

การใหความชวยเหลือดานทนายความหรือที่ปรึกษาดานกฎหมาย แตอาจจะในแนวทางที่ตางกัน  

 (๒) ประเด็นดานสิทธิมนุษยชน หรือที่อาจจะสงผลกระทบตอ

สิทธิมนุษยชน ซึ่งตองทบทวนแกไข ไดแก  

(๒.๑) หองที่ใหพยานผูชี ้ตัวผูตองหาของสถานีตํารวจบางแหง

เปนแบบที่ผูตองหาสามารถมองเห็นพยานผูชี้ตัวได  

(๒.๒) การขนยายผูตองหาออกนอกสถานที่โดยพาหนะเปดโลง

และมีพันธนาการ  

  (๒.๓) การเผยแพรภาพ/แถลงขาวการจับกุม ในลักษณะประจาน

ผูตองหา  

(๒.๔) การไมแจงสิทธิที่ผูเสียหายจะไดรับตามพระราชบัญญัติ

คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔  

  (๒.๕) การไมจายเงินคาตอบแทนใหพยาน  

(๒.๖) การไมมีพนักงานสอบสวนหญิง ทําหนาที่สอบสวนคดี

ความผิดเกี่ยวกับเพศในบางสถานีฯ 

(๒.๗) การไมมีลามใหความชวยเหลือดานภาษา แกผูที่ ไมใช

ภาษาไทยในหลายสถานีฯ  

  (๒.๘) การมีพนักงานสอบสวนไมเพียงพอกับปริมาณงานคดี  

(๒.๙) การขาดการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยุติธรรม ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั้นต่ํากวาสัญญาบัตร 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๑๔ 

 
   ๒.๑.๒) ขอเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยม ไดแก  

    (๑) การจัดใหมีพนักงานสอบสวนอยางเพียงพอสมดุลกับปริมาณ

งานคดีในแตละพื้นที่ และควรมีผูชวยพนักงานสอบสวน เจาหนาที่คดีเพื่อชวยเหลือพนักงานสอบสวน  

 (๒) การจัดสรรงบประมาณเปนคาตอบแทนพยานใหเพียงพอ 

และปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจายเงินใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว  

 (๓) การเรงรัดใหมีพนักงานสอบสวนหญิงทําหนาที่คดีความผิด

เกี่ยวกับเพศครบทุกสถานี 

 (๔) การควบคุมผูตองหาเมื่ออยูนอกสถานที่ควรใชยานพาหนะที่

เหมาะสมที่ไมมีลักษณะเปนการประจานผูตองหา   

 (๕) การสงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการตรวจสอบและ

สนับสนุนการทํางานของตํารวจในมิติตาง ๆ  

 (๖) การเสริมสรางความรูความเขาใจดานสิทธิมนุษยชนใหแก

เจาหนาที่ตํารวจในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการของสถานีตํารวจ  

 (๗) การพัฒนา ปรับปรุงกลไกการประสานงานในระดับปฏิบัติ

ระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะหนวยงานในกระบวนการ

ยุติธรรม เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนใหมากขึ้น 
 

 ๒.๒) การตรวจเยี่ยมเรือนจํา 

   ๒.๒.๑) ผลการตรวจเยี่ยม  

  (๑) ประเด็นที่พบโดยสวนใหญ เรือนจํามีสภาพอาคารสถานที่

เปนไปตามมาตรฐานเรือนจําของกรมราชทัณฑ มีการจัดอาหารตามหลักโภชนาการ มีระบบการเยี่ยม 

และมีกิจกรรมฟนฟูพฤตินิสัยผูตองขัง มีหลักเกณฑ และขั้นตอนการลงโทษทางวินัยผูตองขังที่ชัดเจน 

อันสอดคลองกับมาตรการคุมครองสิทธิฯ  

   (๒) ประเด็นดานสิทธิมนุษยชน หรือที่อาจจะสงผลกระทบตอ

สิทธิมนุษยชน ซึ่งตองทบทวนแกไข ดังนี้   

  (๒.๑) เรือนจําสวนใหญมีปริมาณผูตองขังมากเกินไปและแออัด  

   (๒.๒) ความไมมั่นคงแข็งแรงของสถานที่  

  (๒.๓) ขอจํากัดดานงบประมาณ และขาดแคลนอัตรากําลัง

เจาหนาที่ ทําใหไมสามารถจัดสถานที่เพื่อแยกผูตองขังระหวางพิจารณาออกจากนักโทษเด็ดขาดได



๑๑๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง 

 
อยางชัดเจน เรือนจําที่ตองรับหนาที่ควบคุมผูถูกกักขังแทนคาปรับ ไมสามารถจัดสถานที่กักขังบุคคล

ดังกลาวไวโดยเฉพาะ  

  (๒.๔) มีการลงโทษดวยวิธีแยกขัง ขังเดี่ยว หรือทํางานกลางแดด

ในบางเรือนจํา  

  (๒.๕) ประเด็นเกี่ยวกับอนามัยผูตองขังพบวา เรือนจําสวนใหญ

ขาดแคลนแพทย บุคลากรดานจิตเวช นักจิตวิทยา พยาบาล และสถานที่ไมเอื้ออํานวยกับการแยก

ผูปวยโรคติดตอ  

   (๒.๖) บางแหงมีน้ําดื่มที่ไมสะอาดเพียงพอ และบางแหงก็

ประสบปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูแลง  
 

 ๒.๒.๒) ขอเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยม  

 (๑) การทบทวนนโยบายอาญา กระบวนการยุติธรรมของประเทศ 

โดยมุงเนนการหันเหออกจากกระบวนการยุติธรรม (Diversion from Criminal Justice Process) 

ไมควรมุงใชวิธีลงโทษผูกระทําผิดโดยการคุมขังในเรือนจํา ควรเปลี่ยนวิธีการลงโทษโดยจําแนกตาม

ฐานความผิด และพฤติการณการกระทําความผิด  

 (๒) การใชเรือนจําเฉพาะสําหรับอาชญากรที่กอความไมปลอดภัย

จริง ๆ เทานั้น  

 (๓) การปรับปรุงระบบการแยกประเภทและการยายผูตองขัง 

โดยแยกสถานที่กักขัง สถานที่ควบคุมผูรอการตรวจพิสูจน ผูถูกกักขังแทนคาปรับ ผูตองขังระหวาง

พิจารณา ออกจากนักโทษเด็ดขาด โดยควรพิจารณาการใหเอกชนควบคุมผูตองขังระหวางพิจารณา 

(เรือนจําเอกชน)  

 (๔) การจัดใหมีสถานที่ควบคุมผูตองขังที่มีอาการทางจิต และ

ประสาท โดยมีบุคลากรดานจิตเวช หรือจิตแพทย ดูแลโดยเฉพาะ หรือจัดสงไปยังโรงพยาบาลจิตเวช  

(๕) การพิจารณาใชเครื่องพันธนาการ

อยางอื่นแทนการใสโซตรวนในเรือนจํา 

และการใช เครื ่องพ ันธนาการสําหร ับ

ผู ป วยระหวางอยู ในโรงพยาบาล ควร

พัฒนาระบบการเยี่ยมใหสมดุลกันระหวาง

สิทธิการเยี่ยม  

 (๖) การมีระบบการตรวจสอบของเยี่ยม  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๑๖ 

 
 (๗) การมีระบบประกันชีวิตเจาหนาที่เรือนจําที่มีภาวะเสี่ยงภัย

จากงานในหนาที่รับผิดชอบ 

 (๘) การพิจารณาแนวทางในการสรางความสมดุลระหวางจํานวน

ผูควบคุมกับผูตองขังใหมีความเหมาะสม 

 (๙) การพัฒนาทักษะและฝมือของผูตองขังใหตรงกับความ

ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อเปดตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหผูพนโทษเขาทํางาน 

และหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตหรือผลิตภัณฑที่ไดจากการฝกอาชีพของผูตองขัง  
 

 ๓) การสงเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนใน

กระบวนการยุติธรรม  

 ไดดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสงเสริมการเคารพสิทธิและ

การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่

ของเจาหนาที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจ คํานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน 

อนุสัญญาและกติการะหวางประเทศ กฎหมายและมาตรฐานตาง ๆ ดานสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรม รวมทั้งมีการปฏิบัติงานควบคูไปกับ

การรักษากฎหมาย เพื ่อนําไปสู การอํานวย

ความยุติธรรมอยางถูกตองในสังคมไทย ทั้งนี้ 

โดยการเสริมสรางความรู ความเขาใจหลัก

สิทธิมนุษยชนสากลใหกับเจาหนาที่ของรัฐใน

กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสํานึก

และปรับเปลี่ยนทัศนคติ เจตคติในการปฏิบัติงาน 

เพื่อสรางวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ของป ระชาชน ให กั บ เจ าห น าที่ ข อ งรั ฐ ใน

กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเปนการสงเสริมกลไกในการประสานความรวมมือที่ดีกับ กสม. 

และยังเปนการเสริมสรางความเขาใจและความสัมพันธ อันดีระหวางเจาหนาที่รัฐในกระบวนการ

ยุติธรรมกับประชาชนอีกดวย โดยดําเนินการในพื้นที่จังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของตํารวจภูธรภาค ๑ – ๘ 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจปราบปราม  

ยาเสพติด กองบัญชาการศึกษา และสํานักงานจเรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กลุมเปาหมาย

ประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจตั้งแตระดับรองผูกํากับการขึ้นไปถึงระดับผูบัญชาการตํารวจ อัยการ

ประจําสํานักงานอัยการสูงสุดที่รับผิดชอบงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน 



๑๑๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน 

ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัด หัวหนาสํานักงานยุติธรรม

จังหวัด เจาหนาที่ผูเคยไดรับการแตงตั้งตามโครงการพนักงานเจาหนาที่ประจําจังหวัดของ กสม. 

สภาทนายความ และเจาหนาที่ที ่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม โดยประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ มีสถานีตํารวจทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ประกอบดวย ตํารวจภูธร

ภาค ๑ - ๘ กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการ

ตํารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการศึกษา สํานักงานจเรตํารวจ และหนวยงานที่เกี่ยวของใน

กระบวนการยุติธรรม รวม ๗๐ จังหวัด สถานีตํารวจ ๑,๓๔๒ สถานี คิดเปนจํานวนผูเขารวมทั้งสิ้น 

๓,๒๘๐ คน โดยคาดหวังวาผูเขารวมสัมมนาดังกลาวจะนําความรูความเขาใจที่ไดรับไปเผยแพรใหกับ

ขาราชการตํารวจในสังกัดของตน ซึ่งจะมีเจาหนาที่ตํารวจทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๒๘,๗๑๗ คน 

โดยมีรายละเอียดการจําแนกตามพื้นที่กองบัญชาการตํารวจ ดังตารางการเขารวมสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการในเขตพื้นที่ตาง ๆ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และความคาดหวัง

กระจายความรู ไดดังนี ้

พื้นที่ /กองบัญชาการ 
จํานวน 

จังหวัด 

จํานวน 

สถานี

ตํารวจ 

จํานวน

ผูเขารวม

สัมมนา (คน) 

ความคาดหวัง 

กระจายความรู 

(คน) 

ตํารวจภูธรภาค ๑ ๙ ๑๓๓ ๓๗๖ ๑๑,๒๘๓ 

ตํารวจภูธรภาค ๒ ๘ ๑๑๗ ๓๖๕ ๙,๖๕๙ 

ตํารวจภูธรภาค ๓ ๘ ๒๓๖ ๓๙๒ ๑๗,๗๔๒ 

ตํารวจภูธรภาค ๔ ๑๒ ๒๔๘ ๓๗๘ ๑๙,๓๙๖ 

ตํารวจภูธรภาค ๕ ๘ ๑๕๓ ๓๒๐ ๑๔,๐๑๔ 

ตํารวจภูธรภาค ๖ ๙ ๑๔๗ ๓๒๐ ๑๒,๔๑๐ 

ตํารวจภูธรภาค ๗ ๘ ๑๐๔ ๑๘๔ ๑๐,๐๐๐ 

ตํารวจภูธรภาค ๘ ๗ ๑๑๖ ๒๘๐ ๑๐,๐๙๐ 

กองบัญชาการตํารวจนครบาล ๑  ๘๘ ๓๕๒ ๑๔,๔๐๘ 

กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง  

กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด               

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานจเรตํารวจ 

- - ๓๑๓ ๙,๗๑๕ 

รวม ๗๐ ๑,๓๔๒ ๓,๒๘๐ ๑๒๘,๗๑๗ 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๑๘ 

 
 กสม. หวังเปนอยางยิ่งวา บุคลากรของทุกหนวยงานที่เขารวมสัมมนาจะนําความรู

ความเขาใจที่ไดรับไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง เหมาะสม และนําไปเผยแพรให

ขาราชการตํารวจและขาราชการในสังกัดไดตระหนักถึงการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เคารพ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เปนการสงเสริม คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหสอดคลองกับ

หลักสิทธิมนุษยชนสากล ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอยางเปนรูปธรรม จึงควรใช

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปนเครื่องมือในการวิเคราะหผลการใหความรูความเขาใจเรื่องสิทธิ

ในกระบวนการยุติธรรมแกกลุมเปาหมายที่เขารวมการสัมมนาฯ โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพื่อนํา

ผลการวิจัยที่ไดมาพัฒนาโครงการและการทํางานของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมที่ไดเขารวม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาวตอไป 

 อนึ่ง ในสวนของผูเขารวมสัมมนามีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอ กสม. ดังนี้ 

   (๑) ควรเสริมสรางความรูความเขาใจ เรื่องสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

อยางตอเนื่อง เพราะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตองใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน ซึ่งปญหาใน

การปฏิบัติหนาที ่ตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมอยูที่จิตสํานึกของผูปฏิบัติ ทั้งนี้ 

ควรขยายการฝกอบรมเพิ่มเติมในเจาหนาที่ทุกระดับตั้งแตระดับชั้นประทวน พนักงานสอบสวน และ

ผูบังคับบัญชาระดับสูงทุกคนอยางตอเนื่อง เพื่อจะไดมีความรูความเขาใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและ

สามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานสําหรับสถานการณในปจจุบัน  โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนใน

ระดับปฏิบัติ สบ ๑ – ๔ เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติตอผูเสียหาย 

ผูตองหา เด็กและเยาวชน รวมทั้งสตรีอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนและสิทธิของประชาชน

เปนหลัก 

 (๒) ควรเพิ่มการนําเสนอกรณีศึกษาเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดวิเคราะหถึงสาเหตุ

และแนวทางแกไข รวมทั้งแนวทางที่ควรปฏิบัติ ประกอบดวยขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษานั้น

โดยตรง เนื่องจากเปนความตองการของผูเขารวมสัมมนา 

 (๓) ควรขยายผลดานการเผยแพรความรูเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยการจัดใหมีการสัมมนา

อบรมใหความรูความเขาใจหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แกผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

เพื่อสามารถนําไปถายทอดใหกับประชาชนในชุมชนไดตอไป 

 (๔) ปญหาอื่นในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมที่อาจมี

ผลกระทบตอสิทธิของประชาชน อาทิ การขาดงบประมาณคาตอบแทนพยาน ขาดพนักงานสอบสวน

หญิงในการสอบสวนคดีทางเพศ ขาดทนายความประจําที่สถานีตํารวจ หองควบคุมเด็กและเยาวชน 

 

 



๑๑๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ไมมีความเปนสัดสวน บุคลากรในการสอบสวนเด็กมีนอย รวมทั้ งการถูกกดดันเรงรัดจาก

ผูบังคับบัญชาในการจับตัวผูตองหาใหไดโดยเร็วเมื่อเกิดคดีสําคัญ ซึ่งอาจนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หากแกไขปญหาตาง ๆ ดังกลาวจะทําใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานสอบสวน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 (๕) ปญหาในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมประการหนึ่ง คือ 

ผูตองขังรองเรียนเจาหนาที่ฯ แตในขณะที่ผูตองขังเองกลับมีปญหาไมยอมรับกฎระเบียบ ขอบังคับ 

และกฎหมาย ฯลฯ ของบางเรือนจํา ทําใหเกิดความยุงยากในการปกครองและการพัฒนาพฤตินิสัย

เพื่อคืนคนดีสูสังคม ดังนั้นควรจะตองมีดุลยภาพระหวางสิทธิผูตองขังและสิทธิของเจาหนาที่ดวย 

 (๖) จะเกิดประโยชนตอประชาชนอยางยิ่ง หาก กสม. ประมวลสรุปรวบรวมปญหา

และอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งขอคิดเห็นของผูเขารวม

สัมมนาและการประชุมกลุมยอย เชน ปญหาขอกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ งบประมาณและ

บุคลากรที่ขาดแคลน รวมทั้งขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ นําเสนอตอสํานักงานตํารวจ

แหงชาติและรัฐบาล เพื่อแกไขปรับปรุงกฎระเบียบและคําสั่งขอบังคับตาง ๆ ใหสอดคลองและ

เอื้ออํานวยตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจและเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งจะ

กอใหเกิดการเพิ่มพูนสิทธิมนุษยชนตอประชาชนมากขึ้น 

 (๗) ควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและจัดการอบรมใหความรูความเขาใจ รวมทั้ง

แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในกระบวนการยุติธรรม ในรูปแบบ

ดังกลาวนี้เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง 

 (๘) เจาหนาที่ตํารวจถือเปนประชาชนคนหนึ่งเชนเดียวกัน มีอาชีพและความ

รับผิดชอบจึงควรที่จะคุมครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของเจาหนาที่ตํารวจ และมีกฎหมายรองรับ

การปฏิบัติงานเพื่อปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูปฏิบัติหนาที่ดวยเชนเดียวกัน จึงจะเกิด

ดุลยภาพของการคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางผูปฏิบัติและประชาชน         

 (๙) ควรบรรจุเรื่องสิทธิมนุษยชนไวในหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียน

นายรอยตํารวจ โดยใชกรอบของเนื้อหาและหัวขอของการอภิปรายและการบรรยายของการสัมมนา

เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เปนพื้นฐานของการสรางหลักสูตรสําหรับนักเรยีนนายรอยตํารวจ 

 (๑๐) เห็นควรใหมีการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อประเมินผลโครงการ โดยทําการศึกษา

ขอมูลแบบเจาะลึกใหครอบคลุมทุกพื้นที่ที่จัดสัมมนาในหวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ 

เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ ตลอดจนการตัดสินใจที่จะพัฒนาและยกระดับโครงการตอไปในอนาคต 
  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๒๐ 

 
 ๔) โครงการจัดอบรมเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนเรื่อง “การสัมมนาเพื่อ

เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมใหแกเครือขายผูนํา

ชุมชนและผูนําทองถิ่น”  

 วัตถุประสงคโครงการ เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจสิทธิตาง ๆ ของ

ประชาชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมใหกับผูนําชุมชนและผูนําทองถิ่น เพื่อใหสามารถนําไปใช

ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําชุมชนและผูนําทองถิ่น รวมทั้งนําไปเผยแพรถายทอดแนะนําใหสมาชิก

ในชุมชนและทองถิ่นไดทราบถึงสิทธิของตนเองตอไป ตลอดจนสามารถใหขอเสนอแนะเพื่อปองกันหรือ

แกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไดอีกดวย ซึ่งถือเปนการประสานการทํางานรวมกันระหวาง 

กสม. กับเครือขายผูนําชุมชนและผูนําทองถิ่นในการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ

ยุติธรรม รวมทั้งสงเสริมการเคารพและปกปองสิทธิมนุษยชนอีกดวย กลุมเปาหมายประกอบดวย 

บุคลากรจากสถาบันการศึกษา ที่ลงนามบันทึกความรวมมือระหวาง กสม. ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น 

ผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นในจังหวัด  ผูแทนจากเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในพื้นที่ 

และผูแทนหนวยงานกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ โดยดําเนินการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเปน

โครงการนํารอง พื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๕ (เชียงใหม เชียงราย ลําปาง ลําพูน แพร) และพื้นที่

ตํารวจภูธรภาค ๔ (ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ) สวนพื้นที่ภาค ๑, ภาค ๒, ภาค ๓, 

ภาค ๖, ภาค ๗ และ ภาค ๘ ยังมิไดดําเนินการเนื่องจากมีขอติดขัดการบริหาร และสถานการณการเมือง

ในป ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ 

 ผลจากการสัมมนา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจในการจัดทําโครงการเปนอยาง

มากเนื่องจากเปนประโยชนตอการนําไปเปนแนวปฏิบัติในชุมชนในการปองกันและแกไขปญหา

การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ผูเขารับการอบรมเสนอวาควรมี

การจัดอบรมในลักษณะนี้ใหทุกจังหวัดทั่วประเทศ 
 

 ๕) การอบรมเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การปองกันการทรมาน 

และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี” ในประเทศไทย  

 วัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเรื่องแนวคิด

สิทธิมนุษยชน หลักการและการปฏิบัติตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือ

การลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and 

Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) และเพื่อเสริมสราง

จิตสํานึกเรื่องสิทธิมนุษยชนใหเจาหนาที่รัฐ ซึ่งมีภารกิจหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความ

ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการซอมทรมาน และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 



๑๒๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานเพื่อใหความคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยาง

แทจริง เพื่อแกไขปญหาและยุติการซอมทรมานอยางเปนระบบ และเพื่อเปนการสรางเครือขาย

การปองกันการซอมทรมานและประสานความรวมมือระหวาง กสม. กับเจาหนาที่รัฐซึ่งมีภารกิจหนาที่

ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็นรวมกันในเรื่องกฎหมาย

ตอตานการทรมาน ใหสอดคลองกับอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (CAT) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี 

ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคีในอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือ

การลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment  or Punishment : CAT) ตั้งแตวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ 

รวมทั้งเพื่อระงับและยับยั้งการทรมาน อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังไมมีการออกกฎหมายใดมาบังคับใช

เพื่อแกไขปญหาการทรมานใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ ดังกลาว  

          กลุมเปาหมายผูเขารับการอบรม ครั้งละจํานวน ๒๕๐ คน ประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจชั้น

สัญญาบัตรระดับรองผูกํากับการฯ ขึ้นไป เจาหนาที่ราชทัณฑปฏิบัติงานในเรือนจํา และเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีภารกิจหนาที่ปฏิบัติงานดานกระบวนการยุติธรรม โดยในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

มีแผนดําเนินการในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๘ สวนการอบรมของตํารวจภูธรภาค ๙ ซึ่งเปนพื้นที่ ๔ 

จังหวัดภาคใต ไดแก จังหวัดสงขลา สตูล ตรัง และพัทลุง ไดนําเสนอไวในประเด็นที่ ๗ เรื่อง 

สิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต พื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจ

สอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการศึกษา สํานักงานยุทธศาสตร

ตํารวจ และจเรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยเห็นความสําคัญในเรื่องดังกลาวเพื่อให

เจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมเกิดความตระหนักถึงปญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการ

ซอมทรมาน รวมทั้งเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานในฐานะเปน

เจาหนาที่รัฐซึ่งตองปฏิบัติหนาที่เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไมกระทําการละเมิดใด ๆ 

เสียเอง  

 ๕.๑) ผลที่ไดจากผูเขาอบรม พบวา ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ในกระบวนการยุติธรรม ดังนี ้

  ๕.๑.๑) เจาหนาที่ของรัฐขาดอุปกรณในการสืบสวนสอบสวน การแสวงหา

ขอเท็จจริง ขาดงบประมาณและการสนับสนุนดานเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

เนื่องจากในปจจุบันผูกระทําความผิดใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน แตเจาหนาที่ตํารวจขาดเครื่องมือ

ในการตรวจคนที่มีประสิทธิภาพ จึงทําใหเกิดปญหาอุปสรรคไมสามารถทํางานอยางรวดเร็วและ

มีประสิทธิภาพได 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๒๒ 

 
  ๕.๑.๒) ปญหาในขอกฎหมายกรณีตํารวจไมมีอํานาจออกหมายคน ซึ่งตองขอ

หมายคนจากศาล ทําใหการปฏิบัติงานอาจจะประสบปญหาลาชาในการเขาไปหาพยานหลักฐาน ซึ่งใน

เปนความจริงแลวเจาหนาที่ตํารวจไมไดตองการละเมิดสิทธิของผูใด แตที่ตองดําเนินการก็เพราะตอง

ปฏิบัติหนาที่และเพื่อปองกันสิทธิของผูเสียหาย เชน การถูกกระทํา การถูกฆา หรือในกรณีเมื่อทําจดหมาย

ไปถึงผูใหญบาน กํานัน และผูมีอิทธิพลในทองถิ่น เพื่อขอตรวจคนบานของผูตองสงสัย แตสวนใหญ

จะไมไดรับความรวมมือ เพราะอาจจะมีผลประโยชนดวยเหตุผลกรณีการเปนหัวคะแนนในการเลือกตั้ง 

เปนตน 

 ๕.๑.๓) หากเปนคดีใหญและเปนคดีที่สําคัญ ผูบังคับบัญชา สื่อมวลชน และสังคม

จะกดดันเจาหนาที่ระดับผูปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงเกิดคําถามจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวา หากผูตองสงสัย

ไมยอมรับสารภาพ จําเปนที่เจาหนาที่จะตองใชวิธีการหนึ่งวิธีการใดเพื่อใหไดมาซึ่งคํารับสารภาพ จึงเปน

เหตุใหอาจเกิดความสุมเสี่ยงกรณีการซอมทรมาน ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาและสังคมจะยอมรับไดหรือไม

หากคดีดังกลาวเกิดความลาชา   

 ๕.๑.๔) เจาหนาที่ซึ่งเปนระดับผูใตบังคับบัญชายังขาดความรูความเขาใจใน

เรื่องขอบเขตของการทรมาน 

 ๕.๑.๕) ควรใหความสําคัญในเรื่องการศึกษาโดยใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

สิทธิและหนาที่ของพลเมือง เริ่มตั้งแตระดับเยาวชนจนถึงระดับอุดมศึกษา เชน วิชาที่เกี่ยวกับหนาที่

พลเมือง ศีลธรรม มนุษยธรรม และศาสนา ซึ่งถูกถอดออกไปจากวิชาหลัก จึงเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําให

ในปจจุบันเด็กและเยาวชนมีปญหาและไมกลัวการกระทําผิด 

 ๕.๑.๖) นโยบายของผูบริหารระดับสูงมีสวนในการกดดันเจาหนาที่ของรัฐ และ

เจาหนาที่ตํารวจ ซึ่งหากทําไมไดดังใจก็จะกดดันเรงรัดในการทํางาน อาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหเกิด

การสุมเสี่ยงในการใชความรุนแรงตอผูตองหา  

 ๕.๑.๗) เจาหนาที่รัฐซึ่งเปนผูปฏิบัติงานใหความเห็นวา กฎหมายดานสิทธิมนุษยชน

ใหการคุมครองสิทธิและใหความสําคัญในสิทธิของผูตองหา แตไมคอยใหความสําคัญกับสิทธิของ

เจาหนาที่ของรัฐซึ่งเปนผูปฏิบัติงาน ทํางานเพื่อความสงบเรียบรอยของประเทศชาติบานเมืองและเพื่อ

สวนรวม ทั้งที่สวนใหญกรณีตาง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น ผูตองหาเปนผูกระทําความผิดและละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ๕.๒) ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาแกไขปญหาดังกลาวขางตน ผูเขารวมการอบรมได

แลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็นรวมกันเพื่อพิจารณาแกไขปญหาโดยมีแนวทาง ดังนี้ 

 ๕.๒.๑) ควรจะตองใชหลักนิติวิทยาศาสตร หรือเทคโนโลยีตาง ๆ สมัยใหม

เขามาใชในการจับกุม การสืบสวน การสอบสวน และการไดมาซึ่งคํารับสารภาพมากขึ้น รวมถึงตอง



๑๒๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
พัฒนาบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งดานวิชาการ กฎหมายตาง ๆ เทคโนโลยี

และเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานสมัยใหมอยางตอเนื่อง  

 ๕.๒.๒) ควรปรับปรุงกฎหมายใหเอื้ออํานวยตอการทํางานของเจาหนาที่ และ

เนนกฎหมายที่ใหความคุมครองผูปฏิบัติงาน เชน  ใหเจาหนาที่ตํารวจมีอํานาจออกหมายคนโดยตรง 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการทํางานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นและเพื่อประโยชนของผูเสียหาย 

 ๕.๒.๓) ควรมีการบูรณาการฝกอบรม เชน การฝกอบรมรวมกันของเจาหนาที่

ที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม 

 ๕.๒.๔) ใหหนวยงานของเจาหนาที่ผูปฎิบัติที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม

แตละฝายเรียนรูงานซึ่งกันและกัน 

 ๕.๒.๕) กระทรวงศึกษาธิการควรบรรจุเรื่องสิทธิมนุษยชนเขาไวในบทเรียน

ตั้งแตระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา 

           ๕.๒.๖) การจัดทําแผนการใชงบประมาณเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนของ

แตละสถานีตํารวจ ควรจัดทําตามความตองการของผูปฏิบัติงานขึ้นไปยังกองบัญชาการ ไมใชจัดสรร

งบประมาณจากหนวยงานระดับกองบัญชาการลงมาสถานีตํารวจ ซึ่งจะทําใหขาดงบประมาณในการ

ปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนคดี     

             ๕.๒.๗) การเยียวยาผูเสียหาย รัฐควรใหการดูแลประชาชนผูที่เสียหาย 

แตเรื่องของการจํากัดสิทธิในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ขอใหมีความชัดเจนในทาง

ปฏิบัติมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 

            ๕.๒.๘) กฎหมายในประเทศและระหวางประเทศ เรื่องสิทธิมนุษยชน มี

การเปลี่ยนแปลง แกไข ตลอดเวลา ควรใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการอบรมสัมมนา ใหความรูและ

ทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานใหเขาใจ รับรู รับทราบ เพื่อนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

 ๕.๒.๙) จัดใหมีแพทยตรวจรางกายผูตองหาหรือผูตองขัง ทั้งกอนและหลัง

การซักถาม และควรกําหนดใหหนวยงานกรมการแพทยใหความรวมมือในการตรวจรางกายผูเสียหาย

โดยเร็ว เพื่อใหไดผลการตรวจมาประกอบการสืบสวนสอบสวน 

            ๕.๒.๑๐) เนื่องจากการทํางานของเจาหนาที่ตํารวจในการจับกุมคนรายจะถูก

กดดันจากผูบังคับบัญชาและสื่อมวลชน ใหสามารถจับตัวคนรายใหไดโดยเร็วที่สุด อาจสงผลทําให

เกิดการทรมานผูตองหาเพื่อใหรับสารภาพหรือบอกแหลงที่ซอนของพยานหลักฐานทางคด ี

 ๕.๒.๑๑) กําหนดใหมีหองซักถามผูตองหาโดยเฉพาะ และใหมีการติดตั ้ง

กลองวงจรปดและบันทึกภาพการซักถามและสอบสวนทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดใหมีทนายความรวมรับฟง

ในระหวางการสอบสวน 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๒๔ 

 
 ๕.๒.๑๒) การนําผูตองหาไปชี้ที่เกิดเหตุหรือทําแผนประกอบคํารับสารภาพ 

อาจมีการสุมเสี่ยงที่จะถูกทํารายรางกายหรือรุมประชาทัณฑจากญาติพี่นองและประชาชน และเปน

การประจานผูตองหา ซึ่งยังไมถือวาเปนผูกระทําความผิด 

            ๕.๒.๑๓) ผูบังคับบัญชาควรขยายผลการใหความรูและแนะแนวทางในการ

ปฏิบัติงานแกผูใตบังคับบัญชา ในเรื่องการการปองกันทรมาน หลังจากไดรับความรูจากการอบรมแลว 
 

 ๖) การศึกษาวิจัยและการจัดทําขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุง

กฎหมายเกี่ยวกับ “โทษประหารชีวิต”  

  กสม. ไดมีการศึกษาวิจัยเรื่อง  “โทษประหารชีวิตในประเทศไทย” โดย ดร. สุมนทิพย 

จิตสวาง อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนผูศึกษาวิจัย โดยทําการศึกษา 

วิเคราะห และสังเคราะหแนวคิด ปฏิญญาสากล อนุสัญญา กติการะหวางประเทศ กฎหมายทั้งใน

และตางประเทศ รวมทั้งผลการศึกษาวิจัย ผลการ

เสวนา บทความ วิทยานิพนธ ขาวสารจากสื ่อ

ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับโทษประหารชีวิต รวมทั้งราง

ขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุง

กฎหมายในเรื่องดังกลาว เพื่อเสนอตอ กสม. โดยจัด

ใหมีการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนองคความรู ทัศนคติ 

และความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวของกับโทษประหาร

ชีวิต ทั้งมิติในสังคมไทยและมิติสังคมโลก และเพื่อให

เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในบทบัญญัติ

ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดทาทีของ กสม. ของประเทศไทยในเวทีโลก

เกี่ยวกับประเด็นเร่ืองโทษประหารชีวิต และเพื่อใชเปนขอมูลและขอเท็จจริงประกอบการตัดสินใจใน

การกําหนดทิศทางของประเทศไทย ในการแกไขกฎหมายและพัฒนาการลงโทษทางอาญา รวมทั้ง

เพื่อจัดทําขอเสนอแนะนโยบายและปรับปรุงกฎหมายและกฎตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  
 

 ๗) การจัดทําเอกสารคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ตํารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน  

 เปนการศึกษาและจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่

ตํารวจตามหลักสิทธิมนุษยชนในรูปแบบคูมือประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ตํารวจ

ผูปฏิบัติงาน ขนาดพกพา สําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ของ



๑๒๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
เจาหนาที่ตํารวจใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว 

โดยจัดพิมพครั้งที่ ๑ จํานวน ๒,๐๐๐ เลม ใชแจกจายผูเขารวมโครงการตามขอ ๒) ไปสวนหนึ่งสวนที่

เหลือจะใชแจกจายหนวยราชการ หองสมุด และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ 
 

 ๘) การศึกษาเรื่องพนักงานสอบสวนหญิงในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ 

  ในการสอบสวนคดีเกี่ยวกับเด็ก และสตรี ควรมอบหมายใหพนักงานสอบสวนหญิง

รวมเปนพนักงานสอบสวน แตปรากฏวา สถานีตํารวจสวนใหญยังไมมีพนักงานสอบสวนหญิงประจํา

สถานีฯ ดังนั้น จึงได มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหสํานักงานตํารวจแหงชาติควรพิจารณาแตงตั้ง

พนักงานสอบสวนหญิงเพิ่มเติม ตอมา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมี หนังสือ ตร ที่ ๐๐๐๑(กม)/๔๙๖๔ 

ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจงกรอบอัตราพนักงานสอบสวนหญิง และใหแตงตั้งพนักงาน

สอบสวนหญิงเพิ่มเติมขึ้นหนวยงานละไมนอยกวา ๒ นาย 
 

  ๙) การศึกษาเรื่องเงินคาตอบแทนพยานในคดีอาญา  

   ในคดีอาญา พยานที่ตองไปเบิกความในศาลตามหมายเรียกของศาลนั้น จะมีสิทธิ

ไดรับคาปวยการและคาพาหนะ แตสําหรับในกรณีอื่น ๆ หากบุคคลตองใหการเปนพยานในชั้นของ

เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรจะมีสิทธิไดรับคาปวยการพยานหรือไม อยางไร ในกรณี

ดังกลาวรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเห็นความสําคัญในการใหความ

คุมครองและการรักษาสิทธิของบุคคลผูมาเปนพยาน กฎหมายจึงไดบัญญัติสิทธิของบุคคลที่เปนพยาน

ไวประการหนึ่ง คือ สิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนท่ีจําเปนและสมควรจากรัฐ ดังนั้น มาตรการทางกฎหมาย

ที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหสิทธิแกบุคคลที่จะสงเสริมบุคคลใหไดรับเงินคาปวยการพยาน จึงเปนกฎหมายที่มี

ความสําคัญที่ทุกภาคสวนในกระบวนการยุติธรรมตองใหความสนใจ เพื่อรักษาไวซึ่งสิทธิของผูที่เปน

พยานตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กสม. จึงเห็นควรเสนอความเห็นทางกฎหมายเก่ียวกับคาตอบแทน

พยานในชั้นพนักงานสอบสวนตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย และ

งบประมาณใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตอไป 
 

 ๑๐) การศึกษาเรื่อง “การรับผูพนโทษเขาทํางาน” เพื่อเสนอแนะการปรับปรุง

กฎหมายและขอบเขตการจํากัดสิทธิในการทํางานของผูเคยตองโทษ เพื่อเปดโอกาสใหผูเคยตองโทษ

เขาทํางานได 
 

 ๑๑) การศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙” 

เพื ่อศึกษาประเด็นยุทธศาสตรเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙ 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง ๑๒๖ 

 
เพื ่อพิจารณาความสอดคลองเชื่อมโยงกับขอกําหนดกรุงเทพ ขอกําหนดโตเกียว และกติการะหวาง

ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
 

 ๑๒) การศึกษาเรื่อง “เรือนจําเอกชน เพื่อใชสําหรับผูตองขังที่ศาลยังไมตัดสิน 

หรือผูถูกฝากขังระหวางสอบสวน” เพื่อใหเปนไปตามหลักการสากลดานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งกําหนดให

การควบคุมคุมขังในเรือนจําจะกระทําไดเฉพาะกับผูตองขังศาลตัดสินลงโทษแลว 

 

๔.๓ ประเด็นที่ ๓ : สิทธิชุมชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม 
 

 กสม. ไดดําเนินการตรวจสอบเรื่องรองเรียนการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปน

การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิชุมชน การจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ดินและปา รวมทั้งงานยุทธศาสตรดานการสรางการเรียนรู 

การจัดการความรู เพื่อสรางความตระหนักรูในคานิยมดานสิทธิมนุษยชน เสนอแนะนโยบายและ

ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี ศึกษาประเมิน วิเคราะหสถานการณ

ดานสิทธิมนุษยชน และเสนอแนะวิธีการหรือแนวทางการแกไขปญหา รวมทั้งจัดทํารายงานผล

การศึกษาปญหาดานสิทธิมนุษยชน สงเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน 

สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน และองคการอื่นในดาน

สิทธิมนุษยชน เพื่อใหความคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ

และส่ิงแวดลอม ที่ดินและปาไม  

 โดยที่ ประเด็นการตรวจสอบเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดานสิทธิชุมชนกับ

การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติสวนใหญเปนเหตุการณที่มีความซับซอน มีปญหาในการแสวงหา

ขอเท็จจริง พยานหลักฐานในการพิจารณาวินิจฉัยประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเปนเรื่อง

รองเรียนที่อยูในระหวางดําเนินการของ กสม. ดังนี้ 
 

 ๔.๓.๑ ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

  ภาพรวมสถานการณปญหาในประเด็นสิทธิมนุษยชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ

อยางเปนธรรม กสม. ไดรับการรองเรียนครอบคลุมทุกประเภทฐานทรัพยากร กลาวคือ ทรัพยากรน้ํา 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเล ทรัพยากรแร ดิน และหิน ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรปาไม 

ทรัพยากรพลังงาน ในขณะที่ลักษณะของปญหาการละเมิดสิทธิก็เชื่อมโยงในทุกมิติ ตั้งแตระดับปญหา

ภายในชุมชนไปจนถึงระดับนโยบายและกฎหมาย อาทิ นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่



๑๒๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ชายฝงทะเล นโยบายการจัดการทรัพยากรปาไมของรัฐที่ขัดกับวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม สวน

กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กฎหมายผังเมือง กฎหมายแร กฎหมายปาไม 

กฎหมายพลังงาน เปนตน และยังเชื่อมโยงถึงหนวยงานรัฐทั้งระดับทองถิ่นไปจนถึงรัฐบาลอีกดวย  

  นอกจากนี้ ในสถานการณที่กําลังมีการเปดเสรีทางการคาในภูมิภาคตาง ๆ ทั่วโลก 

ในขณะนี้ โดยเฉพาะในระดับอาเซียนที่กําลังจะมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป ๒๕๕๘   

ได ก อให เกิ ดการเคลื่ อนย ายฐานการผลิตของทุ นข ามชาติ จํ านวนมากไปยั งประเทศที่ ยั งมี

ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณเพียงพอ เชน 

พมา ลาว หรือกัมพูชา ซึ่งการเคลื่อนยายฐาน

การผลิตของทุนขามชาติดังกลาวไดกอใหเกิด

ปญหาการแยงชิงทรัพยากรระหวางทุนขามชาติ

และชุมชนทองถิ่นในประเทศนั ้น ๆ ที ่พึ ่งพา

ทรัพยากรเหลานั้นในการดํารงวิถีชีวิตมาชานาน 

และไดกลายเปนปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ที่มีการรองเรียนมายัง กสม. ของไทยดวยเชนกัน 

อาทิ กรณีประชาชนชาวกัมพูชารองเรียน กสม. ของไทยใหตรวจสอบบริษัทเอกชนสัญชาติไทยที่ไปกอตั้ง

โรงงานน้ําตาลที่ประเทศกัมพูชาและสัมปทานท่ีดินท่ีชุมชนทองถิ่นอาศัยทํากินอยูนับหมื่นไรเพื่อปลูกออย 

กอใหเกิดปญหาการขับไลชุมชนดั้งเดิมออกจากพื้นที่ และการขัดขวางไมใหชุมชนเขาใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนเคยพึ่งพาอาศัยมาชานาน เปนตน 

  กสม. ไดตรวจสอบสถานการณสิทธิมนุษยชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติที่

สําคัญ ดังนี้ 

  ๑) ผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต  

  จากการที่รัฐไดกําหนดใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี ภายใตแผนพัฒนา

ชายฝงทะเลภาคตะวันออก จนถึงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่สามในปจจุบัน โดยมีสวน

ขยายการพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีลงสูพื้นที่ภาคใต ภายใตโครงการแผนพัฒนาชายฝงทะเล

ภาคใต โครงการดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิชุมชนอยางกวางขวาง เห็นไดจากจํานวนเรื่อง

รองเรียนที่ไดรับสวนใหญอยูในพื้นที่เปาหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต คือ จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

  แผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตมีลักษณะเปนชุดโครงการขนาดใหญ ซึ่งการศึกษา

และจัดทําแผนลวนแลวแตไดรับการสนับสนุนและศึกษาโดยตางชาติ ซึ่งอยูภายใตการขับเคลื่อนและ

ผลักดันของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยแผนพัฒนาภาคใต



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง ๑๒๘ 

 
ตอนบนมีผูศึกษา คือ องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ปุน (JICA) และธนาคารเพื่อการ

พัฒนาเอเชีย (ADB) ถึงแมวาที่ผานมาจะมีการชะลอและทบทวนการดําเนินการแผนพัฒนาภาคใต

หลายครั้ง แตก็ยังคงเปาหมายเดิมที่จะพัฒนาภาคใตใหเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ

พลังงานของภูมิภาค โดยมีเปาหมายจะพัฒนาพื้นที่ ๔ จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช 

สงขลา และสตูล  

  ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดถูกกําหนดใหเปนเมืองศูนยกลางอุตสาหกรรม

เหล็กครบวงจร และศูนยกลางพลังงานของประเทศ ดวยโครงการโรงถลุงเหล็กตนน้ําและอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง รวมทั้งโรงไฟฟาถานหิน โดยมีกรณีรองเรียนเรื่องคัดคานแผนพัฒนาเวสเทิรนซีบอรด และ

แผนพัฒนาเซาเทิรนซีบอรด และแผนยุทธศาสตร

จั งหวัดส งเสริมอุตสาหกรรมเหล็กในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ กรณีรองเรียนคัดคานแผนพัฒนา

กําลังผลิตไฟฟา (PDP) ของกระทรวงพลังงาน 

ซึ ่งแผนพัฒนาดังกลาวเปนแผนที ่กําหนดใหมี

การพัฒนาจังหวัดประจวบคีรีขันธเปนศูนยกลาง

อุตสาหกรรมเหล็กและศูนยกลางพลังงานของ

ประเทศ ทั้งนี้กอนที่จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรม

เหล็ก โรงถลุงเหล็กขางตน มีความจําเปนที่จะตอง

พัฒนาสาธารณูปโภคตาง ๆ ไดแก ไฟฟา น้ํา ทาเรือ นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ จึงทําใหมีโครงการตาง ๆ 

ดังกลาวเกิดข้ึน และเปนกรณีรองเรียนของชาวบาน ไดแก กรณีรองเรียนเรื่องการสรางทาเรือน้ําลึกของ

กลุ มบริษ ัทแหงหนึ ่ง และทาเทียบเรือตําบลอาวนอย และการเปลี ่ยนสีผังเมืองเพื ่อรองรับ

โรงไฟฟาทับสะแก 

  ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการรองเรียนคัดคานโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝง

ทะเลภาคใตและโครงการตาง ๆ ที่ เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม ๒๒ โครงการ 

เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไดถูกกําหนดใหเปนจังหวัดเปาหมายหลักแผนพัฒนาภาคใตและ

แผนพัฒนาปโตรเคมี ระยะที่สาม ที่จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมปโตรเคมี โรงกลั่นน้ํามัน โรงแยก

กาซธรรมชาติ และโรงงานปโตรเคมี จึงกอใหเกิดการพัฒนาโครงการขนาดใหญที่เปนผลเกี่ยวเนื่องมาจาก

แผนพัฒนาภาคใตที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช  

  ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีการรองเรียนที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาภาคใตรวมทั้งสิ้น ๙ 

โครงการ โดยแบงเปนโครงการที่ไดมีการเปดดําเนินการไปแลวและกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ 

ชุมชนและสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการทาเรือน้ําลึกสงขลา โครงการวางทอจากโรงแยกกาซไปยัง



๑๒๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
โรงไฟฟาจะนะ อําเภอจะนะโครงการเหมืองหินเขาคูหา อําเภอรัตภูมิ โครงการพัฒนาปโตรเลียม

แหลงสงขลา แปลงสัมปทานปโตรเลียม G5/43 อาวไทย และกรณีแกไขน้ําทวม อําเภอจะนะ สวนอีก

ประเภท คือ การรองเรียนคัดคานโครงการที่อยูในขั้นตอนการศึกษาเพื่อขออนุมัติในการดําเนิน

โครงการ ไดแก โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง อําเภอจะนะ โครงการ

กอสรางอางเก็บน้ําบานนาปรัง อําเภอนาทวี โครงการระบายน้ําปลักปลิง อําเภอจะนะ สวนโครงการ

กอสรางอางเก็บน้ําคลองลําแซง และโครงการกอสรางอางเก็บน้ําคลองลําขัน อําเภอรัตภูมิ อยูระหวาง

การชะลอโครงการ 

 ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนาภาคใต จังหวัดสงขลาไดถูกกําหนดเปนพื้นที่อุตสาหกรรม

ภายใตแผนแมบทเพื่อการพัฒนา ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต ตามกรอบความรวมมือของพื้นที่

เศรษฐกิจสามฝาย ไดแก อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย โดยมุงเนนความสําคัญของการใชประโยชน

จากกาซธรรมชาติในพื้นที่ทับซอนไทย – มาเลเซีย และพัฒนาการลงทุนดานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่

ตอเนื่องจากกาซธรรมชาติ ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเลียม รวมถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ซึ่งวางแผน

ที่จะใชฐานการผลิตกาซธรรมชาติจากโรงแยกกาซที่ตั้งอยูในพื้นที่ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

นอกจากนี้ พื้นที่จังหวัดสงขลายังเปนสวนหนึ่งของสะพานเศรษฐกิจดานพลังงานฝงทะเลอาวไทยดวย 

การพัฒนาทาเรือน้ําลึกสงขลา ๒ เพื่อเชื่อมตอกับทาเรือน้ําลึกปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล สวน

โครงการกอสรางอางเก็บน้ําบานนาปรัง และโครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง ก็เปนสวนหนึ่งของ

การพัฒนาและเตรียมจัดหาแหลงน้ํา ตลอดจนเตรียมระบบการสงน้ํา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ

นิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในพื้นที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา 

         ในพื้นที่จังหวัดสตูลเปนประตูเมืองอุตสาหกรรม และสะพานเศรษฐกิจพลังงาน 

ซึ่งเปนโครงการสําคัญภายใตแผนพัฒนาภาคใตที่มีเปาหมายที่จะพัฒนาใหภาคใตเปนศูนยกลาง

พลังงานและการขนสงของภูมิภาค โดยสะพานเศรษฐกิจจะเชื่อมตอการขนสงดานพลังงานระหวาง

ทาเรือน้ําลึกสงขลา ๒ อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จากฝงทะเลดานอาวไทย มาสูทาเรือน้ําลึกปากบารา 

อําเภอละงู จังหวัดสงขลา ผานระบบรถไฟรางคูและทอพลังงาน กรณีรองเรียนในจังหวัดสตูลทั้งหมด

เปนโครงการ ที่อยูในระหวางการศึกษาเพื่อขออนุมัติโครงการ โดยเปนการรองเรียนที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ ไดแก โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกปากบารา และโครงการกอสราง

รถไฟเชื่อมโยงฝงอาวไทยและทะเลอันดามัน สวนการรองเรียนคัดคานโครงการอื่น ๆ จะเปนโครงการ

ที่กําหนดขึ้นมาเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดสตูล ไดแก โครงการกอสราง

โรงไฟฟาถานหิน โครงการนิคมอุตสาหกรรมละงู และโครงการกอสรางอางเก็บน้ําคลองชาง 

อําเภอควนกาหลง สวนโครงการขุดอุโมงคเชื่อมทางหลวงระหวางจังหวัดสตูลและเมืองเปอรลิส 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๓๐ 

 
ประเทศมาเลเซียนั้น เปนโครงการที่อยูภายใตการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงระหวางสามประเทศใน

เขตเศรษฐกิจสามฝาย IMT-GT 

 ผลการตรวจสอบพบวา แผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตถูกกําหนดขึ้นจากรัฐสวนกลาง 

โดยที่ไมมีประชาชน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบโดยตรงเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดและจัดทํา 

จึงละเลยสิทธิของชาวบานและชุมชนในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการ

พัฒนา สงผลใหชะตากรรมและชีวิตของทองถิ่นถูกกําหนดมาจากองคกรภายนอก ทั้งจากในประเทศ

และตางประเทศ สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ จากการประกอบอาชีพที่อิงอาศัยกับความอุดมสมบูรณ

และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งบทเรียนผลกระทบจากพื้นที่อื่น ๆ ทําใหชาวบานมี

ความกังวลวาโครงการตาง ๆ ภายใตแผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตจะเขามาทําลายถิ่นอาศัยและ

แหลงทํามาหากินประกอบอาชีพของตนเอง นอกจากนี้ โครงการพัฒนาภาคใตเปนชุดแผนงาน

โครงการขนาดใหญ ซึ่งไดมีการวางแผนกําหนดไวเรียบรอยแลว และเจาของโครงการก็รูดีวามี

ผลกระทบ แตไมใหประชาชนรับรูขอมูลและไมยอมเปดเผยรายละเอียดการดําเนินโครงการตอ

สาธารณะ อันสงผลตอสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลกระทบตอ

สิทธิในดานอื่น ๆ อีกทั้งพื้นที่ดําเนินโครงการมักจะทับซอนกับพื้นที่ฐานทรัพยากรของชุมชน จึงสงผล

กระทบตอสิทธิชุมชนในการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดกระบวนการรับฟง

ความคิดเห็นที่ผานมาก็ละเลยสิทธิของชุมชนในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น 
 

 ๒) การจัดทําผังเมืองละเมิดสิทธิมนุษยชน 

   กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนและชุมชนมากขึ้นในประเด็นผลกระทบจาก

การพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการกําหนดการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองที่สงผลกระทบตอสิทธิชุมชน

และปญหาความเดือดรอนของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวของกับผังเมือง มีทั้งในสวนจากสาระ

การกําหนดการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองที่กําหนดใหใชประโยชนในกิจกรรมที่อาจจะกอใหเกิด

ผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สุขภาพและ

การดํารงอยูของชุมชน ปญหาสิทธิใน

การเขาถึงขอมูลขาวสารและการมี

สวนรวมของประชาชนในกระบวนการ

ผังเมือง ทั้งในชวงกอนและหลังการ

ประกาศบังคับใชผังเมือง ปญหาการ



๑๓๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ปฏิบัติงานของรัฐที่กอใหเกิดการพัฒนากิจกรรมและโครงการที่สงผลกระทบตอสิทธิของประชาชนและ

ชุมชน โดยไมมีมาตรการคุมครองปองกัน ปญหาการตีความกฎหมายที่เปนชองวางใหเกิดการพัฒนา 

โดยมีคํารองเรียนที่เกี่ยวของกับเรื่องผังเมืองจากจังหวัดปราจีนบุรี ระยอง สตูล สระบุรี ชุมพร 

สงขลา และนครศรีธรรมราช  

 การพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาวที่ผานมา สวนมากเปนการพิจารณา

ตามแนวคิดการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน อํานาจการตัดสินใจ การอางเอกสารและขอมูลทาง

เทคนิคที่ขาดการอธิบายใหเปนที่เขาใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีสวนรวม การอางนโยบาย

ของรัฐ และการอางอิงกฎหมายในสวนเฉพาะอํานาจบังคับใชมากกวาการพิจารณาผลกระทบและ

เจตนารมณของกฎหมายและผังเมือง รวมทั้งการขาดการ

สื่อสาร การจัดทําคูมือ แนวทางสําหรับประชาชนและ

ชุมชนในการมีสวนรวมและเขาใจในกระบวนการทาง

ผังเมืองที่เกี่ยวของและมีผลตอการดํารงชีวิตและชุมชน จึง

ทําใหความเดือดรอนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่

ไมไดรับการแกไข ไมคุมครองสิทธิชุมชน โดยมีขอเสนอแนะ

เชิงนโยบาย เชน ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองแกไขพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๑๘ 

มาตรา ๔๕ ขยายระยะเวลาการบังคับใชผังเมืองรวมใหมากขึ้น เชน ๑๐ ป เปนตน และใหประเมิน

เพื ่อแกไขปรับปรุงผ ังเมือง โดยมีระยะเวลาที ่เหมาะสมในการรับฟงความคิดเห็นและให

ประชาชนมีสวนรวมในการแกไขอยางทั่วถึง และใหกฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใชบังคับได

ตอเนื่อง จนกวาจะมีการประกาศใชผังเมืองฉบับใหม เปนตน 
 

 ๓) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดน 

  กสม. ไดรับการรองเรียนจากประชาชนในพื้นที่จังหวัดตากและมุกดาหารวา 

การดําเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ อาจสงผลกระทบตอการดํารงและวิถีของชุมชน 

ทําใหประชาชนตองสูญเสียที่ดินจากการเวนคืน และการดําเนินโครงการดังกลาวก็ไมมีการชี้แจงขอมูล

และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนดําเนินโครงการ โดยในกรณีพื้นที่จังหวัดตาก กสม. ไดเดินทาง

ไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ ตลอดจนรับฟงการชี้แจงขอเท็จจริงจากประชาชนผูที่ไดรับความเดือดรอน

และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพบขอเท็จจริงและไดทําหนังสือเสนอแนะความเห็นเบื้องตนตอหัวหนา

คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ดังนี้ 

   (๑) พื้นท่ีตําบลทาสายลวด และตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนพื้นที่

ซึ่งมีบานเรือนของประชาชนและมีการใชประโยชนในที่ดินเพื่อการทําเกษตร ทํานา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๓๒ 

 
โดยมีประชาชนอาศัยอยูเปนชุมชนจํานวนหลายรอยครอบครัว แตโดยผลของคําสั่งคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ ที ่ ๑๗/๒๕๕๘ ซึ ่งมีผลเปนการเพิกถอนพื ้นที ่บางสวนของพื ้นที ่ด ังกลาว ซึ่ง

ประกอบดวยพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เนื้อที่ ๘๐๓ ไร พื้นที่ปาไมถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี เนื้อที่ 

๒,๑๘๒ ไร และที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับประชาชนใชรวมกัน เนื้อที่ ๑๓ ไร ใหมี

สภาพตกเปนที่ราชพัสดุ เพื่อใหกรมธนารักษจัดเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทําใหประชาชนที่

อาศัยอยูในพื้นท่ีดังกลาวตองสูญเสียที่อยูอาศัยและดินทํากินที่อยูมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ  

  (๒) กระบวนการเสนอพื้นที่เพื่อประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกลาว 

ไมมีการตรวจสอบพื้นที่และการชี้แจงขอมูลหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่

แตอยางใด ทําใหเกิดความไมเขาใจและปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐกับ

ประชาชน เนื่องจากไมมีการทําความเขาใจถึงความจําเปนและกระบวนการชดเชยเยียวยาความสูญเสีย

ดังกลาวที่ถูกตองชัดเจน และเปนธรรมตอประชาชน อีกทั้งเมื่อเกิดกรณีรองเรียนดังกลาวขึ้น ก็ไมได

รับการตรวจสอบและดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนจากผูวาราชการจังหวัดและหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ 

   (๓) พื้นที่ดังกลาวแมโดยสภาพทางกฎหมายจะเปนที่ของรัฐ แตเมื่อปรากฏใน

สภาพความเปนจริงวาเปนบานเรือนและที่ดินทํากินของประชาชน ทั้งยังมีขอโตแยงของประชาชน

เกี่ยวกับสิทธิครอบครองและการอยูมากอนการประกาศเขตพื้นที่ปา โดยจากการตรวจสอบของ

คณะอนุกรรมการฯ พบวา มีประชาชนอยูในพื้นที่จริงในลักษณะการอาศัยและทํากินมาเปนระยะเวลา

ยาวนานตั้งแตกอนป ๒๔๗๙ ดังนั้น รัฐจึงควรดําเนินการตรวจพิสูจนสิทธิอยางชอบธรรมเพื่อใหเกิด

ความชัดเจนถูกตอง เนื่องจากหากปรากฏวา ประชาชนมีสิทธิในที่ดินมากอนและเปนผูที่อยูในฐานะที่

สามารถออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินได การเพิกถอนพื้นที่ดังกลาวคืนมาเปนที่ราชพัสดุเพื่อจัดสรรเปน

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกลาว ยอมเปนการละเมิดสิทธิตอประชาชนอยางรายแรง ประกอบกับ

ปรากฏขอเท็จจริงวา มีประชาชนบางรายมีเอกสารสิทธิ์ที่ดินในพื้นที่ดังกลาวแลว และในป ๒๕๕๗ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดแจงตอผูวาราชการจังหวัดตากและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

พื้นที่จังหวัดตาก ใหดําเนินการเรงรัดการออกโฉนดที่ดินในเขตพื้นที่และมอบหมายเจาหนาที่ไปรวม

ระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดินในทองที่ดังกลาวตามแผนปฏิบัติการของกรมที่ดิน การเพิกถอนพื้นที่

ใหตกเปนที่ราชพัสดุจึงทําใหประชาชนเสียสิทธิในการพิสูจนและออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทํากินตาม

กระบวนการที่ถูกตอง 

  (๔) กสม. เห็นวาแมนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

จะเปนไปเพื่อประโยชนดานเศรษฐกิจของประเทศ แตกระบวนการและกลไกการดําเนินงานเพื่อนําไปสู

เปาหมายดังกลาว ยอมตองคํานึงถึงประโยชนของประชาชนเปนสําคัญ และตองหลีกเลี่ยงการกระทํา



๑๓๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ที่สงผลกระทบตอประชาชนหรือเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเปนคุณคาระดับสากลที่รัฐตอง

คํานึงถึงอยางสูงสุด ประกอบกับปจจุบัน กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนในลักษณะเดียวกันในเขตพื้นที่

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเปนกรณีปญหาลักษณะเดียวกันนี้ จึงขอประสานความ

รวมมือไปยัง คสช. เพื่อรับทราบขอเท็จจริงดังกลาวเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการดําเนินการ

คุมครองสิทธิของประชาชนในพื้นที่ เพื่อการแกไขปญหาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกร ลดความ

เหลื่อมล้ําทางสังคม และลดปญหาความขัดแยงระหวางเจาหนาที่รัฐและประชาชน อันนําไปสู

การปรองดองสมานฉันทตามนโยบายของ คสช.  
 

  ๔) การละเมิดสิทธิมนุษยชนดานที่ดินและปา 

  กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนในประเด็นการละเมิดสิทธิในที่ดินและปาเปนจํานวน

มาก ครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่ดิน ไดแก ที่ดินปาไม ที่ดินสาธารณประโยชน ที่ดินราชพัสดุ ที่ดิน

ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) และที่ดินเอกชน โดยจากการตรวจสอบพบสาเหตุและลักษณะปญหาตาม

ประเภทท่ีดินทั้ง ๕ ประเภทดังนี้  

  ๔.๑) ที่ดินปาไม พบวาสวนใหญสาเหตุของปญหามีความสัมพันธกับนโยบาย

การดําเนินงานของรัฐบาล เชน การอนุรักษปา การปลูกปา การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน 

การแปลงสินทรัพยเปนทุน โดยภาพรวมสรุปไดวา ลักษณะการละเมิดสิทธิที่ดินปาไม ไดแก 

การจับกุมฟองรองดําเนินคดี การกระทําการรุนแรงตอชีวิตและทรัพยสิน การจํากัดการทําประโยชน

ที่ดิน การจํากัดการพัฒนา การทําโครงการของรัฐทับที่ราษฎรและชุมชน และการเลือกปฏิบัติกับ

ราษฎรที่ยากจนโดยมีประเด็นโครงสรางและสาระสําคัญของนโยบายและกฎหมายปาไม เชน 

การนิยามปา การกําหนดพื้นที่ปา การหามใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปา และการไม

ยอมรับสิทธิชุมชนเปนเหตุปจจัยสําคัญ และมีขอเสนอใหทบทวนนโยบายปาไมแหงชาติในประเด็น

สําคัญ เชน การกําหนดพื้นที่ปา การกําหนดพื้นที่ที่อยูอาศัย พื้นที่ชนบทและพื้นที่เกษตร ตลอดจน

การกําหนดสิทธิของชุมชน และเสนอใหปรับปรุงแกไขกฎหมายใหเปนเอกภาพในรูปแบบประมวล

กฎหมาย การปรับหลักกฎหมายเปนการสงเสริม การปรับโครงสรางอํานาจใหเปนแนวราบมากขึ้น

และการมีสวนรวมแบบพหุภาคี ตลอดจนแกไขกระบวนการและวิธีการกําหนด/ขยายพ้ืนท่ีปา การนิยาม

ความหมายของปา การตรวจสอบพิสูจนสิทธิ์ และการควบคุมบริหารจัดการปา รวมทั้งทบทวน

กระบวนการและวิธีการตรวจสอบพิสูจนสิทธิราษฎรในเขตปาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 

๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ใหเปนวิธีการที่ราษฎรและองคกรในทองถิ่นยอมรับและมีสวนรวม 

  ๔.๒) ที่ดินสาธารณประโยชน ซึ่งเปนพื้นที่ที่มิไดอยูในความครอบครองโดย

ชอบของบุคคลใดและประชาชนใชหรือเคยใชประโยชนรวมกันตามสภาพแหงพื้นที่นั้น พฤติกรรมที่



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๓๔ 

 
กอใหเกิดความขัดแยงในที่ดินสาธารณประโยชนมีลักษณะดังนี้ (๑) การกําหนดที่สาธารณะทับที่ดิน

ทํากินของราษฎรแลวเขาไปทําลายทรัพยสิน ขับไล ขมขู คุกคามดําเนินคดีโดยไมฟงคําคัดคานหรือ

การมีสวนรวมตัดสินใจของราษฎรคูขัดแยง เหตุปจจัยแหงการละเมิดที่สําคัญ คือ ความตองการใน

การใชประโยชนที่ดินสาธารณะ การเรงรัดออกหนังสือสําคัญสําหรับที่หลวง และการประกาศที่สงวน

หวงหามที่ขาดการแสวงหาขอมูล หลักฐาน พยานและขอเท็จจริงที่ชัดเจน (๒) หนวยงานราชการเขา

ไปใชประโยชนในที่ดินสาธารณประโยชนทําความเสียหายแกทรัพยสินของราษฎรที่ใชประโยชนอยูเดิม 

โดยไมจายคาชดเชยหรือจายคาชดเชยไมเปนธรรม แลวใชวิธีการรุนแรงในการขับไล ขมขู คุกคาม 

ดําเนินคดี โดยมีสาเหตุจากความตองการใชพื้นที่ของหนวยงานราชการ ตลอดจนความสําคัญผิดใน

สถานะของที่ดิน ไมมีความชัดเจนในแนวเขต เจาหนาที่รัฐไมปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย และ

เจาหนาที่รัฐไมสํารวจการใชประโยชนรวมกัน ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชนของหนวยงาน (๓) 

เอกชนบุกรุกที่สาธารณประโยชนเพราะหนวยงานราชการที่รับผิดชอบไมดูแลรักษาปลอยใหเกิด

การบุกรุก หรือทราบการบุกรุกแตไมดําเนินการแกไข ผูบุกรุกขัดขวางไมใหราษฎรเขาไปใชประโยชน 

ใชอิทธิพลขมขูคุกคามราษฎร การออกเอกสารสิทธิหรืออางหลักฐานการครอบครองที่ดินทับที่

สาธารณประโยชน โดยมีสาเหตุจากความตองการครอบครองทําประโยชนในที่ดินและถือเอาประโยชน

จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายกลาวคือ ควรกําหนดวิธีการปฏิบัติ

ราชการใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน โดยนําปญหา ขอเสนอและความคิดเห็นจากประสบการณ

ในพื้นที่มาประกอบในทางกฎหมายควรปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่สาธารณประโยชนใหสอดรับกับ

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยเฉพาะการชําระและประมวลบทบัญญัติกฎหมายที่ดินทั้งหมด บงเนื้อหา

อํานาจและวิธีการบริหารจัดการตรวจสอบที่ดินประเภทตาง ๆ ใหชัดเจน โดยประชาชนมีสวนรวมใน

ทุกกระบวนการ 

  ๔.๓) ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนทรัพยสินอสังหาริมทรัพยของแผนดิน ซึ่งรัฐบาลใช

ในราชการอยูหรือสงวนไวใชในราชการภายหนา พฤติกรรมที่กอใหเกิดความขัดแยงในที่ราชพัสดุ 

ไดแก การทับซอนกับที่ดินอยูอาศัยหรือที่ทํากินของราษฎร หนวยงานราชการอางวาเปนที่ดินที่หนวย

ราชการเคยใชประโยชน แตไมมีหลักฐานยืนยัน และขอบเขตการใชประโยชนไมแนนอน หนวยงาน

ราชการเขาใชประโยชนสรางความเสียหายแกทรัพยสินของราษฎร เชน การปรับสภาพพื้นที่ของราษฎร 

เจาหนาที่รัฐใชวิธีการรุนแรงในการขับไล ขมขู คุกคาม ดําเนินคดี ราษฎรไมทราบการประกาศสงวน

หวงหาม หรือการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน ราษฎรไมมีสวนรวมในกระบวนการพิสูจนสิทธิ์ และ

หนวยงานราชการบีบบังคับใหราษฎรเชาพื้นที่ตามนโยบายรัฐผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการรัฐ

เอื้อราษฎร และโครงการแปลงสินทรัพยเปนทุนสาเหตุการละเมิดสิทธิในที่ราชพัสดุเกิดจาก 

หนวยงานราชการมักขีดขอบเขตบนแผนที่ภาพถายทางอากาศโดยไมไดสํารวจพื้นที่จริงวามีราษฎร



๑๓๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ครอบครองทําประโยชนอยูกอนหรือไม ทําใหที่ราชพัสดุมีขอบเขตไมชัดเจน หนวยงานราชการมีความ

ตองการใชประโยชนในที่ดิน ไมมีพยานหลักฐานการประกาศสงวนหวงหามที่ชัดเจน เชน เอกสาร

การประกาศสงวนหวงหาม ขอบเขตที่ตั้งและอาณาเขตที่สงวนหวงหาม เนื้อที่ในการสงวนหวงหาม  

หนวยงานประกาศที่สงวนหวงหามที่ดินนั้น เปนตน และการไมมีกระบวนการแสวงหาขอเท็จจริงที่

ชัดเจนของหนวยงานราชการเกี่ยวของ 

  ๔.๔) ที่ดินเอกชน หมายถึง ที่ดินที่รัฐอนุญาตใหเอกชนถือครองดวยความเปน

เจาของ (กรรมสิทธิ์) และดวยการครอบครองทําประโยชน โดยมีหรือไมมีเอกสารแสดงสิทธิในที่ดินเปน

หลักฐานลักษณะการละเมิดสิทธิ ไดแก ราษฎรพิพาทแนวเขตที่ดิน การออกเอกสารสิทธิและหนังสือ

สําคัญสําหรับที่ดิน (ผิดพลาดคลาดเคลื่อน ผิดแปลง ออกทับที่ราษฎร ออกเอกสารลาชา ไมออก

เอกสาร ไมเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกมิชอบ และคัดคานการออกเอกสารของราษฎร) และการดําเนิน

โครงการรัฐกระทบสิทธิในทรัพยสินของเอกชน เชน เจาหนาที่รัฐไมดําเนินการเวนคืนตามกฎหมาย 

เจาหนาที่รัฐไมดําเนินการขอใชประโยชนในที่ดินตามกฎหมาย และเจาหนาที่ดําเนินโครงการรุกล้ํา

ที่ดินราษฎร เหตุปจจัยที่ทําใหเกิดการละเมิด ไดแก การนําชี้แนวเขตผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐ และ

ชื่อสิ่งแสดงอาณาเขตที่ดินซ้ํา การปฏิบัติราชการทางทะเบียนที่ดินของเจาหนาที่รัฐ (เชน ลงระวาง

ที่ดินผิดพลาด พิมพเลขที่ดินประจําแปลงคลาดเคลื่อนไมตรงกับตนรางแผนที่) การปฏิบัติราชการของ

เจาหนาที่รัฐ (สรางขั้นตอนการออกเอกสารสิทธิ์และหนังสือสําคัญสําหรับที่ดินเกินความจําเปน 

เจาหนาที่รัฐไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไมดําเนินการเวนคืนตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด 

รวมทั้งไมดําเนินการขออนุญาตใชที่ดินเปนลายลักษณอักษรตามที่กฎหมายกําหนด ดําเนินโครงการ

กอสรางรุกล้ําที่ดินที่มีผูถือครอง จายคาชดเชยไมเปนธรรม ไมเหมาะสม) การรับรูขาวสารและการมี

สวนรวมของภาคประชาชน (ผูถือครองที่ดินไมทราบถึงการออกเอกสารสิทธิแ์ละหนังสือสําคัญสําหรับ

ที่ดิน ผูถือครองที่ดินไมทราบถึงการประกาศเวนคืน) และการหลอกลวง ฉอฉล ฉอโกง โดยมีขอเสนอ

ใหสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการใด ๆ ของหนวยงานรัฐทุกขั้นตอน

นับตั้งแตกอนเริ่มโครงการ เชน การใหขอมูล สํารวจพื้นที่ การรับฟงขอมูลขอเท็จจริง การกําหนดพิจารณา

แนวทางการแกไขปญหาใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบหลักเกณฑการจายคาทดแทนหรือเวนคืนที่ดิน

ใหม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยใหผูที่เปนเจาของ

ที่ดินและผูที่มีสิทธิครอบครองที่ดินมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑดังกลาว และใหกรมท่ีดินมีการ

ปรับปรุงแกไขระเบียบและกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์โดยใหประชาชนหรือชุมชนมีสวนรวม 

  ๔.๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) มีลักษณะพฤติกรรมที่กอใหเกิดความ

ขัดแยง ไดแก การจัดที่ดินทับซอน การออกเอกสารรับรองสิทธิลาชา การดําเนินคดีราษฎรที่มีขอพิพาท

โดยมีสาเหตุจากการจัดที่ดินใหผูไมมีคุณสมบัติ การจัดที่ดินปฏิรูปทับพื้นที่ปาชุมชน การกันที่ดินคืน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๓๖ 

 
กรมปาไม ทําใหราษฎรที่ทํากินไมไดรับที่ดิน การจัดที่ดินลาชาทําใหหนวยงานปาไมอางวายังเปนพื้นที่ปา

และถูกจับกุมดําเนินคดี สงผลใหเกิดปญหาราษฎรไมสามารถเขาไปใชประโยชนที่ดินไมไดหรือไมไดรับ

เอกสารรับรองสิทธิ  

  กลาวโดยสรุป การละเมิดสิทธิดานที่ดินและปาในภาพรวมมีลักษณะขอบเขต

การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐไมชัดเจน ขาดการมีสวนรวมของราษฎร ใชอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน

ตามดุลพินิจที่ไมมีมาตรฐาน โดยมีสาเหตุมาจากการใชอํานาจรัฐสวนกลางไปลมลางทําลายระบบสิทธิ

อํานาจของชุมชน ตลอดจนขาดกระบวนการคลี่คลายขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพ เพราะขาดการมี

สวนรวมของราษฎร รวมทั้งความไมทันสมัยของนโยบายและกฎหมาย และการขาดความรูความเขาใจ

ในบริบททองถิ่นของพนักงานเจาหนาที่ ทําใหเกิดปญหาขอพิพาทขัดแยงในเร่ืองท่ีดินและปาจํานวนมาก

และมีความรุนแรง 

  ในการแกไขปญหา กสม. ไดมีขอเสนอทั้งในระดับการแกไขเฉพาะหนาในรายกรณี

ตามคํารองเรียนและการจัดทําขอเสนอเชิงหลักการและนโยบาย โดยสรุปขอเสนอไดดังนี ้

  (๑) ขอเสนอเฉพาะหนา 

  (๑.๑) ดานกระบวนการยุติธรรมเสนอใหยุติการกระทําที่รุนแรงตอราษฎรใน

พื้นที่พิพาททั้งโดยหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน และสรางกลไกและกระบวนการยุติธรรมที่ชวยให

ราษฎรไดเขาถึงทรัพยากรในการตอสูเพื่อความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมไดจริงทั้งในระดับ

ทองถิ่นและในระดับชาติ 

  (๑.๒) ดานขอมูลและระบบฐานขอมูล รัฐควรปรับปรุงการเก็บขอมูลและ

การเก็บรักษาขอมูลและหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินใหดีและปลอดภัย และมีกลไกใหสาธารณะตรวจสอบ

และเขาถึงขอมูลที่ดินของรัฐไดโดยงาย 

  (๒) ขอเสนอระยะยาว 

  (๒.๑) ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรทั้งหมด โดยทําเปน 

“ประมวลกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากร” ที่มีลักษณะเปนกฎหมายสงเสริม เพื่อ

ลดการทับซอนของกฎหมายหลายฉบับในที่แปลงเดียวกัน ตลอดจนสามารถจัดการที่ดินและทรัพยากร

ไดอยางบูรณาการรวมทั้งการสงเสริมใหเกิดการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและภายใตกฎหมายใหม 

ควรปรับปรุงแกไขระเบียบวิธีปฏิบัติในการสํารวจพิสูจนสิทธิ รวมทั้งการออกเอกสารสิทธิ โดยใหผูมี

สวนไดเสียมีสวนรวม 

  (๒.๒) ทบทวนระบบการถือครองที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม โดยไมควรเกิน

กวา ๕๐ ไร เพื่อใหเกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และทบทวนระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่มี

หลากหลายแบบเปนมาตรฐานเดียวกันดังนี้ 



๑๓๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
  (๒.๒.๑) ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินของรัฐควรมีเกณฑดังนี้  

  - เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ ระบบเดียวคือ “โฉนดที่ดินของรัฐ” 

เพื่อใหที่ดินของรัฐมีหลักฐานขอบเขตที่ตั้งที่ถูกตองและชัดเจน 

  - ในกรณีราษฎรขอเชาที่ดินของรัฐ ใหจัดทําเปนสัญญาเชา

ที่ดินของรัฐ  

  (๒.๒.๒) ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินเอกชนแบงออกเปน ๒ ประเภท 

  - เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ “โฉนดที่ดิน” ทั่วไป 

 - เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ “โฉนดที่ดิน” แบบมีเงื่อนไข ซึ่ง

ที่ดินดังกลาวเปนที่ดินที่อยูในพื้นที่คุมครองเกษตรกรรม และเดิมเปนที่ดินของรัฐตอมาจัดใหราษฎรใช

ประโยชนในที่ดินเชน ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ ที่ดินในเขตปา เปนตน โดยมี

การกําหนดเงื่อนไขการใชประโยชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม กําหนดระยะเวลาหามจําหนายจายโอน

การซื้อขายที่ดินตองไดรับความเห็นชอบจากชุมชน 

 (๒.๒.๓) ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินของชุมชนแบงออกเปน ๒ ประเภท 

 - เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของชุมชนเปน “โฉนดที่ดิน” ในที่

สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน หนองน้ํา ทําเลเลี้ยงสัตว ปาชุมชน ซึ่งชุมชน

มีอํานาจในการบริหารจัดการที่ดินดังกลาวเพื่อใชประโยชนรวมกัน 

 - ระบบกรรมสิทธิ์ เชิงซอน เปนที่ดินในชุมชนที่มีสิทธิ

ในเชิงปจเจก แตชุมชนมีสวนในการควบคุมใหเปนไปตามแบบแผนของชุมชนดวย  

 - ดานการบริหารจัดการที่ดินท่ีเปนเอกภาพ ควรยุบควบรวม 

หนวยงานราชการที่ปฏิบัติงานซ้ําซอนกันใหมารวมกันเปนหนวยงานเดียว 

 - รัฐควรสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีอํานาจ แรงจูงใจ  

และความรูในการจัดการที่ดินและทรัพยากรไดอยางสมดุลและยั่งยืน 

 - การซื้อขายที่ดิน ควรมีกลไกการควบคุมตรวจสอบที่เหมาะสม 

ไมใหผูซื้ออาศัยอํานาจเหนือตลาดไปกวานซื้อที่ดินเพื่อเก็งกําไรโดยไมทําประโยชน หรือนําไปใช

ประโยชนที่สงผลกระทบตอส่ิงแวดลอม  

 - รัฐควรสนับสนุนใหเกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะใน

การกําหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากร ที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 - การบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรควร

สรางกลไกและกระบวนการตีความและบังคับใชกฎหมายใหอยูบนฐานองคความรูและขอเท็จจริง 
 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๓๘ 

 
  (๓) ขอเสนอเชิงหลักการ 

  (๓.๑) รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรไดรับสิทธิที่จะมีที่ดินอยูอาศัย

และทํากินเพียงพอตอการยังชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางทั่วถึง โดยสํารวจราษฎรที่ไมมี

ที่อาศัยทํากินและเรงรัดจัดที่ดินใหราษฎรผูไมมีที่ดินทํากินใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว 

  (๓.๒) รัฐควรจัดการศึกษาใหราษฎรและเจาหนาที่รัฐมีความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับสิทธิและการปกปองคุมครองสิทธิในที่ดินของราษฎรและชุมชนและเมื่อราษฎรมีขอพิพาทเรื่องที่ดิน 

รัฐควรจะตองมีหนวยงานใหขอมูลและคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการและระเบียบกฎหมายแกราษฎร  

   (๓.๓) เมื่อมีปญหาพิพาทขัดแยงเรื่องสิทธิในที่ดินและทรัพยากร รัฐจะตอง

วางโครงสรางและกลไกการแกไขปญหาอยางมีสวนรวมแบบถาวร ราษฎรที่มีปญหาพิพาทขัดแยง

เรื่องสิทธิในท่ีดินและทรัพยากร จะตองมีสวนรวมในกระบวนการจัดการแกไขปญหาขอพิพาทในที่ดิน  
 

 ๕) การจัดการทรัพยากรพลังงาน  

  สถานการณปญหาการจัดการทรัพยากรพลังงานในชวง ๖ ปที่ผานมา ยังคงเปนประเด็น

ความขัดแยงระหวางรัฐและประชาชน ปญหาการขาดการมีสวนรวมในการตัดสินใจตอการจัดหา

ทรัพยากรพลังงานที่เหมาะสมและไมมีผลกระทบตอ

ทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอม และวิถีการ

ดํารงชีวิตของชุมชน เชน กรณีรองเรียนเกี ่ยวกับ

การขาดการมีสวนรวมและผลกระทบที่เกิดขึ้น   จาก

โครงการสํารวจปโตรเลียมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ

และอีสาน อาทิ พื้นที่จังหวัด ลําปาง สุรินทร กาฬสินธุ 

อุดรธานี บุรีรัมย และขอนแกน กรณีการคัดคาน

โครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหินในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา และตรัง กรณี

การคัดคานโครงการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในพื้นที่ภาคอีสาน หรือกรณีการคัดคานการกอสราง

โรงไฟฟาชีวมวลที่ตั้งอยูกลางชุมชนและอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพของประชาชน

ของจังหวัดเชียงราย กระบี่ หรือตราด เปนตน  

 นอกจากนี้ ยังมีคํารองเรียนที่เกี่ยวของกับกระบวนการขนสงดานพลังงาน อาทิ การรองเรียน

ใหแกไขผลกระทบจากสารเคมีตอพื้นที่เกษตรกรรมของชุมชนที่เกิดจากการกอสรางทอสงกาซ

ธรรมชาติของบริษัทเอกชนดานพลังงานแหงหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และอยุธยา กรณีการรองเรียน

ขอใหจายคาชดเชยที่ดินที่ถูกเวนคืนจากการกอสรางโครงขายสายสงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต

แหงประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดนาน ลําปาง และระยอง รวมทั้งกรณีทอสงน้ํามันดิบของบริษัทเอกชน



๑๓๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ดานพลังงานแหงหนึ่ง รั่วในทะเลอาวไทยบริเวณจังหวัดระยอง สงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเล

และชายฝง และการประกอบอาชีพประมงและการทองเที่ยวบริเวณเกาะเสม็ดและชายฝงทะเล

จังหวัดระยองไดรับความเสียหายเปนมูลคามหาศาล 
 

  ๖) ผลกระทบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม และปญหาการจัดการกาก

ของเสียภาคอุตสาหกรรม (คํารองที่ ๒๐/๒๕๕๖) 

  กรณีรองเรียนในประเด็นปญหาผลกระทบมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงาน

อุตสาหกรรม ยังคงเปนกรณีที่มีการรองเรียนตอ กสม. ชุดที่สองเปนจํานวนมาก โดยจากการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงพบวา สาเหตุของปญหาสวนใหญมาจากการที่เจาหนาที่ที่เกี่ยวของละเลย ไมติดตาม หรือ

กํากับดูแลใหการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมเปนไปตามขอกําหนดตามกฎหมายวาดวย 

โรงงานอยางเครงครัด ทําใหผูประกอบการโรงงานไมไดใชความระมัดระวังในการประกอบกิจการและ

บางกรณีมีเจตนาที่จะปลอยมลพิษออกจากโรงงานเขาสูชุมชน อาทิ การรองเรียนผลกระทบจากการ

ประกอบกิจการโรงงานปาลมน้ํามันในพื้นที่จังหวัดชุมพร โรงงานหลอมทองแดงในพื้นที่จังหวัด

นครปฐม กาญจนบุรี และชลบุรี หรือโรงงานน้ําตาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน 

  ในสวนกรณีปญหาการจัดการกากของเสียภาคอุตสาหกรรม มีการรองเรียนตอ 

กสม. หลายกรณี โดยกรณีรองเรียนท่ีมีความรุนแรงมากที่สุด คือ การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมใน

พื ้นที ่ตําบลหนองแหน อําเภอพนมสารคาม 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสงผลกระทบตอแหลงน้ํา

และดินจากการสะสมของสารเคมีที่เปนพิษ และ

สงผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

สัตวและพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย

เปนจํานวนมาก โดยจากการตรวจสอบพบวา 

สาเหตุสําคัญของปญหาเกิดจากหนวยงานรัฐ

ละเลยที่จะแกไขปญหาใหทันทวงที เนื่องจาก

ไมมีระบบควบคุมตรวจสอบกิจการรับกําจัดขยะ

และของเสียภาคอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานและไมมีกลไกในการติดตามตรวจสอบอยางเครงครัด 

ทําใหสถานการณปญหาผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพมีความรุนแรงมากขึ้น และลุกลามไป

จนทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับภาคเอกชนที่ถูกกลาวหา จนทําใหเกิดการลอบทํา

ราย คุกคาม และลอบสังหารแกนนําชาวบานที่ออกมารองเรียนจนเสียชีวิต   

 
 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๔๐ 

 
  ๗) การจัดการทรัพยากรแร 

  สถานการณปญหาการจัดการทรัพยากรแร แมจํานวนคํารองในประเด็นนี้

จะลดนอยลงเมื่อเทียบกับจํานวนคํารองเรียนตอ กสม. ชุดแรก แตกลับพบวาความรุนแรงของ

สถานการณปญหาความขัดแยงในการจัดการ

ทรัพยากรแรที่มีการรองเรียนตอ กสม. ชุดที่สอง 

มิไดลดนอยลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานขนาด

ของผลกระทบตอชุมชน เนื่องจากการปนเปอน

สารพิษ เชน ไซยาไนท และปรอท ที่เกิดขึ้นจาก

การประกอบกิจการเหมืองแรทองคําที่นับวันจะทวี

ความรุนแรงขึ้น ไมวาจะเปนผลกระทบจากการทํา

เหมืองแรทองคําที่จังหวัดเลย และพ้ืนที่รอยตอจังหวัดเพชรบูรณ พิจิตร และพิษณุโลก 

  กรณีการรองเรียนการทําเหมืองแรทองคําที่อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (คํารอง

ที่ ๑๕๕/๒๕๕๐) จากการตรวจสอบพบวา มีขอสงสัยวาเหมืองจะเปนสาเหตุสําคัญของการปนเปอน

ไซยาไนท ซึ่งเปนสารเคมีที่ใชในการแตงแร รวมถึง โลหะหนักบางตัว อาทิ สารหนู แมงกานีส ฯลฯ  

ในสิ่งแวดลอมและเปนสาเหตุของการเจ็บปวยของคนที่อาศัยอยูในชุมชนรอบเหมืองหรือไม เนื่องดวย

หลังจากที่เหมืองไดรับใบอนุญาตโรงแตงแร ชาวบานรอบเหมืองเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอม เริ่มมีอาการผิดปกติทางดานรางกาย เชน ผดผื่นคันตามผิวหนัง ปวดเมื่อยตาม

รางกาย แสบตา นอกจากนี้ยังมีอาการเครียด นอนไมหลับ เนื่องจากเสียงระเบิดจากขุมเหมืองและ

การมีฝุนฟุงกระจายปกคลุมไปทั่วหมูบาน ชาวบานไดรวมตัวกันในนามกลุมคนรักษบานเกิดเพื่อ

ขับเคลื่อนใหเกิดการปกปองและคุมครองสิทธิของชุมชน โดยการเริ่มยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานที่

เกี่ยวของเพื่อใหแกไขปญหาผลกระทบ มีการประกาศยกเลิกการใชบอน้ําบาดาลบางจุด เพราะพบ

สารอันตรายเกินเกณฑมาตรฐานน้ํา

บาดาลที่ ใช บ ริ โภค สํ านั กงาน

สาธารณสุขจังหวัดเลยออกประกาศ

หามกินหอยขมในลําหวยเหล็ก มีการ

ตรวจพบการปน เป อน  ปรอท 

ตะกั่ว และไซยาไนท ในเลือดของ

ชาวบานที่อาศัยอยูใน ๖ หมูบาน



๑๔๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง 

 
รอบเหมือง หนวยงานภาครัฐไดพยายามแกไขปญหาโดยการตั้งคณะทํางานในระดับจังหวัดแตก็

ไมสามารถแกไขปญหาไดมากนัก การเคลื่อนไหวของชุมชน ทําใหใน ป พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีมี

มติใหชะลอการขยายพื้นที่ประทานบัตรรวมถึงใหศึกษาและแกไขปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น  

  ที่ มาของสารพิษ เปนประเด็นที่ มี การถกเถียงกันอยางมาก แตก็ ไม ไดมี

กระบวนการพิสูจน ที่ทุกฝายยอมรับรวมกัน ปญหาจึงยังไมถูกแกไข ไมมีการเยียวยาแกผูที่ไดรับ

ความเสียหาย ไมมีการบําบัดและฟนฟูพื้นที่ปนเปอนสารพิษ ชาวบานที่เจ็บปวยเริ่มมีจํานวนมากขึ้น

และอาการรุนแรงมากขึ ้นตามลําดับ ในขณะเดียวกันทางบริษัทก็พยายามจะขอขยายพื ้นที่

ประทานบัตรทําเหมือง และมีกระบวนการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามที่

กฎหมายกําหนด ทําใหความขัดแยงรุนแรงและขยายวงกวางมากขึ้น ชาวบานปกปองสิทธิของชุมชน

ดวยตนเองโดยใชวิธีการตั้งดานปดถนนทางเขาออกเหมืองที่ตัดผานหมูบาน เกิดเปนคดีความฟองรอง

กันระหวางชาวบานและบริษัท มีการเจรจาตอรอง การขมขู คุกคามแกนนําชาวบาน จนกระทั่ง

กลางดึกของคืนวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไดมีกลุ มชายฉกรรจ จับตัว ขมขู  และทําราย

ชาวบานกลุมคนรักษบานเกิดเพื่อมิใหขัดขวางการขนแรออกจากบริเวณเหมือง เหตุการณดังกลาว

กอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางเกี่ยวกับความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่

เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจเหมืองแรในประเทศไทย ภายหลังการยึดอํานาจการปกครองของ คสช. ชาวบาน

กลุมรักษบานเกิดไดยื่นหนังสือตอ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนา คสช. ขอใหแกไขปญหา 

ปจจุบันทหารไดมีการจัดตั้งกลไกการทํางานเพื่อยุติความขัดแยง แตไมไดรับการยอมรับจากชุมชน 

ชาวบานมีขอเสนอใหปดเหมืองถาวรและฟนฟ ู

 กรณีการทําเหมืองแรทองคําในพื้นที่รอยตอ ๓ จังหวัดไดแก พิจิตร เพชรบูรณ

และพิษณุโลก สงผลกระทบทําใหแหลงน้ําธรรมชาติเหือดแหง ขาดน้ําใชทําเกษตร ชาวบานตองซื้อน้ํากิน

น้ําใช เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษทางฝุน 

เสียง แรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหิน มีการ

ตรวจพบการปนเปอนสารไซยาไนด สารหนู 

และโลหะหนักในดินและแหลงน้ําที่ชาวบานใชใน

การอุปโภค พบชาวบานเจ็บปวย สวนชุมชนที่ไม

สามารถปรับตัวอยูในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป

ไดก็ไดยายถิ ่นฐานออกไป เกิดภาวะชุมชน

ลมสลาย วัดราง โรงเรียนราง ปจจุบันเหมือง

ยังคงเปดดําเนินการและขยายพื้นที่ดําเนินการ

อยางตอเนื่อง ชาวบานที่ลุกขึ้นมาตอสู คัดคาน ถูกขมขู คุกคาม ถูกกลุมอิทธิพลกราดยิงปนเขาใสในบาน 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๔๒ 

 
ชาวบานไดยื่นเรื่องรองเรียนตอ กสม. ใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิ และไดยื่นหนังสือตอหัวหนา 

คสช. ใหเขามาดูแลจัดการกับปญหา และมีนักวิชาการ ที่รวมกลุมกันทํางานศึกษาเพื่อพิสูจนที่มาของ

สารพิษ โดยมมีหาวิทยาลัยรังสิตเปนแกนหลักรวมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร 

  นอกจากกรณีรองเรียนปญหาผลกระทบที่เกิดจากการทําเหมืองแรแลว กสม. 

ยังไดรับการรองเรียนในประเด็นปญหาการขาดการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรแรหลายกรณี 

โดยกรณีรองเรียนที่สําคัญ ไดแก การคัดคานโครงการเหมืองแรโปรแตซในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

(คํารองที่ ๑๖๐/๒๕๕๕) ซึ่งเปนเหมืองแรใตดินขนาดใหญมีพื้นที่สัมปทานประมาณ ๗ หมื่นไร 

กําล ังการผลิตปละ ๒ ลานตัน สํารวจในป ๒๕๑๖ ทําสัญญาในป ๒๕๒๗ ปจจุบันเปนของ

บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง จากการตรวจสอบพบวา ชุมชนรับทราบขอมูลในป ๒๕๔๔ และหวั่นเกรงวาจะ

เกิดผลกระทบในประเด็นตอไปนี้  (๑) 

ผลกระทบตอเกษตรกรรมที่เปนเศรษฐกิจ

หลักของชุมชนทองถิ่นจากการขยายตัว

ของดินเค็ม น้ําเค็มจากการแตงแร และ

ความเค็มจากกองเกลือ (๒) ผลกระทบตอ

สุขภาพจากมลพิษขณะทําเหมือง ฝุน

เกลือ ฯลฯ รวมทั้งจากคุณภาพสิ่งแวดลอม

ที่เปลี่ยนไปในระยะยาว (๓) ความเสี่ยง

จากดินทรุด เหมืองถลม อุบัติเหตุจากการทําเหมือง (๔) ความเสี่ยงจากการพัฒนาอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง ซึ่งจะกระทบตอวิถีทองถิ่น (๕) ความเสี่ยงซึ่งชุมชนไมสามารถจะควบคุมได เชน มีการออก

กฎหมายรับรองการทําเหมืองใตดินที่อยูลึกเกิน ๑๐๐ เมตรโดยไมตองขอความยินยอมจากเจาของ

ที่ดิน หรือการใชชองอุโมงคเหมืองสําหรับทิ้งกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมและกากนิวเคลียร

จากโรงไฟฟานิวเคลียร ชาวบานที่ไดรับผลกระทบไดรวมตัวกันในนามกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมอุดรธานี 

เคลื่อนไหวคัดคานและพยายามที่จะเขาไปมีสวนรวมกับรัฐในการจัดการทรัพยากรมาอยางตอเนื่อง

ตลอดสิบกวาปที่ผานมา ในขณะที่ ทางบริษัทและหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของไดเดินหนาดําเนินการ

ตามขั้นตอนที่จะออกประทานบัตรเหมืองแร ทําใหเกิดความขัดแยง ปะทะกันรุนแรงหลายครั้ง ทั้งใน

ขั้นตอนการรังวัดปกหมุดขึ้นรูปแผนที่การทําเหมือง รวมถึงการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยในปจจุบันเหมืองยังไมไดรับประทานบัตรเปดดําเนินการ 

 

 
 



๑๔๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
  ๘) การละเมิดสิทธิมนุษยชนขามพรมแดน 

  กสม. ไดรับกรณีรองเรียนตาง ๆ จากประชาชนในพื้นที่ประเทศกัมพูชา ลาว 

พมา วาประสบปญหาความเดือดรอนจากการใชประโยชนและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ดิน ปา ลุมน้ํา ทะเลชายฝง และสินแร ตามวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนภาคการเกษตรจากโครงการ

ของรัฐบาลไทย รัฐวิสาหกิจไทย หรือบริษัทธุรกิจไทยที่ไปลงทุนตามประเทศตาง ๆ โดยมีกรณี

รองเรียนตอ กสม. ทั้งหมด ๑๔ กรณี แบงเปน ๗ กลุมประเด็น มีทั้งที่เปนกรณีการรองเรียนคัดคาน

โครงการของรัฐหรือเอกชนไทยที่ไปลงทุนกอสรางในพื้นที่พรมแดนระหวางประเทศหรือในพื้นที่

ตางประเทศ เชน โครงการสรางเขื่อนโรงไฟฟาพลังน้ํา ๔ แหง ไดแก เขื่อนฮัตจี ลุมน้ําสาละวิน 

(พรมแดนไทย-พมา) เขื่อนบานกุม (พรมแดน

ไทย-ลาว) เขื่อนไซยบุรี ประเทศลาว และ

โครงการสรางเขื่อนในประเทศจีน และ

ระเบิดเกาะแกงลุมน้ําโขง สงผลกระทบตอ

ระบบนิเวศของแมน้ํา และการดํารงวิถีชีวิต

ขอ งชุ ม ชน ริ ม แม น้ํ า จํ าน วน ม าก  ก รณี

บริษัทเอกชนสัญชาติไทยไดรับสัมปทาน

ที่ดินขนาดใหญในประเทศกัมพูชา ๒ แหง  เพื่อประกอบอุตสาหกรรมโรงงานน้ําตาล โดยการ

ไดรับสัมปทานที่ดินดังกลาวไดสงผลใหมีการขับไลและยึดพื้นที่ของชุมชนจํานวนมาก ทําใหประชาชน

ไรที่อยูอาศัยและที่พื้นที่ทําการเกษตร รวมทั้งเกิดสภาวะขาดแคลนอาหารอยางรุนแรง ไดแก กรณี

สัมปทานที่ดินในเกาะกง ประเทศกัมพูชา (คํารองที่ ๕๘/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๑๕/

๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘) และกรณีสัมปทานที่ดินในอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา (คํารองที่ 

๒๕๙/๒๕๕๖/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๐๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๘) กรณี

โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษและนิคมอุตสาหกรรมทวาย ประเทศพมา ซึ่งสงผลใหเกิดการเขาไปยึดพื้นที่

อยูอาศัยและทํากินของชุมชนชาวพมาจํานวนมาก และกรณีโครงการโรงไฟฟาถานหินเมืองหงสา 

ประเทศลาว  

  กรณีรองเรียนเหลานี้ กสม. พิจารณาวา แมวาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณี

รองเรียนนี้จะเกิดขึ้นนอกพื้นที่เขตอํานาจรัฐไทย แตเมื่อพิจารณาในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๒ (๒) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม ขอ ๒ (๑) และปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๓๙ และหลักการชี้แนะแหง

สหประชาชาติดานธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : การปฏิบัติตามกรอบการคุมครอง เคารพ เยียวยา (United 

Nations Guiding Principles on Business and Human Rights : Implementing the Protect, 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๔๔ 

 
Respect, Remedy Framework (2554)) สวนที่ ๒ ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพ

หลักสิทธิมนุษยชน (The corporate responsibility to respect human rights) ขอ ๑๑ ถึงขอ ๒๓ 

ตางยืนยันวา เปนพันธกรณีอยางชัดเจนสําหรับรัฐภาคีอยางเชนประเทศไทย ที่จะตองประกันใหมี

การคุมครองสิทธิมนุษยชนตามสนธิสัญญาเหลานี้ ซึ่งรวมถึงเปนพันธกรณีที่จะตองปองกันไมใหบริษัท

ที่ตั้งอยูในดินแดนของตนหรือจดทะเบียนอยูใตเขตอํานาจของตน ไปทําการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน

ตางประเทศ ประกอบกับพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 

๑๕ (๑) ไดบัญญัติให กสม. มีอํานาจหนาที่สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน

ทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ 

   จากกรณีการรองเรียนดานการละเมิดสิทธิในฐานทรัพยากรขางตน กสม. ได

ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยมีกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องรองเรียน กลาวคือ การใหคูกรณี/

ผูเกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริงดวยเอกสาร เพื่อใหมีฐานขอมูลเบื้องตนที่เพียงพอสําหรับการตรวจสอบใน

ขั้นตอนตอไป การเชิญประชุมชี้แจงขอเท็จจริงดวยวาจาดวยวิธีการไตสวนสาธารณะ ผลที่ไดคือ ทําให

มีขอมูลมากขึ้น และในหลายกรณีสามารถที่จะทําใหเกิดการเจรจาเพื่อยุติหรือชะลอการดําเนิน

โครงการที่กําลังเปนปญหา และการกระตุนใหหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงตองลงไปแกไข

ปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นแลวโดยทันที นอกจากนี้กระบวนการนี้ยังชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล

และความเขาใจระหวางผูรองเรียน ผูถูกรอง และหนวยงานรัฐ  ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เจาหนาที่รัฐไดเกิดความเขาใจในกรณีรองเรียนมากขึ้น การเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ 

ผลที่ไดคือ ทําใหผูตรวจสอบไดเห็นสภาพพื้นที่จริงและมีความเขาใจในสภาพปญหามากยิ่งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูรองที่กําลังประสบปญหาอีกดวย การจัดทําขอเสนอ

ตอหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาเฉพาะหนาในแตละกรณีรองเรียน เพื่อเปนการ

ปองกันและแกไขปญหาทั้งที่ไดเกิดผลกระทบขึ้นแลวและปองกันปญหาที่กําลังจะเกิดขึ้น และ

การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อประมวลขอมูลที่ตรวจสอบได

ทั้งหมดตลอดจนความเห็นและมาตรการการแกไขปญหา เพื่อนําเสนอตอผูที่เกี่ยวของทุกฝายใหเกิด

การแกไขปญหาตอไป 

   นอกจากนี้ ในดานการประสานความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหา

โดยกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กสม. ไดนําเสนอประเด็นปญหาเหลานี้ตอทั้งในที่ประชุมใน

ระดับโลกและระดับภูมิภาค ดังนี ้

  - 55th Meeting of UN Committee on ICESCR, examination of Thailand’s 

initial an second Country Reports, 3 - 6 June 2015, Geneva, Switzerland  

  - ASEAN Peoples’ Forum, 21 - 24 April 2015, Kula Lumpur, Malaysia  



๑๔๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
  - 2 nd Business and Human Rights Forum, preparation and discussion 

on “Implementing of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights, with 

Agribusiness”,  2 - 4 December 2013, Geneva, Switzerland  

  - ASEAN Workshop on Making the Bali Declaration Effective : Human 

Rights and Agribusiness in Southeast Asia, 24 - 30 November 2011, Bali, Indonesia; 9 - 11 

October 20 12 , Phnom Penh, Cambodia; 6  - 7  August 20 13 , Bangkok, Thailand; 3  - 6 

November 2014, Rangoon, Myanmar; and 3 - 6 November 2014, Palawan, the Philippines; 

with on-site investigation of cross-border violations (Oil Palm in Indonesia, Sugar Cane 

Industry in Cambodia, Land Grabbing in Thailand, Mega Development Project in Myanmar)  

  อยางไรก็ตาม เนื่องจากกรณีปญหาการรองเรียนการละเมิดสิทธิในฐานทรัพยากร

ตอ กสม. ชุดที่สอง มีเปนจํานวนมาก และมีลักษณะของปญหาในหลายระดับและหลายมิติ ดังนั้น

จึงแบงเปนระดับผลการดําเนินงานที่สามารถแกไข ปกปอง และคุมครองสิทธิมนุษยชนในดาน

ฐานทรัพยากร ไดดังนี ้

  (๑) สามารถคุมครองสิทธิไดอยางเต็มที่ ดวยการมีสวนใหสาเหตุของปญหายุติ

ลงได หรือมีการแกไขปญหาจนเปนที่พอใจแกผูรองเรียน เชน กรณีโครงการพัฒนาในพื้นที่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ โดยจากกระบวนการตรวจสอบและประชุมรวมกับหนวยงานราชการในจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ไดสงผลใหจังหวัดประจวบคีรีขันธเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาของจังหวัดจากเดิมที่

มุงเนนการพัฒนาใหเปนพื้นที่อุตสาหกรรมเปนมุงเนนการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม การประมง 

และการทองเที่ยว กรณีการตรวจสอบบริษัท เอกชน สัญชาติไทยที่ไดรับสัมปทานที่ดินเพื่อประกอบ

ธุรกิจอุตสาหกรรมน้ําตาลในพื้นที่ตําบลสําโรง (Samrong) และจงกัล (Chongkal) จังหวัดโอดอร 

เมียนเจย (Oddar Meanchey) ประเทศกัมพูชาและไดกอใหเกิดปญหาการละเมิดสิทธิตอชุมชน

ทองถิ่น ในประเทศกัมพูชา โดยผลการทํางานไดสงผลใหบริษัทเอกชนยอมถอนโครงการออกจากพื้นที่

และยอมชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอประชาชนชาวกัมพูชา กรณีที่ภาคประชาชนไดนําผล

การตรวจสอบไปประกอบเปนขอมูลสวนหนึ่งในการฟองคดีตอศาลและสามารถชนะคดี ไดแก กรณี

คัดคานการกอสรางโรงไฟฟาเวียงชัย อําเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และกรณีประชาชนไดรับ

ผลกระทบจากการทําเหมืองหินภูเขา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และกรณีการรองเรียนใหแกไข

ผลกระทบจากสารเคมีที่รั่วไหลจากทอสงกาซธรรมชาติของบริษัทเอกชนดานพลังงานแหงหนึ่งตอพื้นที่

เกษตรกรรม โดยยินยอมจายคาชดเชยและเปลี่ยนแปลงแนวเสนทางสงกาซธรรมชาติออกจากพื้นที่ที่

ไดรับผลกระทบ เปนตน 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๔๖ 

 
  (๒) สามารถคุมครองสิทธิไดเพียงบางสวน โดยมีผลใหเกิดการแกไขปญหาหรือ

บรรเทาความเดือดรอนลงไดระดับหนึ่ง และสงผลใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของไดเขาไปตรวจสอบและ

ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของตน เปนการชะลอสภาพปญหามิใหมีความรุนแรงขึ้น แตยังไมสามารถ

แกปญหาจนเปนที่ยุติได เชน กรณีคํารองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม 

กรณีการทําเหมืองแรทองคําทั้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเลย กรณีการเปลี่ยนแปลงผังเมือง

โดยขาดการมีสวนรวมของประชาชน กรณีโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต 

กรณีปญหาการดําเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่จังหวัดตากและมุกดาหาร กรณี

การกอสรางโรงไฟฟาถานหินในหลายพื้นที่ และกรณีปญหาการละเมิดในการจัดการทรัพยากรปาไม

ของชุมชนจากการที่เจาหนาที่รัฐอางคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ เขา

ดําเนินการตอชุมชนที่อยูอาศัยและทํากินในพื้นที่ปา รวมทั้งกรณีการละเมิดสิทธิของชุมชนทองถิ่น

กัมพูชาเนื่องจากการที่บริษัทเอกชนสัญชาติไทยที่ไดรับสัมปทานที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

น้ําตาลในพื้นที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งภาคประชาชนและองคกรพัฒนาเอกชนระหวางประเทศ 

ไดนําผลการตรวจสอบของ กสม. ไปประกอบเปนขอมูลในการฟองคดีตอศาลสิทธิมนุษยชนระหวาง

ประเทศ  

  (๓) ไมสามารถคุมครองสิทธิได แตสงเสริมใหประชาชนไดเขาใจถึงสิทธิและ

สามารถใชสิทธิของตนดวยตนเองตอไปได เปนการกระตุนใหชุมชนไดรับรูขอมูลขาวสาร และสามารถ

จัดตั้งเครือขายเพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชนไดกวางขวางยิ่งขึ้น เชน กรณีรองเรียนในประเด็นปญหามี

สวนรวมและผลกระทบจากการสํารวจปโตรเลียมในพื้นที่ภาคอีสานหลายจังหวัด กรณีโครงการพัฒนา

พื้นที่ภาคใต กรณีรองเรียนดานกระบวนการจัดทําผังเมืองละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีการรองเรียนดาน

ผลกระทบจากการของเสียจากภาคอุตสาหกรรม และกรณีรองเรียนผลกระทบดานเหมืองแร เปนตน 
 

 ๔.๓.๒ ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร 
 

  ๑) การดําเนินงานเชิงยุทธศาสตร กสม. มีการดําเนินการใน ๔ ดาน ดังนี้ 

  ๑.๑) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมสิทธิชุมชนในการใชประโยชนจากพลังงานหมุนเวียน

ในภาคไฟฟา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหชุมชนมีความเขาใจทั้งในเรื่องสิทธิชุมชนและสิทธิท่ีจะใช

ประโยชนจากพลังงานหมุนเวียนอยางอิสระและเทาเทียม และสรางเครือขายชุมชนผูตื่นรู เพื่อเสริมพลัง

ซึ่งกันและกัน และรวมกันผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายพลังงานของรัฐที่เนนแหลง

พลังงานที่ยั่งยืนที่ชุมชนสามารถจัดการและพึ่งตนเองได 

  ๑.๒) ยุทธศาสตรการจัดการกากของเสียภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึกษาวิเคราะห

สถานการณและปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการขยะอุตสาหกรรม ซึ่งที่ผานมาการกําจัดขยะ



๑๔๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
อุตสาหกรรมมีการดําเนินการที่ไมถูกสุขลักษณะ สรางความเสียหายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของ

ชุมชน ตลอดจนการสูญเสียชีวิต สิทธิในทรัพยสิน และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน ซึ่งมีผู

ไดรับผลกระทบมาเปนเวลานาน 

  ๑.๓) ยุทธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรแร เพื่อศึกษาวิเคราะหสถานการณ

ปญหาที่เกิดขึ้นตอชุมชนจากการทําเหมืองแรประเภทตาง ๆ ทั้งแรทองคํา แรเหล็ก แรโปรแตซ และ

แรหินอตุสาหกรรม   

  ๑.๔) ยุทธศาสตรแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดแนวเขตที่ดิน

ของรัฐ เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินและการกําหนดขอบเขต โดยแผนที่

แนบทายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการที่ดิน ศึกษาและเสนอ

แนวทางในการแกไขปญหาการทับซอนแนวเขตที่ดินของเขตอนุรักษกับที่ดินของรัฐ ประเภทอื่นที่รัฐ

จัดสรรใหกับประชาชน ศึกษาและเสนอแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดแนวเขตที่ดิน

ของรัฐรวมทั้งแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนในการกําหนดแนวเขตที่ดิน

ของรัฐ 
 

 ๒) การมีสวนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการสนับสนุนใหเกิด

เครือขายอาสาสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนการนําเครือขายสิทธิมนุษยชนที่มีอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ใหไดมา

พบปะ หารือ และเรียนรูรวมกัน เพื่อเปนการขยายฐานของผูดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนใหเขามา

เปนเครือขายของ กสม. เพื่อใหเกิดการดําเนินงานรวมกัน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนกระบวนการ

เรียนรูของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ในการปกปอง คุมครอง และสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

เพื่อสนับสนุนและขยายองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษยชน โดยใหอาสาสมัครเปนแกนกลางหรือ

ผูประสานงานในพื้นที่สงเสริมและพัฒนาความเขมแข็งของภาคประชาสังคม องคกรพัฒนาเอกชน 

ภาคประชาชน และชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนและลดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

และสงเสริมศักยภาพ สมรรถนะ และสนับสนุนพื้นที่ในการชวยเหลือและรับเรื่องรองเรียนเบื้องตน 

ตลอดจนเก็บขอมูลในพื้นที่ เพื่อเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจากการ

ดําเนินโครงการที่ผานมา มีผลการดําเนินงาน ดังนี ้

  ๒.๑) เกิดเครือขายการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนเชิงประเด็นตาง ๆ ในระดับ

พื้นที่ เชน เกิดเครือขายผูไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองแร ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ

ภาคเหนือ เกิดการประสานงานกันระหวางเครือขายที่ดินในพื้นที่ภาคตาง ๆ และเกิดการแลกเปลี่ยน

การทํางานของแตละพื้นที่ในประเด็นผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล เปนตน 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๔๘ 

 
 ๒.๒) เกิดวิสัยทัศนในการประสานงานการขยายเครือขายการดําเนินงานดาน

สิทธิมนุษยชนทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นรวมกัน โดยภายหลังการดําเนินโครงการ ทําใหผูเขารวม

เปนอาสาสมัครพิทักษสิทธิมนุษยชนเกิดเปาหมายที่ชัดเจนวาจะมีการขยายจํานวนอาสาสมัครพิทักษ

สิทธิมนุษยชนจํานวนเทาใดในแตละพื้นที่และในแตละประเด็น 

 ๒.๓) เกิดความรวมมือในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ทั้งดานการสงเสริม

และคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางเครือขายเชิงประเด็นตาง ๆ รวมกับ กสม.   

 ๒.๔) เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีสวนรวมในการคลี่คลายปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในระดับพื้นที่ได

ทันทวงท ี

 ๒.๕) เกิดกระบวนการหนุนเสริมการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการสนับสนุนขอมูลดานสิทธิมนุษยชนตอ กสม.  

 ๒.๖) เกดิกระบวนการพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือกันในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน 

 

๔.๔ ประเด็นที่ ๔: สิทธิมนุษยชนในกลุมผูเสี่ยงตอการถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติ

ที่ไมเปนธรรม 
 

 กสม. ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกลุมผูเสี่ยงตอการถูก

ละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติที่ไมเป นธรรม เชน กลุ มเด็ก สตรี ผู สูงอายุ ผู พ ิการ กลุมบุคคล

หลากหลายทางเพศ กลุมบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน กลุมชาติพันธุ กลุมแรงงานขามชาติ เปนตน 

เพื่อใหกลุมผูที่เสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและไดรับการปฏิบัติ

ที่เหมาะสมและเปนธรรม กสม. ไดดําเนินการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตอกลุมผูเสี่ยงฯ ในหลายกรณี ดังมีกรณีตัวอยางดังนี ้
 

 ๔.๔.๑ กลุมเด็ก และสตรี 
 

 ๑) ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 กสม. ไดตรวจสอบเร่ืองรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับเด็กและสตรี 

ซึ่งเปนเรื่องท่ีไดรับความสนใจในสังคมไทย ดังนี้ 
 

 ๑.๑) ดานสิทธิเด็ก  

  ๑.๑.๑) กรณีการนําเด็กเขารวมการชุมนุมทางการเมือง (คํารองที่ 

๕๔/๒๕๕๗, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๙๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘) 



๑๔๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
         ในชวงระหวางวันที่ ๑๒ มีนาคม – ๑๙  พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุการณการชุมนุมของ

กลุมแนวรวมประชาธิปไตยตอตานเผด็จการแหงชาติ หรือ นปช. ซึ่งมีเปาหมายเรียกรองให

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ประกาศยุบสภาและจัดการเลือกตั้งใหม ตอมา 

รัฐบาลใชมาตรการทางทหารเขากดดันกลุมผูชุมนุม และมีแนวโนมที่จะนําไปสูการใชกําลังความรุนแรง 

โดยในบางเหตุการณปรากฏภาพของการชุมนุมที่มีการใชเด็กเขามาเกี่ยวของ และอยูในสภาพที่นาจะ

เปนอันตราย เชน นําเด็กนั่งบนยางรถยนตที่ทําเปนบังเกอร หรือการที่เด็กซึ่งติดตามบิดามารดา

หรือผูปกครองเขารวมการชุมนุม ไดซึมซับความรุนแรงจากการปลุกเรา ยั่วยุหรือใชวาจารุนแรงของ

แกนนําบนเวที  

  ตอมา ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เกิดการชุมนุม

ตอตานรางพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมและการลมลางระบอบทักษิณ จนนําไปสูการประทวงขับไล

นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร รวมระยะเวลาตอสูยาวนานถึง ๖ เดือน ๙ วัน นายสุเทพ 

เทือกสุบรรณ ไดขึ้นเวทีปราศรัยยกระดับการชุมนุม

และมีการจัดตั ้ง “คณะกรรมการประชาชนเพื ่อการ

เปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณ

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข” หรือ กปปส. ซึ่งเปน

การรวมตัวของแกนนํากลุมพันธมิตร นักวิชาการ กองทัพ

ประชาชนโคนระบบทักษิณ เครือขายนักศึกษาประชาชน

ปฏิรูปประเทศ และสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

ปรากฏวา มีผูกอเหตุความรุนแรง ใชอาวุธสงครามกราด

ยิงและปาระเบิดใสกลุมผูชุมนุมหลายครั้ง เปนเหตุใหมีเด็ก

อายุระหวาง ๔ – ๖ ป เสียชีวิต จํานวน ๔ ราย และเด็กอายุ ๓ – ๑๐ ป ไดรับบาดเจ็บสาหัสจํานวน ๓ 

ราย ทั้งที่เด็กเหลานั้นมิไดเขารวมการชุมนุมหรือติดตามผูปกครองเขาไปรวมชุมนุม แตติดตามผูปกครอง

ไปทํากิจกรรมอื่นซึ่งไมเกี่ยวของกับการชุมนุมและอยูบริเวณใกลเคียงกับสถานที่ชุมนุมเทานั้นและจาก

การเฝาสังเกตการณของ กสม. กับเครือขายพลเมืองตางๆ รวมถึงภาพขาวทางสื่อมวลชนปรากฏวา 

ยังคงมีเด็กและเยาวชนอยูในที่ชุมนุม ทั้งในลักษณะการเขารวมโดยตรง และการติดตามผูปกครองไป

เขารวมชุมนุม  

 กสม. ตระหนักถึงการคุมครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนที่อยู

ในพื้นที่การชุมนุม จึงออกแถลงการณและเสนอขอหวงใยเกี่ยวกับการชุมนุมที่อาจมีการนําเด็กมารวม

ในการชุมนุมและมีความเสี่ยงตอความปลอดภัยในชีวิต เรื่อง “ขอหวงใยตอเด็กในที่ชุมนุม”  เมื่อวันที่ 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ และเรื่อง “ความหวงใยตอสถานการณการชุมนุม” เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๕๐ 

 
๒๕๕๖ เพื่อใหผูจัดการชุมนุม ผูปกครองของเด็กที่เขารวมชุมนุม ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐที่ดูแล

การชุมนุมตระหนักวาเด็กและเยาวชนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงออกในความคิดเห็นทางการเมือง 

และการชุมนุมอยางสงบโดยปราศจากอาวุธ ตามที่บัญญัติไวในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การที่ผูปกครอง ผูเกี่ยวของอาจประสงคให

เด็กและเยาวชนไดมีโอกาสเรียนรูและมีสวนรวมในการชุมนุม อันเปนสวนหนึ่งของความเขาใจ

หลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพนั้น เปนสิ่งที ่กระทํา

ไดตามกฎหมาย แตใหหลีกเลี่ยงการพาเด็กที่

ยังไมสามารถชวยเหลือตนเองไดเขารวมการ

ชุมนุมโดยไมจําเปน สําหรับเด็กและเยาวชนอื่น

ใดที่อยูในที่ชุมนุมนั้น เปนหนาที่ของผูจัดการ

ชุมนุม ผูปกครอง เจาหนาที่ของรัฐที่ดูแลการ

ชุมนุม ตลอดจนผูเก่ียวของตาง ๆ จะตองปกปองคุมครอง โดยระมัดระวังการใชภาษา มลภาวะทางเสียง 

หรือการแสดงออกตาง ๆ ไมใหเด็กและเยาวชนสัมผัสและซึมซับกับการปลุกเรา การสรางความเกลียด

ชัง หรือการใชความรุนแรงในรูปแบบตางๆ อันสงผลกระทบตอพัฒนาการของเด็กและเยาวชน เวที

ชุมนุมและสื่อมวลชน ไมพึงเสนอภาพ เนื้อหา ที่เปนการระบุตัวตนของเด็กและเยาวชนในลักษณะที่เปน

เหตุใหเกิดความเสียหายอันอาจสงผลกระทบตอจิตใจ ชื่อเสียง สิทธิประโยชนอื่นใด ตลอดจนสวัสดิ

ภาพของเด็กและเยาวชนและในการชุมนุมตองไมใช เด็กเปนแนวหนาที่สุมเสี่ยงอันตราย หาก

สถานการณมีแนวโนมไปสูความรุนแรง ผูจัดการชุมนุม ผูปกครองของเด็กที่เขารวมชุมนุม ตลอดจน

เจาหนาที่ของรัฐที่ดูแลการชุมนุม จะตองนําเด็กออกจากพื้นที่การชุมนุมโดยเรงดวน ทั้งนี้ เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ 

 นอกจากนี้ เครือขายตางๆ ที่ทํางานดานเด็กและเยาวชน ยังไดแสดง

จุดยืนขอเรียกรอง และขอเสนอแนะไปยังทุกฝายที่เกี่ยวของ หามมิใหนําเด็กเขาไปเกี่ยวของใน

สถานการณความขัดแยงทางการเมือง ทั้งในเชิงสัญลักษณและสถานการณที่มีความรุนแรง เนื่องจาก

เด็กเปนวัยที่กําลังพัฒนาออนประสบการณตองไดรับการปกปองคุมครองโดยผูใหญในสังคมใหดีที่สุด 

และเรียกรองใหทุกภาคสวนปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง

ดวยวาจา อาวุธ และอุปกรณทุกชนิดท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายแกเด็ก 

 

 

 
 

 



๑๕๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๑.๑.๒) กรณีการจัดกิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียรของ

สถาบันการศึกษา 

 ในชวงเวลาเปดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาตางๆ หลายสถาบันไดมีการจัดกิจกรรม

ตอนรับนักเรียนหรือนักศึกษาใหมและการประชุมเชียร ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักเรียนรุนพี่จัดขึ้นสําหรับ

นักศึกษาใหมที่เขารับการศึกษา เพื่อจะไดทําความรูจักกับรุนพี่ของสถานศึกษา และเรียนรูวิธีการ

ประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้น  กิจกรรมดังกลาวจะจัดขึ้นตั้งแตชวงกอนเปดการศึกษา

จนถึงหนึ่งเดือนภายหลังจากวันแรกที่

เปดการศึกษา ซึ่งจะปรากฏภาพขาว

ท างสื่ อม วลชน สั งคมอ อ น ไล น 

เกี่ ย วกับปญหาที่ เกิดขึ้ นจากการ

ประพฤติตัวไมเหมาะสมของรุนพี่ใน

บางสถาบันที่ใชอํานาจอยางไมถูก ไม

ควรโดยอางเหตุผลวาเปนเรื่องของ

การรับนอง  เชน สั่งใหรุนนองทํากิจกรรมตาง ๆ ที่สุมเสี่ยงตอการเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ 

และ/หรือละเมิดคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชน การสั่งใหวิ่งรอบสนาม การสั่งใหจับอวัยวะเพศของ

กันและกัน การสั่งใหถอดเสื้อผาทามกลางสาธารณชน การจับหัวรุนนองมุดทราย การเทเหลากรอกปาก 

จนรุนนองถึงขั้นเสียชีวิต การรับนองโดยใหรุนนองกินฟกทองบดบนแปรงขัดสวม การใชน้ําตาเทียนหยดใส

รุนนองจนเปนแผลพุพอง การเตนเพลงกลวยทับที่มีทาทางสอไปในทางเพศ เปนตน  

      กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียรของ

สถาบันการศึกษาหลายสถาบันวา กิจกรรมรับนอง

ใหมและการประชุมเชียร มีผลกระทบตอสภาพ

รางกายและจิตใจของนักศึกษานองใหม มีกิจกรรมที่

ลอแหลมทางเพศ มีการใชความรุนแรงทั้ งตอ

รางกายและจิตใจ มีการเรียกนักศึกษานองใหม

ซอมเชียรในโรงยิมของมหาวิทยาลัย และในการ

ซอมเชียรจะไมใหมีการพัก ไมใหดื่มน้ํา ไมใหรับประทานอาหาร จนนักศึกษานองใหมเจ็บปวยจํานวน

หลายคน โดยกิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียรในลักษณะดังกลาวก็ยังคงปรากฏใหเห็นอยู

เปนประจําทุกป แมจะเปนกิจกรรมที่ไมไดมีการบังคับใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม โดยนักศึกษาตอง

สมัครใจในการเขารวม แตนักศึกษาใหมสวนใหญเกรงวาตัวเองจะไมไดรับการยอมรับ หรือเปนแกะดํา

ในคณะหรือในรุน จึงยอมเขารวมกิจกรรมการรับนองทั้งที่ตนไมเต็มใจ 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๕๒ 

 
 กสม.ไดดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ โดยเชิญผูบริหารของสถาบัน การศึกษาที่ถูกรองเรียน

เขาประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแกไขปญหา และมีความเห็นรวมกันวาสถาบันการศึกษาควรให

ความสําคัญตอการจัดกิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียรของนักศึกษาในสถาบัน จําเปนตอง

จัดใหมีการประชุม ซักซอมความเขาใจกับสโมสรนักศึกษาและนักศึกษารุนพี่ เพื่อใหทราบถึงขอควร

ปฏิบัติหรือขอที่ไมควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียร พรอมทั้งชี้แจงถึง

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอสถาบันการศึกษาและตัวนักศึกษาเอง ในการพิจารณาอนุญาตใหจัด

กิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียร สถาบันควรพิจารณาในรายละเอียดของกิจกรรมวาเปน

กิจกรรมที่นําไปสูจุดมุงหมายตามที่สถาบันการศึกษาตองการจริงหรือไม และในการจัดกิจกรรม

ทุกครั้งตองมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลอยางใกลชิดและสามารถตัดสินใจ ในเหตุการณที่ไมไดคาดคิด

หรือไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นและสถาบันการศึกษาควรมีการตรวจสอบและติดตามการทํากิจกรรม

ดังกลาวเพื่อปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมการรับนอง หากปรากฏมีการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิของนักศึกษา หรือการกระทําผิดกฎหมาย สถาบันการศึกษาตองพิจารณา

ดําเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดตอไป โดย กสม. ไดแสดงความหวงใยในเรื่องนี้ผานสื่อมวลชนใน

ชวงเวลากอนเปดภาคการศึกษาเสมอๆ  

 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กสม. ไดออกแถลงการณ

เรื่อง “การรับนองตองเคารพสิทธิมนุษยชน” ระบุใหสถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญตอการจัด

กิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียรของนักศึกษาในสถาบัน โดยจําเปนตองจัดใหมีการประชุมกับ

สโมสรนักศึกษาและนักศึกษารุนพี่ เพื่อใหทราบถึงขอควรปฏิบัติหรือไมควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรม 

การพิจารณารายละเอียดกิจกรรมกอนการอนุญาตใหจัด โดยแตละกิจกรรมควรมีอาจารยที่ปรึกษา

ดูแลอยางใกลชิด และสถาบันการศึกษาควรมีการตรวจสอบและติดตามการทํากิจกรรมดังกลาวเพื่อ

ปองกันมิใหเกิดมีการละเมิดสิทธิของนักศึกษาที่เขารวม หากปรากฏการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิ

ของนักศึกษา หรือมีการกระทําผิดกฎหมาย สถาบันการศึกษาตองพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย

โดยเด็ดขาดตอไป 
 

 ๑.๑.๓) กรณีสถานศึกษาปฏิเสธไมใหเขาเรียนในโรงเรียน  

  กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับกรณีสถานศึกษาปฏิเสธไมใหเขา

เรียนหลายกรณี ดังนี ้

 กรณีที่ ๑ กรณีสถานศึกษาสั่งพักการเรียนเด็กนักเรียนและไดรับ

อนุญาตใหเขาสอบปลายภาคเทานั้น โดยอางวาเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราว ไมตั้งใจเรียน มีการ

ตักเตือนแลวไมเชื่อฟงผูรองอางวา การกระทําดังกลาวยังไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวามีการกระทําผิด



๑๕๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
จริง และเปนเพียงการหยอกลอกับเพื่อนในกลุมเทานั้น แตกลับไดรับคําชี้แจงจากผูบริหารโรงเรียนวา 

เด็กนักเรียนมีการกระทําผิดและใหผูปกครองลงชื่อในหนังสือพักการเรียน ซึ่งผูรองไดเจรจากับ

ผูบริหารโรงเรียนแลวแตไมเปนผล ผูรองเห็นวาการลงโทษพักการเรียนดังกลาวไมเหมาะสมกับ

ความผิดที่เกิดขึ้น และไมใหโอกาสนักเรียนปรับปรุงตัวกอน ไมเปนธรรมกับนักเรียน และสงผลตอ

สภาวะจิตใจ ผูรองเห็นวากระทรวงศึกษาธิการมิไดมีระเบียบที่เปดโอกาสใหกระทําเชนนี้ และเห็นวา

การกระทําดังกลาวขัดตอหลักสิทธิและประโยชนสูงสุดของเด็ก  

 กรณีดังกลาว กสม. ไดดําเนินการประสานงานติดตามและดูแล

การดําเนินการใหฝายผูรองและฝายผูถูกรองรวมกันไกลเกลี่ยหาทางออกในประเด็นขอรองเรียน

โดยอยูบนพ้ืนฐานที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก รวมทั้งสิทธิเด็กในการศึกษาเปนสําคัญ จนสามารถ

หาขอยุติรวมกันซึ่งเปนที่ยอมรับของทั้งสองฝาย โดยเด็กนักเรียนไดกลับไปเรียนตามเดิม และ

ผูปกครองจะรวมหารือแนวทางการดูแลรวมกับโรงเรียนเพื่อติดตามดูแลเด็กนักเรียนตอไป 

 กรณีที่ ๒ กรณีเด็กนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูถูกผูบริหารสั่งพักการเรียน 

และจะไดรับอนุญาตใหเขาสอบปลายภาคเทานั้น ซึ่งโรงเรียนไดแจงใหผูปกครองทราบวา เหตุเนื่องจาก

เด็กนักเรียนชอบกลั่นแกลงเพื่อนนักเรียนและมีพฤติกรรมกาวราว 

 กรณีดังกลาว กสม. ไดใหขอเสนอแนะการปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด 

ขอใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ และไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม การที่

โรงเรียนไดจัดทําบันทึกขอตกลง และสัญญาไวกอนการเขาศึกษาวาหากนักเรียนไมมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

และไมสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ผูปกครองยินดีนํานักเรียนไปเรียนในสถานที ่     

ที ่เหมาะสม และรับรองวาผู ปกครองจะควบคุมใหนักเรียนประพฤติอยู ในระเบียบวินัยของ

โรงเรียน ถาหากนักเรียนกระทําผิดจากระเบียบวินัยที่ทางโรงเรียนไดกําหนดไวไมวาขอหนึ่งขอใด 

นักเรียนผูนี้ตองพนสภาพการเปนนักเรียนโดยไมมีขอแมใดๆ ทั้งสิ้น จึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน

ธรรมตอเด็ก กสม. จึงมีขอเสนอแนะในการแกไขปญหาไปยังสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนที่ถูกรอง เพื่อใหระมัดระวังการดําเนินการมิใหมี

การละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาของเด็กซึ่ งไดรับการรับรองตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย 

 กรณีที่ ๓ กรณีบุตรชายของผูรอง ซึ่งเปนผูมีอาการตาบอดสี และ

กําลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และจะตองเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยแตเนื่องจาก

มีมหาวิทยาลัยหลายแหงที่ไมรับผูที่มีอาการตาบอดสีเขาศึกษาตอ ผูรองเห็นวา ขอกําหนดดังกลาว

เปนการจํากัดสิทธิ ซึ่งไมเปนธรรมสําหรับผูที่มีอาการตาบอดสี เนื่องจากโรคตาบอดสีมี ๔ ระดับ จึง

เสนอใหมีการกําหนดระดับผูที่มีอาการตาบอดสีใหเหลือเพียงระดับที่มองทุกสีเปนสีเทาเทานั้นที่ไม



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง ๑๕๔ 

 
สามารถทํางานหรือเขาศึกษาตอในสถานศึกษาบางแหงได ซึ่งในกรณีนี้ กสม. ไดขอเสนอแนะให

สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของนําไปศึกษาเพื่อหาทางแกไขปญหาในเชิงนโยบายตอไป 
 

  ๑.๑.๔) กรณีคัดคานนโยบายยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของ

กระทรวงศึกษาธิการ(คํารองที่ ๒๗๐/๒๕๕๔ และ ๕๙/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ         

ที่ ๔๗๗-๔๗๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 

 กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนวา กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายยุบ 

ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน ๗,๐๐๐ แหง ภายในป ๒๕๖๑ และไดเริ่มดําเนินการไปแลว

บางสวน ซึ่งผูรองเห็นวา การดําเนินการดังกลาวขัดตอหลักการพื้นฐานดานการจัดการศึกษาและ   

การมีสวนรวมของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และนโยบาย

การยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการนั้น เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพใน

การศึกษาของเด็กนักเรียนโดยผูปกครอง ครู และผูบริหารสถานศึกษา หนวยงานและกลุมบุคคล

ตาง ๆ ที่ไดรับผลกระทบตางมีความเห็นรวมกันวา ไมเห็นดวยกับนโยบายดังกลาว และขอให

กระทรวงศึกษาธิการยุติการดําเนินการนโยบายดังกลาว เนื่องจากผูรองเรียนเห็นวาจะกอใหเกิดผล

เสียหายตอเด็กนักเรียน ผูปกครองชุมชนและประสิทธิภาพในการบริหาร  

 กสม. เห็นวา นโยบายการยุบ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ

เปนเรื่องสําคัญ มีผลกระทบตอเด็กจํานวนมาก จึงไดมีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความ

รวมมือใหชะลอการยุบ ควบรวมโรงเรียน

ขนาด เล็ ก ไว ก อนจนกว าจะมี แน วท างที่

เหมาะสม และไดดําเนินการตรวจสอบโดยรับ

ฟ งคํ าชี้แจงจากฝายผู รอง ฝายผู ถูกรอง 

ผูทรงคุณวุฒิ และสภาการศึกษาทางเลือก 

การลงพื้นที่ รวมทั้งการจัดเวทีสาธารณะเพื่อ

รับฟงความคิดเห็นจากผูเกี่ยวของและหนวยงานตางๆ ที่ไดรับผลกระทบ เพื่อวิเคราะหปญหาและ

ขอเสนอแนะการแกไขปญหาดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีความเห็นและมติในการประชุม กสม.(ดานการ

คุมครองและมาตรฐานการคุมครองสิทธิมนุษยชน) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน 

๒๕๕๗ วานโยบายยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการเปนนโยบายที่ละเมิดสิทธิ

และเสรีภาพในการศึกษาของเด็กนักเรียน เนื่องจากตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๓ และขอ ๒๘ 

และหลักการตามรัฐธรรมนูญ ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนอันดับแรก เด็กตองไดรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจายเพื่อการพัฒนาทั้งดานรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และ



๑๕๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาในมิติที่รอบดาน

ดังกลาวเปนเรื่องของรัฐที่จะตองดําเนินการและลงทุน  

 กสม. ไดกําหนดมาตรการการแกไขปญหาตอกระทรวงศึกษาธิการใหปรับลด

งบประมาณรายจายประจําปที่ไมจําเปน และไมคุมคากับการลงทุนกระจายอํานาจการจัดการศึกษา

ไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการและ

กระทรวงมหาดไทยตองจัดงบประมาณเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่จัดการศึกษา

รวมกับชุมชนกระทรวงศึกษาธิการควรปรับ

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการศึกษาโดยเนน

เปาหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา หลักสูตร วิธีการสอน รวมทั้งระดม

บุคลากรที่มีศักยภาพ เชน ปราชญชาวบาน 

เพื่ อให เขามาสนับสนุนการเรียนการสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็กใหมีคุณภาพและสอดคลอง

กับวิถีชุมชนในแตละพื้นที่ นอกจากนี้การจัดการศึกษาตองตระหนักถึงการมีสวนรวมของบิดามารดา 

ผูปกครอง ชุมชน และภาคประชาสังคมภายใตแนวคิดรูปแบบและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย

ผานความสัมพันธของครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรมในทองถิ่นและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเด็กไดรับ

การพัฒนาในมิติที่รอบดานและนําไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการควร

พิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงระเบียบระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่เก่ียวกับการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิจารณาทบทวน

แกไขมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อใหสอดคลองกับสิทธิในการไดรับ

การศึกษาของเด็ก ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
  

 ๑.๑.๕) กรณีการตีเด็กในสถานศึกษา  

 กสม.ไดรับเร่ืองรองเรียนกรณีครูตีเด็กในสถานศึกษาเปนระยะ ๆ มีการลงโทษ

นักเรียนดวยวิธีเฆี่ยนตีอยางรุนแรง และทํารายรางกายเด็กนักเรียนจนไดรับอันตรายถึงขั้นเขารักษา

ตัวที่โรงพยาบาล ซึ่ง กสม. ไดมีการตรวจสอบรวมทั้งการทํางานเชิงรุก โดยใชการรวมประชุม

ปรึกษาหารือในภาพรวม และใชแนวคิดเรื่อง “การสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)”แทนการ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๕๖ 

 
ลงโทษรุนแรงกับผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ผูบริหารจากสวนกลางและผูเกี่ยวของ 

ซึ่งไดขอสรุปอันเปนประโยชนตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนของเด็กนักเรียนในภาพรวม 

 ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการ

ลงโทษนกัเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งหามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีรุนแรงหรือแบบ

กลั่นแกลงหรือลงโทษดวยความโกรธ ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๕๒ ไดกําหนดใหเด็กมีสิทธิไดรับความคุมครองใหปราศจากการใชความรุนแรงและ

การปฏิบัติอันไมเปนธรรม และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๓๗ ซึ่งไดระบุเรื่องการคุมครองเด็กจาก

การถูกปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดรายไวดวย 
 

 ๑.๑.๖) กรณีนโยบายเงินบริจาคของสถานศึกษา  

 กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนและขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กรณีกระทรวงศึกษาธิการไดแถลงนโยบายเกี่ยวกับการรับนักเรียนเขาเรียนในสถานศึกษา   

ในปการศึกษา ๒๕๕๕ โดยเปดโอกาสใหมีการบริจาคเงินเพื่อเขาเรียนในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเปด

หองเรียนใหสําหรับเด็กฝากโดยเฉพาะ และไดเปลี่ยนชื่อจาก “เงินแปะเจี๊ยะ” เปน “เงินบริจาค” หาก

สถานศึกษาแหงใดมีงบประมาณทีก่ระทรวงศึกษาธิการจัดใหไมเพียงพอก็ใหสามารถรับเงินบริจาคได 

        กสม. ไดใหความเห็นตอนโยบายดังกลาววา เปนเรื่องที่ ไมถูกตองตาม

หลักการสิทธิมนุษยชน เปนการตัดโอกาสเด็กที่มีความสามารถ แตฐานะทางเศรษฐกิจไมเอื้อในการ

เขาเรียน เพราะตองถูกกันที่นั ่งเรียนไวสําหรับเด็กที่ผูปกครองมีเงินบริจาค ซึ่งถือวาเปนการ

เล ือกปฏิบัติโดยไม เปนธรรมโดยเหตุแหงความ

แตกตางทางเศรษฐกิจ จึงขัดแยงกับรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 

๓๐ หลั กการตามปฏิญญาสากลวาด วยสิทธิ

มนุษยชน และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ที่บัญญัติใหรัฐภาคีตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน

อันดับแรก และไดรับการศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสที่เทาเทียมกันโดยไมเสียคาใชจาย อีกทั้ง

แนวนโยบายดังกลาวยังไมสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ วรรคแรก ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคแรก และมาตรา ๑๓ 

(๑) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติรับรองวาบุคคลมีสิทธิเสมอกันใน

การศึกษาไมนอยกวา ๑๒ ป โดยรัฐมีหนาที่จัดใหโดยไมเก็บคาใชจาย ยอมหมายความวา รัฐตอง

สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาดังกลาวอยางเพียงพอ มิใชใหโรงเรียนไปเรียกเก็บจาก

ผูปกครอง เพราะงบประมาณไมเพียงพอ โดยในมาตรา ๔๙ วรรคสอง ยังไดเนนย้ําวา แมเปนผูยากไร



๑๕๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง 

 
หรืออยูในสภาวะยากลําบาก รัฐก็มีหนาที่ตองจัดใหไดรับสิทธิในการศึกษาโดยเทาเทียมกับบุคคลอื่น ๆ 

ดวยเชนกัน ทั้งนี้นโยบายเรียนฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ก็เปนการจัด

การศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายของรัฐ โดยครอบคลุมคาใชจาย ๕ 

รายการ ไดแก คาเลาเรียน คาหนังสือเรียนคาอุปกรณการเรียน คาเคร่ืองแบบนักเรียน และคากิจกรรม

การพัฒนาคุณภาพผูเรียน ซึ่งหากรัฐจัดงบประมาณสนับสนุนคาใชจายดังกลาวครบถวนจริง 

ก็ไมนาจะมีคาใชจายใดๆ ที่จะตองเปดขอรับบริจาคจากผูปกครอง เพื่อแลกกับการที่เด็กจะได

เขาเรียนอีก 

 นอกจากนี้ ยังเห็นวาเปนนโยบายที่ไมสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง

ประเทศที่ประเทศไทยเปนภาคี ไดแก ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๐ (๑) ที่บัญญัติ

รับรองสิทธิของเด็กในอันที่จะไดรับการศึกษาโดยใหเปลาอยางนอยในระดับประถมศึกษาและ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๓ (๑) และขอ ๒๘ (ก) ที่บัญญัติใหรัฐภาคี

ตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนอันดับแรกและไดรับการศึกษาบนพื้นฐานของโอกาสที่

เทาเทียมกันโดยไมเสียคาใชจาย อีกทั้งแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเชนนี้ ยังไมสอดคลอง

กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ (๑)และ (๓) ในการสนับสนุนและพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งตองดําเนินการภายใตหลักความเสมอภาค 
 

  ๑.๑.๗) กรณีความรุนแรงตอเด็ก  

       กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีความรุนแรงตอเด็ก เชน กรณีชมรมผูปกครองและครูโรงเรียน

ดุริยางคแหงหนึ่งรองเรียนวาขาราชการในโรงเรียนรายหนึ่งกระทําการลวงละเมิดทางเพศนักเรียน 

มีพฤติกรรมไมเหมาะสม ใชอํานาจคุกคามทางเพศนักเรียน 

กรณีครูคุกคามทางเพศตอเด็กนักเรียนในโรงเรียน และ

กรณีนักเรียนชายคุกคามทางเพศนักเรียนหญิงในโรงเรียน 

เปนตน ซึ่ง กสม. ไดดําเนินการตรวจสอบ โดยไดเชิญ

หนวยงานและผูเกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริง ลงพื้นที่ และการ

ประชุมรวมกับคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด และสห

วิชาชีพ เพื่อหาแนวทางใหการชวยเหลือเด็กและครอบครัว 

ตลอดจนการจัดเวทีเสวนานอกจากนี้ ผูวาราชการจังหวัด

บางจังหวัดยังไดประกาศใหปญหาเรื่องเด็กและเยาวชนเปน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๕๘ 

 
วาระของจังหวัด โดยมีมาตรการปองกันแกไขปญหาหลัก ๒ ประเด็น คือ (๑) มาตรการสงเสริม 

ปองกัน และสนับสนุนเด็กและเยาวชน (๒) มาตรการแกไขปญหาเชิงสงเสริม โดยจะเนนเรื่องการ

สงเสริมใหความรูแกผูปกครองและเด็ก เพื่อใหตระหนักถึงปญหาเรื่องเด็กและเยาวชน  

         กสม.ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดมาตรการการ

แกไขปญหา และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงกฎหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา

ดําเนินการ หรือการประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพื่อใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีอาญากับ

ผูกระทําผิดตามคํารองเรียน หรือการกําหนดมาตรการใหโรงเรียนดําเนินคดีอาญาและทางวินัยกับ

ผูกระทําผิด และปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนใหปลอดภัย อยางไรก็ตาม การจะแกไขปญหาความ

รุนแรงตอเด็กไดอยางยั่งยืนนั้นตองปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมใหตระหนักและเห็นความสําคัญ

ของการยุติความรุนแรงตอเด็ก 

 นอกจากนี้ กสม. ยังไดดําเนินการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของเด็กจากการนําเสนอขาว

ของสื่อมวลชน ในกรณีเด็กกับการเสนอขาวของสื่อมวลชนโดยมิไดคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล 

เกียรติยศ ชื่อเสียงของเด็ก การเสนอภาพลามกอนาจาร การนําเหยื่อที่ถูกกระทํารุนแรงมาแสดงให

ปรากฏตอสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีการแทรกความรุนแรงผานบทละคร ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ

เรียนรูและเลียนแบบ 
 

 ๑.๒) ดานสิทธสิตรี 
 

     ๑.๒.๑) กรณีสตรีถูกทํารายรางกายในสถานที่ทํางาน (คํารองที่ ๕๒๑/๒๕๕๕

และ ๖๓๙/๒๕๕๕, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๔๘๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ 

๓๙๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

      กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสตรี

ถูกทํารายรางกายในสถานที่ทํางานหลายกรณี เชน กรณีถูกผูบังคับบัญชาทํารายรางกายจนหมดสติ

ขณะปฏิบัติหนาที่ราชการ กรณีถูกผูบริหาร

ทองถิ่นแหงหนึ่งทํารายรางกายในขณะปฏิบัติ

หนาที่ราชการ เปนตน ซึ่งเปนการคุกคามสิทธิ

สตรี และสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง 

และเปนการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 กสม. ไดพิจารณาดําเนินการ

ตรวจสอบขอเท็จจริงและหาแนวทางการชวยเหลือ 

รวมทั้งการประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชนเพื่อขอทราบความคืบหนาในการดําเนินการทางวินัย



๑๕๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
และติดตามผลคดีไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อการดําเนินคดีอาญากับผูกระทําผิดตามคํารองเรียน 

ซึ่งตอมาในบางกรณีศาลไดวินิจฉัยและมีคําพิพากษาจําเลยในฐานความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

ความผิดตอรางกาย และลหุโทษ แลวสําหรับรายอื่น ๆ ก็ไดมีมาตรการการแกไขปญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและขอเสนอแนะ ตามสมควรแกกรณี 

     นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ ไดมีการแถลงขาวหัวขอ “ภัยคุกคาม

ทางเพศในที่ทํางาน...ปญหาที่รอการแกไข” จัดโดยสํานักงาน กสม. และมูลนิธิหญิงชายกาวไกล โดย

ในชวง ๓ ปที่ผานมา ระหวาง พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๕๕ กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิด

สิทธิมนุษยชนรวม ๑,๓๔๐ เรื่อง ในจํานวนนี้ มี ๑๒๒ เรื่อง เกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดาน

เด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ที่มีทั้งเรื่องการคุกคามทางเพศ ความรุนแรง การคามนุษย 

และการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม นอกจากนี้ยังพบภัยรายในการคุกคามทางเพศหรือละเมิดสิทธิในที่

ทํางานมีแนวโนมที่สูงขึ้น รวมทั้งยกระดับความรุนแรงมากขึ้น สังคมจึงควรตระหนักรูวาเรื่องดังกลาว 

เปนภัยใกลตัวที่ตองชวยกันเปนหูเปนตา และทุกภาคสวนที่เกี่ยวของตองบังคับใชระเบียบ กฎหมายที่

เกี่ยวของใหเขมขน  
 

 ๑.๒.๒) กรณีความรุนแรงตอสตรี  

    จากการตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีความรุนแรงตอสตรี และ

การคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางาน กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีผูบังคับบัญชาระดับสูงใชความ

รุนแรง หรือมีการคุกคามทางเพศตอขาราชการสตรีซึ่งเปนผูใตบังคับบัญชาหลายกรณี ซึ่ง กสม.     

ไดดําเนินการตรวจสอบ โดยไดเชิญหนวยงานและผูเก่ียวของชี้แจงขอเท็จจริง การลงพื้นที่ การประชุม

รวมกับจังหวัด ตลอดจนการจัดเวทีเสวนา จากการตรวจสอบพบวา ความรุนแรงดังกลาวเกิดขึ้นจาก

ปญหาโครงสรางเชิงอํานาจที่เพศชายมีอํานาจในการจัดการสิ่งตางๆ รวมทั้งอํานาจการตัดสินใจดวย 

กสม. ไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายใหหนวยงานที่

เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ และประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพื่อใหพนักงานสอบสวน

ดําเนินคดีอาญากับผูกระทําผิดตามคํารองเรียน รวมถึงการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบวินัยในเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศของหนวยงาน

ตนสังกัด และควรที่จะคํานึงถึงสัดสวนของผูหญิงในคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงควรที่จะใหมี

คณะกรรมการที่ เปนผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอกหนวยงานเขามาเปนองคคณะดวย ซึ่งการที่

องคประกอบของคณะกรรมการที่เปนชายทั้งหมด อาจทําใหมองไดวากระบวนการสอบสวนขาดมุมมอง

ของกรรมการที่เปนสตรีซึ่งนาจะเขาใจสถานภาพและแนวคิดของสตรีที่จะเปนการถวงดุลซึ่งกันและกัน 

เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ผูหญิงไดรับการสอบสวนและพิจารณาดวยความเสมอภาคและความ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๖๐ 

 
เปนธรรมตามกฎหมาย และเพื่อเปนการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีตามที่อนุสัญญาวาดวยการขจัด

การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบไดวางหลักไว นอกจากนี้ ยังไดมีขอเสนอแนะตอสภานิติบัญญัติ

แหงชาติเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ อยางไรก็ตาม การจะแกไขปญหา

ความรุนแรงตอสตรีไดอยางยั่งยืนนั้น ตองปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมใหตระหนักและเห็น

ความสําคัญของการยุติความรุนแรงตอสตร ี

 นอกจากนี้ กสม. ยังไดดําเนินการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของสตรี

จากการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน ในกรณีนําเสนอขาวของสื่อมวลชนโดยมิไดคํานึงถึงสิทธิและ

เสรีภาพสวนบุคคล เกียรติยศ ชื่อเสียงของสตรี การเสนอภาพลามกอนาจาร และการนําเหยื่อที่ถูกกระทํา

รุนแรงมาแสดงใหปรากฏตอสาธารณะ 
 

 ๑.๒.๓) กรณีมหาเถรสมาคมมีมติหามบวชภิกษุณีในประเทศไทย 

 กสม. ไดรวมกับคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและ

การคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา และเครือขายเสนอกฎหมายเพื่อสงเสริมภิกษุณีเติมเต็มพุทธบริษัท 

๔ จัดเสวนาเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาภิกษุณี” เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อศึกษากรณีสิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยกําหนดประเด็นการพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกรณี

สถานภาพของสตรีในสังคมไทยในการอุปสมบทเปนภิกษุณี เปนเวทีในการอภิปราย การแลกเปลี่ยน

ขอมูล และการนําเสนอความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของภาคประชาชนตอวุฒิสภา และนําขอมูล

ที่ไดจากการเสวนามาสรุปสภาพปญหาและอุปสรรค รวมทั้ง ขอเสนอแนะตอการดําเนินการกรณีสิทธิ

และเสรีภาพของภิกษุณีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

  กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีมหาเถรสมาคมไดแถลงมติหามไมใหมีพิธี

บรรพชาหรืออุปสมบทภิกษุณีในประเทศไทย ซึ่งผูรองเห็นวามติดังกลาวเปนมติที่ขัดตอพระราชบัญญัติ

คณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๑๕ ตรี วาดวยอํานาจหนาที่ของมหาเถร

สมาคมที่กฎหมายไมไดใหอํานาจหนาที่ในการหามการทําพิธีบรรพชาหรืออุปสมบทภิกษุณีในประเทศ

ไทย เปนการเลือกปฏิบัติตอสตรี และเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล ขัดตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ที่ไดรับรองและคุมครอง ศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค บรรดาที่ชนชาวไทยเคยไดรับการคุมครองตามประเพณี

การปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (มาตรา ๓๗ 

แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 



๑๖๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ผลสืบเนื่องจากการออกมติของมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ พระราชวราจารย เจาอาวาส

วัดนพวงศาราม จังหวัดปตตานี ไดมีหนังสือที่ จจ.พิเศษ/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘ 

เรื่อง ใหบุคคลแตงกายเลียนแบบพระสงฆออกไปเสียจากวัดนพวงศาราม ซึ่งบุคคลดังกลาวคือ 

นาง ฉ. หรือ สามเณรี ธ. (นามสมมุติ) โดยใหเหตุผลวา การแตงกายเลียนแบบพระสงฆทําใหเสื่อมเสีย 

เคลือบแคลงสงสัยของชาวพุทธในจังหวัดที่มีสถานการณไมปกติ และการบรรพชาเปนสามเณรี เปน

การขัดตอ กฎ ระเบียบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมติมหาเถรสมาคม จึงใหออกไป

จากวัด มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ มติที่ ๖๐๙/๒๕๕๗ มีสาระสําคัญวา (๑) ใหออก

ประกาศมหาเถรสมาคมเรื่องการหามบวชสตรีเปนสามเณรีสิกขมานาและภิกษุณี โดยใหถือปฏิบัติตาม

ประกาศหามพระเณรบวชหญิงเปนบรรพชิต พ.ศ. ๒๔๗๑ ของพระเจาวรวงศเธอ กรมหลวงชินวร

สิริวัฒน สมเด็จพระสังฆราชเจา ที่หามไมใหพระเณรทุกนิกาย บวชหญิงเปนภิกษุณี เปนสิกขมานา

และเปนสามเณรี และใหถือปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่องการบวชภิกษุณี ท่ีเห็น

ควรใหปฏิบัติตามประกาศหามพระเณรบวชหญิงเปนบรรพชิต พ.ศ. ๒๔๗๑ ขางตน (๒) ใหสํานักงาน

พระพุทธศาสนาแหงชาติแจงประกาศมหาเถรสมาคมและมติมหาเถรสมาคมไปยังเจาคณะ

กรุงเทพมหานคร และเจาคณะจังหวัด เพื่อแจงวัดในเขตปกครองถือปฏิบัติอยางเครงครัดและ (๓) 

ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ประสานกระทรวงการตางประเทศใหพิจารณาชวยปองกันมิให

มีการจัดบรรพชาสามเณรี บวชสิกขมานา และอุปสมบทภิกษุณีในประเทศไทย โดยไมออกวีซาใหกับ

คณะสงฆที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับการบวชสตรีเปน สามเณรี สิกขมานา และภิกษุณี และในกรณีที่

คณะสงฆมีพฤติกรรมดังกลาวจะเขามาประเทศไทยตองมีหนังสือนิมนตจากองคกรของคณะสงฆไทย 

และมีหนังสือรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแจงกระทรวงการตางประเทศเพื่อออก

วีซาใหเขามาในประเทศไทย 

  กสม. พิจารณาแลวเห็นวา มติมหาเถรสมาคม คร้ังท่ี ๒๗/๒๕๕๗ มติที ่

๖๐๙/๒๕๕๗ มีเนื้อหาบางสวนไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญฯ และหลักสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณี

ระหวางประเทศ จึงมีขอเสนอตอมหาเถรสมาคมใหทบทวนมติ โดยพิจารณาแนวทางการยอมรับ

หลักการคุมครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา และขจัดการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหงความเชื่อ

ทางศาสนา รวมถึงหลักการที่วา บุคคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณในการถือศาสนา นิกายของศาสนา 

และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม

เปนปฏิปกษตอหนาที่ของพลเมือง และไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ

ประชาชน นอกจากนี้ การดําเนินการใด ๆ ของคณะสงฆตอสามเณรีหรือภิกษุณี ควรอยูบนพื้นฐาน

ของการไมเลือกปฏิบัติ และความมีเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษยตามคําสอนของพระพุทธศาสนา 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๖๒ 

 
  กระทรวงการตางประเทศ ควรพิจารณายกเลิกคําสั่งไมออกวีซาใหกับ

คณะสงฆตางประเทศที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับการบรรพชาสามเณรี บวชสิกขมานา และอุปสมบท

ภิกษุณี ตามคํารองขอของสํานักงานพระพุทธศาสนา เพราะคณะสงฆดังกลาว เปนผูที่เขามาประกอบ

ศาสนกิจตามคติความเชื่อ และใชเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตน มิใชผูที่มีพฤติการณที่ขัดตอ

ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใด นอกจากนี้ยังเปนการสรางอุปสรรคแก

หญิงที่ประสงคประกอบศาสนกิจตามความเชื่อทางศาสนาของตน และเพื่อสรางมาตรการในการ

ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไปนั้น รฐัควรตระหนักวาประเทศไทยมีความหลากหลายทางคติความเชื่อ 

ศาสนา โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก และสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา

ของประชาชนเปนสิทธิสมบูรณที่รัฐมิอาจสรางเงื่อนไขใด ๆ มาเปนอุปสรรคขัดขวาง แมวาสิทธิและ

เสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนาอาจถูกจํากัดโดยรัฐไดโดยกฎหมาย แตการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพดังกลาว จะตองกระทําเทาที่จําเปน และเปนไปเพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย 

สุขอนามัย หรือศีลธรรมของประชาชน หรือเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคลอื่น

เทานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิ

พลเมืองและสิทธิทางการเมือง และสิทธิเสรีภาพตามที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

  รัฐควรพิจารณาศึกษาแนวคิดการแยกรัฐและศาสนาออกจากกัน หรือรัฐ

ฆราวาส (Secular State) อยางหลากหลายและกวางขวาง ดังเชนประเทศซึ่งเปนแบบอยางของรัฐ

เสรีประชาธิปไตย เชน สหรัฐอเมริกา และฝรั่งเศส ที่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแยกรัฐและศาสนา

ออกจากกัน แมวาความเปนมาของแนวคิดดังกลาวจะเกิดจากความขัดแยงทางศาสนาอยางรุนแรงใน

ประวัติศาสตรของชาติตะวันตก และโดยบริบทของประเทศไทยมิไดมีความขัดแยงเชนวานั้นมากอน 

แตการใหความสําคัญ หรือสิทธิแกศาสนาใดมากกวาอีกศาสนาหนึ่ง หรือนิกายใดนิกายหนึ่ง อาจกอใหเกิด

ความรูสึกวาเปนการแบงแยกทางศาสนาซึ่งอาจนําไปสูความขัดแยงในอนาคตได นอกจากนี้ กรณีตาม

ขอรองเรียนยังเกิดข้ึนเนื่องจากการใหฝายศาสนาใชอํานาจทางปกครองอันมีผลเปนการกระทบตอสิทธิ

และเสรีภาพของประชาชน และนําไปสูความขัดแยงระหวางความชอบดวยกฎหมายกับความชอบหรือ

ความถูกตองตามหลักคําสอนทางศาสนาที่เปนประเด็นออนไหวและยากจะหาขอยุติได 

  การเปนรัฐฆราวาสนั้น มไิดลดทอนฐานะของศาสนา เพียงแตรัฐจะไมยุง

เกี่ยวในเรื่องของศาสนา เพราะถือวาศาสนาเปนเรื่องของปจเจกบุคคล ทําใหรัฐเปนกลางทางศาสนา 

และรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกประชาชนทุกคน ตราบเทาที่การนับถือศาสนานั้น ไมละเมิด

สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและความสงบเรียบรอยของสังคม รัฐไมสามารถเขาไปมีสวนใน 



๑๖๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
การจัดการหรือการดําเนินการของศาสนาใด ๆ หรือใหสิทธิพิเศษศาสนาหนึ่งศาสนาใดมากกวาศาสนาอื่น 

เพื่อมิใหเกิดความขัดแยง การเลือกปฏิบัติและการสรางอุปสรรคในการเขาถึงศาสนาของผูที่มีความ

เชื่อแตกตางกันเกิดขึ้น 
 

 ๒) ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร 

  กสม. ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตรดานสิทธิเด็ก สตรี 

และความเสมอภาค ดําเนินการขับเคลื่อนงานดานยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและ

สตรีเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่สําคัญ ดังนี ้
 

  ๒.๑) การประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน การสรางความตระหนักรู และ

การประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามสถานการณ 

   การประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนดานเด็กและสตรี เปนภารกิจหนึ่งที่ได

ดําเนินการอยางตอเนื่อง อาทิเชน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ กสม. ไดเปดเวทีรวมกับกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เร่ือง “สิทธิของเรา เรากําหนด” ทําใหไดรับฟงสถานการณ

สิทธิมนุษยชนดานเด็กและสตรี โดยเฉพาะปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี การคุกคามและ  

การละเมิดทางเพศ การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี กฎหมายที่ไมเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพ

ของสตรี รวมทั้งปญหาในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีขอเสนอแนะใหหนวยงานทุกภาค

สวนตระหนักและใหความสําคัญตอการเขาถึงสิทธิของเด็กในพื้นที่สถานการณความรุนแรง มี

มาตรการดูแลชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายที่เปนเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม แมวัยเยาวและเด็กใน

ครรภตองไดรับการคุมครองดูแลที่เหมาะสม สงเสริมใหเด็กและเยาวชนมีความเคารพตอ

สิทธิมนุษยชนและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจนรวมกันติดตาม ดูแล ผลักดันใหมีการแกไขและ

ปรับปรุงกฎหมายใหมีสภาพบังคับสอดคลองกับหลักการสากลของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และ

อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

   นอกจากนี้ เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนหรือเกิดปรากฏการณการนําเสนอขาว

ผานสื่อมวลชนกรณีมีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเขาขายละเมิดสิทธิเด็กและสตรี กสม. 

จะประสานการคุมครองกับหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อปกปองคุมครองและเยียวยาผูเสียหายโดยเร็ว 

บางกรณีที่เปนประเด็นสําคัญและไดรับความสนใจจากสังคมไดนํามาเปนกรณีศึกษาและเปดเวทีเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ระหวางผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําขอเสนอแนะ 

เชิงนโยบายหรือมาตรการปองกันไมใหเกิดเหตุการณละเมิดสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในลักษณะดังกลาว

อีก เชนกรณีดังตอไปนี ้
 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๖๔ 

 
   ๒.๑.๑) กรณีเด็กหญิงเสียชีวิตบนเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ เมื่อ

ป พ.ศ. ๒๕๕๒ 

    เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ กสม. ไดเปดเวที เรื่อง “บทเรียน

จากกรณีเด็กหญิงซึ่งติดตามมารดาขึ้นไปและเสียชีวิตบนเรือขนสงสินคาระหวางประเทศที่ประเทศ

ญี่ปุน” ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ๓ในการติดตามความ

คืบหนาของคดีดังกลาว โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติวาควรจัดตั้ง

สายดวน (Call Center) ใหคําปรึกษาเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในการ

ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ควรชี้แจงทําความเขาใจและใหความรูแกเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน หากมี

กรณีไดรับแจงเหตุคนหายควรดําเนินการติดตามโดยทันที และหากมีกรณีเกิดเหตุรายในเรือหรือ

ผูเสียหายตองการความชวยเหลือสามารถตรวจคนเรือตางชาติซึ่งจอดเทียบในระยะไมเกิน ๑๒ ไมล

ทะเลหรือประมาณ ๒๒.๒ กิโลเมตร โดยขอความรวมมือจากกัปตันเรือได และสามารถใชอํานาจตาม

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามนัยมาตรา ๒๔ มาตรา ๓๐ (๑) และมาตรา ๔๑ 

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีบริการสาธารณะหรือพื้นที่สําหรับใหการดูแลเด็ก โดยเฉพาะ

เด็กที่ไมมีผูปกครองดูแลหรือผูปกครองไปทํางานตางถิ่น เปนตน 
 

   ๒.๑.๒) กรณีสื่อมวลชนนําเสนอสื่อลามกอนาจารภาพเด็ก และ/หรือ

ภาพเด็กซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความรุนแรงโดยไมมีการอําพราง 

       การนําเสนอสื่อภาพบุตรของผูมีชื่อเสียงซึ่งเปนเด็กและภาพเด็กซึ่ง

เปนผูเสียหายจากการกระทําความรุนแรงโดยไมมีการอําพราง และอาจทําใหมีการบันทึกภาพ

ดังกลาวไวซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนสวนตัวยอม

ไดรับความคุมครอง จึงดําเนินการเปดเวที เรื่อง “สิทธิหนูอยูไหน” เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อ

คุมครองสิทธิในเกียรติยศ ชื่อเสียง และความเปนสวนตัวของเด็ก ซึ่งกอใหเกิดความตระหนักถึง

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีขอบัญญัติที่ครอบคลุมดูแลสิทธิเด็กตาม

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กซึ่งเปนพันธกรณีระหวางประเทศ แตยังคงพบปญหาและชองวางในการ

บังคับใชกฎหมายตลอดจนสื่อมวลชนควรคํานึงถึงความสมดุลระหวางสิทธิเด็ก สิทธิสวนบุคคล 

เสรีภาพในการแสดงออก และนําเสนอภาพและขาวเด็กอยางสรางสรรค นอกจากนี้ ประชาชนซึ่งอยู

ในฐานะผูบริโภคควรติดตาม เฝาระวัง และสะทอนความคิดเห็นในเรื่องดังกลาวใหสื่อมวลชนและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดรับทราบ 

                                                           
๓ สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคบัการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย) โรงพยาบาลตํารวจ (สถาบัน

นิติเวชวิทยา) สํานักงานศาลยุติธรรม (กองการตางประเทศ)  ฯลฯ 



๑๖๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
   ๒.๑.๓) กรณีเด็กชกมวย     

 เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ กสม. ไดเปดเวที เรื่อง “สิทธิหนูอยูไหน? กรณี

เด็กชกมวย” เพื่อกอใหเกิดการตระหนักถึงการคุมครองสิทธเิด็กที่รับจางชกมวย ซึ่งสวนใหญมีฐานะยากจน 

ตองหารายไดชวยเหลือครอบครัวแมจะมีผูกลาวอางวาการชกมวยไทยเปนกิจกรรมที่ชวยปองกัน

ไมใหเด็กติดยาเสพติดแตเด็กก็สามารถทํากิจกรรมอื่นไดเชนกัน และขอสังเกตทางการแพทยระบุวา 

การชกมวยอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะและ

สมอง โดยเฉพาะเด็กที่มีอายุนอยซึ่งมีสัดสวน

ศีรษะใหญกวาลําตัวจะมีโอกาสไดรับบาดเจ็บ

รุ นแรงเรื้ อรั งมากกว าและส งผลกระทบต อ

ความสามารถทางสติปญญาของเด็ก เด็กชกมวยจึง

ถือเปนเด็กซึ่งตองไดรับการคุมครองดูแลสิทธิอยาง

รอบดาน ทั้งสิทธิในการศึกษาและสิทธิที่จะไดรับ

การปกปองคุมครองดูแล เวนแตกรณีการฝกสอน การสาธิต และการแสดงออกเพื่อสงเสริมในเรื่อง

เด็กชกมวยเฉพาะในงานประเพณีสําคัญซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมีความรักในศิลปะมวยไทย 
 

   ๒.๑.๔) กรณีนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 

      สืบเนื่องจากมีการรองเรียนวา การจัดตั้งนโยบายกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีกอใหเกิดการลิดรอนสิทธิของสตรีกวา ๒๓ ลานคน ที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนดังกลาว     

ซึ่งควรมีสิทธิไดรับการสงเสริมและชวยเหลือจากรัฐบาลเชนเดียวกัน กสม. จึงเปดเวทีรวมกับภาคี

เครือขาย๔ เรื่อง “เสียงของผูหญิงตอกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕ 

สามารถสรุปผลจากการเปดเวทีไดวา นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาจเขาขายละเมิดสิทธิสตรี

และสิทธิในการไดรับสวัสดิการจากรัฐ และอาจกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติในการเขาถึงกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี ภายหลังการเปดเวทีไดมีการแถลงขาวโดยคณะผูแทนองคกรภาคีเครือขายผูหญิง

พลิกโฉมประเทศไทย ซึ่งระบุขอเสนอแนะตอรัฐบาลใน ๕ ประการ คือ (๑) การจัดตั้งกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีเปนหนึ่งในกลไกสําคัญที่จะชวยใหสตรีที่อยูในภาวะยากลําบากและขาดโอกาสอยางยิ่ง

ไดรับการสงเสริมศักยภาพ พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตเพื่อใหไดรับโอกาสทัดเทียมกับเพื่อนผูหญิง

อื่นในสังคม (๒) กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตองเปนไปเพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริมโอกาสและ

บทบาทของสตรีเพื่อความเสมอภาค และเปนธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีที่อยูในภาวะ

                                                           
๔ คณะกรรมการเครือขายพลังสตรีเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ  มูลนิธิเพ่ือน

หญิง สภาสตรแีหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและเครือขายผูหญิงพลิกโฉมประเทศไทย 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๖๖ 

 
ยากลําบากและขาดโอกาสอยางยิ่งเทานั้น มิใชกองทุนเพื่อหวังผลประโยชนทางการเมืองหรือเปนไป

เพื่อการปลอยเงินกูหรือเพื่อสงเสริมนโยบายประชานิยม (๓) การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

จะตองบริหารโดยคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุกภาคสวน (๔) การบริหารเงินของกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีตองอยูบนหลักการกระจายอํานาจ โปรงใสตรวจสอบได มีกลไกการกํากับดูแลที่มีผูแทน

เครือขายองคกรสตรีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทบาทสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย

เปนกรรมการในสัดสวนที่สมดุลกันของภาคสวนตางๆ (๕) ตองเรงรัดใหรางพระราชบัญญัติสงเสริม

โอกาสและความเสมอภาคระหวางเพศ และรางพระราชบัญญัติกองทุนสงเสริมการพัฒนาบทบาทและ

คุณภาพชีวิตสตรีแหงชาติเปนกฎหมายภายใน ๙๐ วันนับจากวันนี้ หรือภายหลังจากมีการประกาศ

จัดตั้งกองทุนอยางเปนทางการ ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติในการเขาถึงกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี กสม. จึงมีขอเสนอแนะไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ โดยสรุปดังนี้ (๑) เพื่อเปนหลักประกัน

ความตอเนื่องในการดําเนินการควรมีการตราพระราชบัญญัติเปนการเฉพาะสําหรับกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีแทนการอาศัยฐานจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป (๒) กองทุนพัฒนา

บทบาทสตรีควรมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมบทบาทของสตรีให

ไดรับโอกาส ความเสมอภาค ความเปนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีที่ขาดโอกาสและตกอยู

ในภาวะยากลําบาก (๓) ตองชี้แจงเหตุผลในการกําหนดคุณสมบัติของผูเปนสมาชิกทุกประการ และ

การกําหนดคุณสมบัติดังกลาวตองสอดคลองกับหลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญา

วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (๔) ควรมีหลักเกณฑที่ชัดเจนในการพิจารณา

รับเขาเปนสมาชิกและการพิจารณาใหกูยืม เพื่อเปนหลักประกันวาผูขอกูยืมทั้งในระดับบุคคลและ

องคกรจะไดรับการพิจารณาดวยความเปนธรรม ปราศจากการเลือกปฏิบัติตอผูมีความเห็นทาง

การเมืองหรือผูสนับสนุนพรรคการเมืองที่แตกตางกัน (๕) มีขอสังเกตวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งใชในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไมไดระบุถึงความรับผิดชอบของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

หากเกิดกรณีสมาชิกที่กูยืมเงินแลวผิดนัดชําระหนี้หรือมีการทุจริตขึ้นเนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

ไดรับการสรรหาจากภาคเอกชน แตไมไดกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนเจาพนักงานของรัฐใน

การปฏิบัติหนาที่ จึงไมมีความผิดฐานปฏิบัติหนาที่โดยไมสุจริตตามมาตรา ๑๕๗ แหงประมวล

กฎหมายอาญา 

  ๒.๒) การยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

   จากการไดรับเรื่องรองเรียนกรณีการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบวา เจตคติและคานิยมดั้งเดิมเชิงอํานาจและเชิงโครงสรางชายเปนใหญ 

เปนสาเหตุประการหนึ่งของความรุนแรงตอเด็กและสตรี จึงดําเนินการเชิงยุทธศาสตรปองกันไมให

เกิดเหตุการณความรนุแรงตอเด็กและสตรีดังนี้ 



๑๖๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง 

 
 

   ๒.๒.๑) การสรางความตระหนักรู ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู 

       กสม. ไดดําเนินการเชิงยุทธศาสตรโดยมุงสรางความตระหนักรู 

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน 

หนวยงานภาคประชาสังคม NGOs สื่อมวลชน และประชาชนซึ่งไดดําเนินการอยางตอเนื่อง 

สอดคลองกับหลักการของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบที่ใหรัฐภาคีใช

มาตรการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี 

โดยมุงที่จะใหขจัดความเดียดฉันทและวิธีปฏิบัติอันเปนประเพณีและอื่น ๆ ทั้งปวงซึ่งอยูบนพื้นฐานของ

ความคิดเกี่ยวกับความต่ําตอยหรือความสูงสงของอีกเพศหนึ่งหรือที่อยูบนพื้นฐานของบทบาทแบบเกา

สําหรับบุรุษและสตรี ดังนี ้
 

     (๑) การจัดโครงการรณรงครวมกับภาคีเครือขาย๕ “รวมกันเรา

ทําได ตํารวจ รวมยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี” ระหวางวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ –  

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อติดตามใหมีการดําเนินงานตามนโยบาย กฎหมาย และพันธกรณีระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวของใหเกิดผลในทางปฏิบัติสืบเนื่อง โดยเฉพาะในการคุมครองสิทธิเด็กและสตรี 

รวมทั้งการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรม โดยรณรงคสรางความเขาใจกับเจาหนาที่ตํารวจทั้งใน

ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ใหตระหนักถึงความสําคัญของการบังคับใชกฎหมาย การดําเนินงาน

ตามกลไกสหวิชาชีพในการคุมครองสิทธิเด็กและสตรี การสรางมาตรฐานเชิงคุณภาพในการคุมครอง

สิทธิใหผูเสียหายซึ่งเปนเด็กและสตรี โดยผลจากการจัดโครงการรณรงคนี้ทําใหรับทราบถึงปญหา

ในทางปฏิบัติของการดําเนินการตามกฎหมายที่เก่ียวของ ทั้งในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตํารวจ 

ประชาชน และทีมสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะปญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนหญิง 

     (๒) การเปดเวที เรื่อง ผูหญิงถูกทํารายที่ชื่อ “ภรรยา” เมื่อ

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทําใหไดรับทราบวาการกระทําความรุนแรงตอผูหญิงมีแนวโนมเพิ่ม

มากขึ้น สวนใหญเปนการกระทํารุนแรงตอภรรยาและ

บุคคลในครอบครัว โดยสาเหตุของความรุนแรงใน

ครอบครัวมีหลายประการ เชน การดื่มสุรา การเสพ

ยาเสพติด การเจ็บปวย หึงหวง หนี้สิน การเงิน เปนตน 

เมื่อเกิดเหตุภรรยาซึ่งไมไดจดทะเบียนสมรสถูกทําราย

และไปแจงความตอพนักงานสอบสวนมักไมไดรับความ

                                                           
๕ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ มูลนิธิเพื่อนหญงิและเครือขายติดตามความกาวหนาของผูหญิง 

ภาคประชาชน  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๖๘ 

 
ชวยเหลือและไมเชื่อวาถูกทํารายในปจจุบันการถูกทํารายรางกายที่รับเปนคดีมีนอยมาก ประกอบกับ

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไมสามารถคุมครอง

ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวไดอยางแทจริง และตองแกไขปญหาแบบบูรณาการ โดยมุง

ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เด็กตองไดรับการดูแลอยางดีตั้งแตเกิด ภรรยาตองไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน 

สรางสังคมและครอบครัวที่มีคุณภาพ สรางภูมิคุมกันใหทุกคน เสนอใหการศึกษาเรื่องครอบครัวถูก

บรรจุในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการรวมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษยแกเด็กตั้งแตวัยอนุบาล รวมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับการเปนครอบครัวมือใหม หญิงชายมีความเทา

เทียมกัน สามีภรรยาตองรูจักใหอภัย สังคมตองคุมครองผูถูกกระทําไมใหโดนทํารายซ้ํา และฟนฟู

สมรรถภาพครอบครัวใหกลับมาอยูดวยกันอยางมีความสุข  
 

     (๓) การเปดเวที เรื่อง ชายรุนใหม ไมรุนแรงและไมละเมิดสิทธ ิ

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สรุปไดวา รูปแบบการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีมีความ

หลากหลาย ซึ่งสงผลกระทบทั้งทางดานรางกายและจิตใจ การปองกันและขจัดปญหาดังกลาว

จําเปนตองอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย ทั้งนี้ สถาบันครอบครัวถือวามีความสําคัญที่สุด 

เนื่องจากเปนเบาหลอมเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต หากสถาบันครอบครัวเขมแข็ง

ปราศจากความรุนแรงยอมสรางภูมิคุมกันใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่ปราศจากความรุนแรง นอกจากนี้

ยังตองรวมกันสรางสํานึกใหคนในสังคมตระหนักถึงการเคารพสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิสตรี 

ตลอดจนรวมกันปกปองคุมครองเด็ก เยาวชน สตรี หรือแมแตผูชายที่ถูกกระทํารุนแรง ปญหาความ

รุนแรงในครอบครัวจึงถือเปนเรื่องละเอียดออนตองมีการดําเนินการปองกันและแกไขใหครอบคลุม

หลายมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ การศึกษา กฎหมาย และจิตวิทยา ทั้งนี้ ควรมีการทบทวนและวิเคราะห

ถึงความครบถวนสมบูรณ ปญหา และอุปสรรคของกลไกการทํางานในการปองกันและแกไขปญหา

ความรุนแรงตอเด็กและสตรี 
 

   ๒.๒.๒) การประสานการคุมครอง 

     เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนหรือเกิดปรากฏการณการนําเสนอขาวผาน

สื่อมวลชนกรณีความรุนแรงตอเด็กและสตรีที่เปนประเด็นสําคัญและไดรับความสนใจจากสังคมได

ดําเนินการประสานการคุมครองกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อปกปอง คุมครองและเยียวยา

ผูเสียหายโดยเร็วดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
     (๑) กรณีกิจกรรมรับนองใหมและการจัดประชุมเชียร 

     จากการปรากฏขาวผานสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลนเกี่ยวกับ

กิจกรรมรับนองใหมและการจัดประชุมเชียรที่ใชความรุนแรงหรือมีพฤติการณที่ไมเหมาะสมทั้งในอดีต

และปจจุบัน กสม. จึงจัดประชุมรวมกับผูบริหารสถาบันการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางแกไข

ปญหาดังกลาว และรับทราบขอควรปฏิบัติ ขอควรระวังในการจัดกิจกรรมรับนองใหมและการประชุม

เชียร พรอมชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดกับนิสิต นักศึกษาและสถาบันการศึกษา โดยมีความเห็นรวมกัน

วา สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมรับนองใหมและการจัดประชุมเชียรของ

นิสิตและนักศึกษาในสถาบัน จําเปนตองจัดใหมีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจกับสโมสรนิสิตและ

นักศึกษา รวมทั้งนิสิตและนักศึกษารุนพี่ สถาบันการศึกษาควรพิจารณาอนุญาตใหจัดกิจกรรมรับนอง

ใหมและการประชุมเชียรจากรายละเอียดของกิจกรรมวากิจกรรมดังกลาวนําไปสูจุดมุงหมายที่

สถาบันการศึกษาตองการหรือไม ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งตองมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลอยางใกลชิด

และสามารถตัดสินใจไดหากเกิดเหตุการณที่ไมไดคาดคิดหรือไมพึงประสงคขึ้น ทั้งนี้ ควรมี

การตรวจสอบและติดตามเพื่อปองกันไมใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการเขารวมกิจกรรม

ดังกลาว รวมถึงสถาบันการศึกษาตองพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด หากปรากฏวามี

การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิของนิสิตและนักศึกษา หรือการกระทําผิดกฎหมาย ทั้งนี้ กสม. ไดมี

แถลงการณแสดงความหวงใยตอเรื่องดังกลาว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดวย 

     นอกจากนี้ ยังจัดประชุมรวมกับผูบริหารสถาบันการศึกษา 

ประธานสภานิสิตนักศึกษา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผูแทนสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูแทนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของทุกฝาย เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๘ เพื่อรับฟงและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รวมกันระหวางผูบริหารสถาบันการศึกษา ผูแทนนิสิตและนักศึกษา และผูแทนจากหนวยงานที่

เกี่ยวของ โดยมีความเห็นรวมกันวา กิจกรรมการรับนองใหมยังเปนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน ทําให

นิสิตและนักศึกษาที่เขามาศึกษาใหมไดรูจักเพื่อน นิสิตและนักศึกษารุนพี่ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และ

ประเพณีปฏิบัติในสถาบันการศึกษาแหงนั้น แตตองมีมาตรการท่ีชัดเจนและเขมงวดในการปองกันไมให

เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการเขารวมกิจกรรมรับใหมและการประชุมเชียร 
 

    (๒) กรณีการลงโทษนักเรียนดวยความรุนแรง 

     สืบเนื่องจากไดรับเรื่องรองเรียน กรณีการลงโทษนักเรียนดวย

ความรุนแรงไมเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กสม. จึงจัดประชุมรวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู

อาจารย ผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ผูแทนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๗๐ 

 
มัธยมศึกษา และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ 

๒๕๕๘ และในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่อเสริมสรางความเขาใจ

รวมกันเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนอยางเหมาะสมและไมเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและหลักการของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก รวมทั้งไมขัดตอ

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษ

นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมุงเนนการเสริมสรางพฤติกรรมดวยการสรางวินัยเชิงบวก 

(Positive Discipline) ซึ่งผลจากการประชุมดังกลาว ทําใหทราบวาผูบริหารสถาบันการศึกษาจํานวน

หนึ่งยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสริมสรางพฤติกรรมดวยการสรางวินัยเชิงบวก (Positive 

Discipline) ซึ่งจะนํามาใชแทนการลงโทษเด็กดวยความรุนแรง เชน การตี เปนตน โดยผูเขารวม

ประชุมสวนหนึ่งยังคงมีความเห็นวา การลงโทษเด็กดวยการตียังคงมีความจําเปนและไมไดกระทําเพื่อ

ตอบสนองอารมณของตนเอง แตเพื่อปรับเปลี่ยนความประพฤติของนักเรียนใหเปนไปในทางที่ดี 

สามารถสรางคนใหประสบผลสําเร็จในชีวิตมากมาย รวมทั้งจะตองผานการลงโทษดวยการวากลาว 

ตักเตือน หรือวิธีการอื่นใด สุดทายจึงลงโทษนักเรียนดวยการตี ทั้งนี้ การนําวิธีการลงโทษในรูปแบบ

อื่นซึ่งรับมาจากประเทศตะวันตกที่มุงเนนการเสริมสรางพฤติกรรมดวยการสรางวินัยเชิงบวก 

(Positive Discipline) ยอมไมเหมาะสม เนื่องจากวัฒนธรรมและประเพณีมีความแตกตางกัน 

วัฒนธรรมของประเทศไทยในอดีตที่ผานมามักสอนบุตรโดยการตีตามสุภาษิตที่วา “รักวัวใหผูก รักลูก

ใหตี” ดูแลบุตรอยางใกลชิด ในขณะที่วัฒนธรรมของประเทศตะวันตกเนนใหอิสระแกเด็ก เนนใหเด็กมี

ความรับผิดชอบและรูจักหนาที่ของตนเอง ตั้งแตอายุยังนอย ดังนั้นการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรเพื่อ

ยุติการลงโทษเด็กดวยความรุนแรงในอนาคตจึงควรมุงเนนปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติ

ของผูบริหารสถาบันการศึกษา ครูผูปฏิบัติงาน และผูปกครอง ใหปลูกฝงและสอนบุตรหรือนักเรียน

ตามแนวคิดที่วา “รักวัวใหผูก รักลูกใหกอด” ตลอดจนสรางเครื่องมือและองคความรูเกี่ยวกับการ

เสริมสรางพฤติกรรมดวยการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) เพื่อเผยแพรใหรับทราบและ

นําไปปฏิบัติตอไป 
 

   ๒.๓) การยุติการละเมิดและคกุคามทางเพศ 

   จากการปรากฏภาพขาวและไดรับเรื่องรองเรียนกรณีการละเมิดและคุกคาม

ทางเพศซึ่งเกิดขึ้นทั้งในสถานที่ทํางานและสถาบันการศึกษาเปนจํานวนมาก กสม. จึงดําเนินการเชิง

ยุทธศาสตรปองกันไมใหเกิดเหตุการณละเมิดและคุกคามทางเพศขึ้นและปกปองคุมครองสิทธิของ

ผูเสียหายซึ่งเปนเด็กและสตรีอยางตอเนื่อง โดยมุง สรางความตระหนักรูปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ



๑๗๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ที่เกี่ยวของเพื่อปองกันและแกไขปญหาการละเมิดและคุกคามทางเพศ เชน  

 เมื่อป ๒๕๕๓ ไดเปดเวทีขับเคลื่อนและรณรงคเพื่อยุติการคุกคามทาง

เพศในที่ทํางาน โดยถอดบทเรียนจากประสบการณของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ๓ แหง ไดแก 

สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

ของผูบริหาร รวมทั้งสรางความเขาใจใหกับผูโดยสารและสังคม ตลอดจนมีแนวปฏิบัติวาพนักงาน

สามารถงดใหบริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลแก

ผูโดยสารที่มีอาการมึนเมาได เพื่อปองกันไมให

เกิดปญหาดังกลาว สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ

ขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเริ่มจากการทําหนาที่

ใหคํ าปรึกษาและเจรจาไกล เกลี่ยระหวาง

ผูกระทําคุกคามซึ่งมีอํานาจตอรองสูงกวา และ

ผูถูกคุกคามซึ่งมีอํานาจตอรองต่ํากวา เนื่องจาก

ผูถูกกระทํามักอับอาย เกรงวาจะกระทบตอความมั่นคงในอาชีพและการทํางานของตน จึงไมกลา

รองเรียน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ขนสง จํากัด ไดจัดทําวีดิทัศนรณรงคสงเสริมใหผูถูก

คุกคามมีความกลาแสดงตัวและเรียกรองสิทธิของตน 

 เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดัน

มาตรการทางกฎหมายกับการปองกันและแกไขปญหาการคุกคามทางเพศ ซึ่งผูเขารวมการประชุม

เสนอใหมีการกําหนดเปนกฎหมายเฉพาะ หรือเพิ่มเติมในกฎหมายที่มีผลบังคับใชแลว เชน 

พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน รวมถึงเพิ่มเติมใน

กฎหมายที่อยูในระหวางการพิจารณายกราง เชน รางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเสมอ

ภาคระหวางเพศ พ.ศ. ....๖ เปนตน รวมทั้งเสนอใหมีการแกไขกฎหมาย เชน การแกไขพระราชบัญญัติให

ใชประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘ โดยใหการกระทําอนาจารเปนความผิดที่ยอมความไมได 

ไมวาเปนการกระทําอนาจารตอหนาธารกํานัล หรือผูถูกกระทําไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือไมก็ตาม 

การแกไขพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ เพื่อใหความ

คุมครองผูเสียหายจากการถูกคุกคามทางเพศในทุกกรณี โดยกําหนดการกระทําคุกคามทางเพศเปน

ความผิดทางอาญา และปรับบทลงโทษใหสอดคลองกับความเสียหายจากการถูกคุกคามทางเพศ เปนตน 

ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การตอสูภาคประชาสังคมเพื่อ

                                                           
๖ พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในปจจุบัน) 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๗๒ 

 
ยุติการคุกคามทางเพศในที่ทํางาน : กรณีศึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จํากัด

(มหาชน)๗ ซึ่ง กสม. ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาวิจัยโดยนําเสนอบทเรียนจากการตอสู

ของสตรีเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติตอพนักงานหญิงและการคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางานโดยตรงทั้ง

ในฐานะพนักงานของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัท 

การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตลอดจนผูรวมอุดมการณกระบวนการประชาสังคมเพื่อยุติการกระทํา

ความรุนแรงตอสตรีซึ่งประสบผลสําเร็จมากมาย ทั้งนี้ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดกําหนด

วิสัยทัศนวา “การบินไทยสูความเปนสากลดวยการมีนโยบายคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของสตรี

ตามหลักการของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ” และกําหนดระเบียบ

การบินไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ วาดวยการบริหารงานบุคคล ตอนที่ ๒ วินัย การลงโทษ อุทธรณ รองทุกข 

ขอ ๗.๒๗ วาพนักงานการบินไทยจะไมกระทําการอันใดเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศตอ

ผูอื่น นอกจากนี้ ผลจากการศึกษาวิจัยดังกลาวยังมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหมีการสื่อสารตอสังคม

ใหรับทราบถึงนโยบายในการยุติการคุกคามทางเพศของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) และ

รณรงคใหสังคมตระหนักและมีความระมัดระวังในการสัมผัสเนื้อตัวผูอื่น ตลอดจนกระตุนใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทุกภาคสวนวิเคราะหประโยชนจากการคุมครองผูถูกคุกคาม และผลเสียจากการไมใหความ

คุมครองในกรณีดังกลาว (Cost-Benefit Analysis) ทั้งนี้ไดเสนอผลการศึกษาวิจัยดังกลาว เพื่อรับ

ฟงขอเสนอแนะจากผูที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ 

   นอกจากนี้ กสม. ไดมีสวนรวมสนับสนุนและผลักดันใหเกิดกฎ ก.พ. วาดวย

การลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งกําหนดใหการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน

สถานที่ทํางานถือเปนความผิดวินัยและกําหนดบทลงโทษดวย ตลอดจนมีสวนรวมสนับสนุนและ

ผลักดันใหครอบคลุมขยายผลไปสูขาราชการในสังกัดอื่น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติ

เห็นชอบใหนํากฎ ก.ร. วาดวยวินัยขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอที่ ๔ มาใชบังคับแก

ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงาน กสม. พรอมประกาศเจตนารมณใหสํานักงาน กสม. เปน

องคกรท่ีปราศจากการลวงละเมิดทางเพศ 

 เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ กสม. ไดเปดเวทีรวมกับภาคีเครือขาย๘ 

เรื่อง การจัดการสถานการณการละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ

แนวทางและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งประสานความรวมมือ

และเสริมสรางเครือขายในการเฝาระวังไมใหเกิดสถานการณละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย และไดมี

ขอเสนอแนะไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา (๑) มหาวิทยาลัยควรสรางกระบวนการ

                                                           
๗ นางสาวกนกวรรณ  ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล : ผูวิจัย 
๘ มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง 



๑๗๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
เรียนรูแกนิสิตและนักศึกษาทุกชั้นป ตลอดจนบุคลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัยใหมีความรู ความ

เขาใจ รวมทั้งตระหนักถึงการละเมิดทางเพศในทุกรูปแบบ และรับทราบแหลงใหความชวยเหลือ

ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (๒) มหาวิทยาลัยควรดําเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงตอ

การละเมิดทางเพศ เชน แกไขจุดเสี่ยงในมหาวิทยาลัยที่อาจเกิดการละเมิดทางเพศได (๓) 

มหาวิทยาลัยควรตั้งศูนยรับแจงเหตุการณละเมิดทางเพศใหเปนกลไกหลักและกําหนดระบบใหการ

ชวยเหลือที่ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขาถึง

การชวยเหลือเมื่อมีการละเมิดทางเพศเกิดขึ้นทั้งนี้ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได

ดําเนินการแจงเวียนใหมหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศไทยดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวแลว 

   นอกจากนี้ เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนหรือเกิดปรากฏการณการนําเสนอขาว

ผานสื่อมวลชน กรณีความรุนแรงตอเด็กและสตรีที่เปนประเด็นสําคัญและไดรับความสนใจจากสังคม 

กสม. ไดดําเนินการประสานการคุมครอง กับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อปกปอง คุมครอง

และเยียวยาผูเสียหายโดยเร็ว เชนกรณีเหตุการณละเมิดและคุกคามทางเพศเด็กหญิงจนเสียชีวิต

บนรถไฟ เมื่อป ๒๕๕๗ ซึ่งเปนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอเด็กอยางรายแรง และ

กระทบตอภาพลักษณ ของการรถไฟแห ง

ประเทศไทย กสม. จึงมีหนังสือขอทราบนโยบาย

และมาตรการการรักษาความปลอดภัยบนรถไฟ

ของการรถไฟฯ และการเยียวยาแกครอบครัว

ผูเสียหาย เพื่อใหเด็กไดรับการปกปองและ

คุมครองตามกฎหมายและอนุสัญญาวาดวย

สิทธิเด็ก ตลอดจนปองกันมิใหเกิดเหตุการณ

ดังกลาวขึ้นอีก ทั้งนี้ การรถไฟฯ มีหนังสือชี้แจงนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัย

บนรถไฟ โดยแตงตั้งคณะทํางานตรวจสอบประวัติและตรวจสอบหาสารเสพติดลูกจางเฉพาะที่ทํา

หนาที่พนักงานรถนอนเพื่อมิใหผูมีประวัติอาชญากรรมและผูที่ติดยาเสพติดเขามาทําหนาที่ในการรถไฟ 

พรอมทั้งแตงตั้งคณะกรรมการชุดปฏิบัติการพิเศษ เพื่อทําการสุมตรวจหาสารเสพติดในรางกายและ

ตรวจวัดแอลกอฮอลในลมหายใจของผูปฏิบัติงาน และดําเนินการออกคําสั่งการรถไฟฯ เรื่อง หามขาย

หรือบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลบริเวณสถานีรถไฟหรือบนขบวนรถไฟสั่งใหผูบังคับบัญชาตนสังกัด 

ตํารวจรถไฟ ขึ้นตรวจงานในยามวิกาลกับขบวนรถในเสนทางสายตางๆ เพิ่มทางเลือกใหกับผูใชบริการ

โดยจัดรถโดยสารประเภทนั่งและนอนปรับอากาศชั้นที่ ๒ (บนท.ป) เฉพาะสุภาพสตรีและเด็ก รวมถึง

ชายที่มีอายุไมเกิน ๑๐ ป และมีสวนสูงไมเกิน ๑๕๐ เซนติเมตร จํานวน ๘ ขบวน ขบวนละ ๑ คัน 

รวมทั้งกําชับสถานีรถไฟทุกแหงในการดูแลความเรียบรอยและความปลอดภัยในสถานี การอํานวย



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๗๔ 

 
ความสะดวกใหกับผูใชบริการในการขึ้น–ลงขบวนโดยสาร ตลอดจนกําชับพนักงานรักษารถ (พรร.) ให

หมั่นคอยตรวจสอบและสังเกตพฤติกรรมของพนักงานบนขบวนรถไฟในระหวางใหบริการ และ

ดําเนินการยกระดับการรักษาความปลอดภัย โดยกําชับพนักงานขบวนรถประชาสัมพันธใหผูโดยสาร

หมั่นระมัดระวังทรัพยสินหรือสิ่งของมีคาและอยาไวใจคนแปลกหนา ตลอดจนใหพนักงานรักษารถ

พรอมตํารวจรถไฟ จํานวน ๒ นายออกตรวจขบวนรถทุก ๑ ชั่วโมง และขอความรวมมือผูโดยสารที่

ตองการซื้อตั๋วรถไฟ ตองแจงชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน สําหรับตั๋วโดยสารหนึ่งฉบับตอ

หนึ่งชื่อและตอเลขบัตรประชาชน ตลอดจนดําเนินการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) ในรถโดยสาร

ประเภทนั่งและนอนทุกโบกี้ โดยเริ่มดําเนินการและติดตั้งที่รถ Ladies & Children Car ในสวนของ

การเยียวยาแกครอบครัวผูเสียหายในเบื้องตนนั้น การรถไฟฯ ไดมอบเงินใหแกครอบครัวผูเสียหาย

จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เปนกรณีเฉพาะราย (ปกติ ๘๐,๐๐๐ บาท) และมอบทุนการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี ชั้นปที่ ๔ แกพี่สาวของผูเสียหาย รวมทั้งรับบรรจุเขาทํางานเปนพนักงานการรถไฟ 

เมื่อศึกษาจบชั้นปริญญาตร ี

   ทั้งนี้ จากกรณีดังกลาวซึ่งเปนประเด็นสําคัญและไดรับความสนใจจากสังคม 

กสม. จึงเปดเวทีรวมกับภาคีเครือขาย๙ รวม ๓ คร้ัง ไดแก การเปดเวที เร่ือง “ฆา ขมขืน โทษประหาร 

สังคมไทยจะกาวไปทางใด” เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อใหความรูและเปดมุมมองในประเด็น

การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี และการลงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมิติทางสังคม สิทธิมนุษยชน 

และศาสนา ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองทางดานศาสนาในประเด็นความเชื่อและหลักธรรมที่

เกี่ยวของครอบคลุมทั้งศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต และศาสนาอิสลาม ตลอดจนมีความเขาใจดาน

สิทธิมนุษยชนตอบทลงโทษประหารเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังไดรับการเสนอแนะในการนําหลักธรรมมาใช

ในการยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี รวมทั้งเสนอใหมีการตอยอดความรูความเขาใจในการยุติความ

รุนแรงตอเด็กและสตรีอยางตอเนื่อง ตอมาเมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ ไดเปดเวทีเรื่อง “ดวงใจ

แม วอนยุติความรุนแรง” โดยนําเสนอมุมมองเกี่ยวกับความรุนแรงตอเด็กและสตรีจากมารดาของ

ผูเสียหายที่ถูกกระทํา และตอยอดความรูความเขาใจในการนําหลักธรรมมาใชในการยุติความรุนแรง

ตอเด็กและสตรี และเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ไดเปดเวทีเรื่อง “คืนความสุข ครอบครัวพน

ทุกขจากความรุนแรง” เพื่อใหสังคมเกิดความตระหนักถึงปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรีที่เกิดขึ้น 

ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อน รณรงค สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดย

มุงเนนใหแตละครอบครัวยึดถือและนําหลักคําสอนของทุกศาสนามาปฏิบัติอยางจริงจัง รวมไดรับ

                                                           
๙  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี 



๑๗๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ความรูและทักษะพื้นฐานในการปองกันตัวเองจากภัยอันตราย ตลอดจนสามารถถายทอดความรูและ

ทักษะการปองกันตัวเองใหกับผูอื่นได 

   อีกทั้ง ยังดําเนิน การสงเสริมและประชาสัมพันธใหประชาชนทุกภาคสวน

รับทราบพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และมีผลใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแต

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป โดยพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา

ฉับดังกลาว กําหนดใหการครอบครองเพื่อแสวงหาประโยชนในทางเพศ สําหรับตนเองหรือผูอื่นและ

สงตอสื่อลามกอนาจารเด็กที่อายุไมเกิน ๑๘ ปถือเปนความผิด และเพิ่มโทษใหหนักขึ้นสําหรับความผิด

เกี่ยวการคาหรือทําใหแพรหลายซึ่งวัตถุหรือสิ่งลามกอนาจารเด็ก โดยมีหลักการวาการครอบครอง

สื่อลามกอนาจารเด็กเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และเปน

ปจจัยที่กอใหเกิดการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กอันสงผลกระทบตอสวัสดิภาพของเด็ก 
 

   ๒.๔) การสงเสริมความเสมอภาค 

    เมื่อปรากฏภาพขาวกรณีหนวยงานแหงหนึ่งประกาศจะเลิกจางเจาหนาที่

หญิงตั้งครรภ และกรณีแรงงานหญิงตางชาติซึ่งตั้งครรภจะถูกสงตัวกลับไปคลอดบุตรกอน กสม. ได

ดําเนินการทักทวงและประสานการคุมครองไปยังหนวยงานแหงนั้น โดยชี้แจงวาการกระทําดังกลาว

อาจเขาขายการเลือกปฏิบัติตอสตรีและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ซึ่งขัดตอหลักการของอนุสัญญา

วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ จึงขอใหทบทวนและดําเนินการแกไขโดยเร็ว 

   นอกจากนี้ กสม. ยังไดดําเนินการเชิงยุทธศาสตรเพื่อสนับสนุนและ

ผลักดันมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อสงเสริมความเสมอภาค โดยมี

ขอเสนอในการปรับปรุง “รางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....”๑๐ ไปยังสภานิติ

บัญญัติแหงชาติและคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ เพื่อ

พิจารณาปรับปรุงใน ๑๑ ประเด็น คือ (๑) ชื่อรางพระราชบัญญัติ (๒) บทนิยาม (๓) องคประกอบ

และการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหวางเพศ (๔) อํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสงเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหวางเพศ (๕) องคประกอบและการสรรหา

คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (๖) คณะกรรมการวินิจฉัยการ

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (๗) อํานาจหนาที่ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว (๘) การสงเคราะหผูเสียหาย (๙) การแจงผูเสียหายกรณีขอรับการชวยเหลือและเยียวยา 

                                                           
๑๐ พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในปจจุบัน) 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๗๖ 

 
(๑๐) กองทุนสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ และ (๑๑) องคประกอบคณะกรรมการสงเสริม

โอกาสและความเสมอภาคระหวางเพศและคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ระหวางเพศ ทั้งนี้ เพื่อใหรางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. .... มีความสมบูรณ

มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองผูถูกเลือกปฏิบัติและปองกันไมใหมีการเลือก

ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ 

   นอกจากนี้ ไดเสนอความเห็นไปยังสภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะกรรมาธิการ 

ยกรางรัฐธรรมนูญ พิจารณาดําเนินการใหคงหลักการความเสมอภาคของหญิงและชาย ตามนัย

มาตรา ๓๐ และมาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่ออนุวัติ

ตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ขอ ๒ ที่ระบุใหรัฐภาคีบรรจุ

หลักการของความเสมอภาคของหญิงและชายไวในรัฐธรรมนูญแหงชาติของตนตลอดจนกําหนด

สัดสวนการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ไวในรัฐธรรมนูญฯ ดวย เพื่อให

สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ขอ ๔ 
 

  ๒.๕) การยุติและตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะการคาเด็กและสตรี 

   การคามนุษย ถือเปนการกระทําอันละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ

เปนมนุษยซึ่งท่ีผานมามีผูเสียหายจากปญหาการคามนุษยเปนจํานวนมาก จึงตองดําเนินการเชิงนโยบาย

เพื่อสงเสริมการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทุกภาคสวนในการยุติและตอตานการคามนุษย 

โดยมุงเนนการปองกันและการคุมครองผูเสียหาย ซึ่ง กสม. ไดมีการเปดเวทีรวมกับภาคีเครือขาย๑๑ 

เรื่อง “สงเสียงใหดัง ทําใหจริงยุติการคามนุษย” เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผลจากการเปด

เวทีทําใหไดรับทราบและติดตามความกาวหนาของการดําเนินการในรูปแบบสหวิชาชีพเพื่อยุติและ

ตอตานการคามนุษยของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ เชน 

การไมรับแจงความรองทุกขในคดีการคามนุษย  ทําใหสถิติของคดีการคามนุษยอยูในระดับต่ํากวา

สถานการณจริง การฝกฝนความชํานาญใหพนักงานสอบสวนหญิง รวมทั้งกระจายใหพนักงาน

สอบสวนหญิงครอบคลุมในพื้นที่สวนภูมิภาค เปนตน ตอมาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไดจัดงาน

ประชุมรวมกับภาคีเครือขาย๑๒ เพื่อประสานความรวมมือตอตานการคามนุษยและแนะนําคูมือ

สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนวาดวยขอวินิจฉัยตอหลักการและแนวทางปฏิบัติขององคการ

สหประชาชาติดานสิทธิมนุษยชนและการคามนุษย ซึ่งเนื้อหาในคูมือดังกลาวมุงใหคําแนะนําเชิง

รูปธรรมตอการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

                                                           
๑๑ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติตาํรวจแหงชาติ เครือขายปฏิบัติการตอตานการคามนุษย และ   
   มูลนิธิเพื่อนหญิง ฯลฯ 
๑๒ สํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ UNOHCHR สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ



๑๗๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
   ตอมา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ กสม. ไดออกแถลงการณแสดงความ

กังวลตอสถานการณการคามนุษย โดยระบุวา ประเทศไทยถูกกลาวหาในรายงานการคามนุษยของ

สหรัฐอเมริกาประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน ๓ ประเด็น คือ (๑) ประเด็นเด็กและสตรี (๒) ประเด็น

แรงงาน และ (๓) ประเด็นการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พรอมเสนอใหรัฐบาลตอง

เรงดําเนินการแกไขปญหาทั้ง ๓ ประเด็นดังกลาว ตลอดจนมีความเห็นตอประเด็นเด็กและสตรีวา 

ขณะนี้ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันพิธีสารเพื่อการปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย

โดยเฉพาะเด็กและสตรี อีกทั้งยังมีบุคลากรไมเพียงพอในสถานพักพิงที่รัฐจัดใหสําหรับผูเสียหายจาก

การคามนุษย ไมมีการจัดบริการเฉพาะสําหรับเหยื่อคาบริการทางเพศที่เปนเด็ก และยังไมแสดงให

เห็นถึงความพยายามในการลดความตองการการซื้อขายบริการทางเพศ รวมทั้ง มีความเห็นตอ

ประเด็นการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมวา ระบบตุลาการยังคงมีความลาชาในการ

ดูแลคดีอาญา รวมถึงในคดีการคามนุษย ทําใหผูตองสงสัยบางรายที่ไดรับการประกันตัวหนีออกนอก

ประเทศหรือกระทําการขมขูผูเสียหาย รวมทั้งมีขอบกพรองในกระบวนการคัดแยกเหยื่อ ตลอดจนมี

การทุจริตของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย 

   นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ บานเกร็ดตระการ ทําให

ไดแลกเปลี่ยนขอมูลและรับทราบสถานการณการดําเนินงานจากผูชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายจาก

การคามนุษยโดยตรง รวมทั้งไดรับทราบขอเสนอที่เปนประโยชนในการดําเนินการทางกฎหมาย ซึ่ง

ผูปฏิบัติงานเสนอใหควรมีการสอบปากคําผูเสียหายอยางรวดเร็วภายใน ๒๔ ชั่วโมง เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพในการขยายผลการปราบปราม เปนตน 
 

  ๒.๖) การปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลกลุมเสี่ยงตอการถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเด็กไรรัฐ เด็กไรสัญชาติ เด็กที่มีสถานะผูหนีภัย และเด็กที่อยูใน

สถานกักตัวคนตางดาวของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

   เด็กไรรัฐ เด็กไรสัญชาติ เด็กที่มีสถานะผูหนีภัย และเด็กที่อยูในสถานกักตัว  

คนตางดาวของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ถือเปนกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงตอการถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ เพื่อเปนการประกันวาเด็กจะไมไดรับการเลือกปฏิบัติ และเด็กตองไดรับการ

ปกปองคุมครองสิทธิอยางรอบดาน ทั้งสิทธิในการอยูรอด สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง สิทธิที่

จะไดรับการพัฒนาและสิทธิในการมีสวนรวม โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ จึง

ดําเนินการปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
 

   ๒.๖.๑) การประกันตัวเด็กไรรัฐพรอมครอบครัวออกจากสถานกักตัว

คนตางดาวของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๗๘ 

 
     กสม.รวมกับภาคีเครือขาย๑๓ จัดประชุมและดําเนินการใหมีการ

ประกันตัวเด็กไรรัฐ เด็กไรสัญชาติ เด็กที่มีสถานะผูหนีภัยพรอมครอบครัวออกจากสถานกักตัวคนตาง

ดาวของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง ซอยสวนพลู หลังถูกควบคุมตัวมาเปนเวลา ๑ ป ๖ เดือน โดยใช

กองทุนเพื่ออิสรภาพของผูลี้ภัยและคนไรสัญชาติของมูลนิธิไทยเพื่อคนมีปญหาสิทธิและสถานะบุคคล

แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาของประเทศไทยและพัฒนาการของการสงเสริมสิทธิมนุษยชนของผูหนี

ภัย และเด็กที่มีสถานะผูหนีภัย เพื่อใหเด็กไดรับประโยชนสูงสุดอันเปนการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวย

สิทธิเด็ก 

   ๒.๖.๒) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม 

      กสม. ไดดําเนินการตรวจเยี่ยมสถานที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดน 

อาทิ บานพักแรกรับของมูลนิธิผูหญิง ชุมชนคอกควาย และคลินิกแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

จากการสอบถามขอมูลจากผูเสียหายซึ่งเปนเด็กและผูหญิงชาวเมียนมาร และองคกรเครือขายใน

ประเทศเมียนมาร เชน Karen Women’s Action Group (KWAG) และ Non Formal Education 

(NFE) พบวา บานพักแรกรับของมูลนิธิผูหญิง เปนสถานแรกรับผูเสียหายซึ่งไดรับการสงตอมาจาก

หนวยงานตาง ๆ ทั้งองคกรภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชน โดยมีการจัดการเรียนการสอน

ภาษาเมียนมาร ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ใหแกเด็กชาวเมียนมารซึ่งเดินทางเขามาพรอม

ครอบครัวเพื่อทํางานในพื้นที่อําเภอแมสอด และมีกิจกรรมในสถานแรกรับ เชน การสอนอาชีพ 

การสอนวิธีการดูแลตนเอง การใหความรูเกี่ยวกับการเขาประเทศไทยอยางถูกตองตามกฎหมาย 

รวมถึงการติดตามหาครอบครัวกอนสงกลับประเทศ ทั้งนี้ สถานแรกรับจะประเมินและเตรียมความ

พรอมกอนสงกลับประเทศ รวมทั้งประสานตรวจคนเขาเมืองในการสงกลับประเทศ สําหรับชุมชน

คอกควายมีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูใหแกเด็กตางดาว และคลินิกแมตาวเปนสถานพยาบาลที่ใหบริการ

รักษาชาวไทยและชาวเมียนมาร แตผูเขารับบริการรักษาสวนใหญเปนชาวเมียนมาร โดยมีชาวเมียน

มารทําการคลอดในสถานพยาบาลแหงนี้ประมาณ ๓,๐๐๐ คนตอปโดยมีการออกใบแจงการเกิด 

      การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคลองสน โรงเรียนบานคลองมะขาม 

และตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตราด (ดานอําเภอคลองใหญ) พบวา ชาวกัมพูชาอาศัยอยูในชุมชนคลอง

สนประมาณ ๓,๐๐๐ ครอบครัว ทั้งนี้เด็กกัมพูชาไดรับโอกาสในการเขาถึงสวัสดิการดานการศึกษา 

โดยโรงเรียนบานคลองมะขามมีนโยบายเปดกวางใหเด็กทุกคนไดศึกษาอยางเทาเทียม มีการเรียน

การสอนตั้งแตระดับกอนชั้นประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีเด็กนักเรียนชาวกัมพูชา ๓๓๙ คน

จากนักเรียนทั้งหมด ๖๖๗ คน สําหรับการตรวจเยี่ยมตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตราด (ดานอําเภอ

                                                           
๑๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และมูลนิธิไทยเพื่อคนมีปญหาสิทธิและสถานะบุคคล ฯลฯ 



๑๗๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
คลองใหญ) พบผูตองกักซึ่งหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายเปนชาวมุสลิม ซึ่งอาจเปนชาวอุยกูรรอการ

พิสูจนสัญชาติ จํานวน ๕๒ คน และมีเด็กอยูในสถานกักตัว ๑๐ คน 

      การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี (ดานโปง

น้ํารอนและดานถาวรบานแหลม) พบวา ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรีทํางานรวมกับพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษยจังหวัดจันทบุรี ดําเนินการสงบุคคลตางดาวกลับ โดยคํานึงถึงหลัก

สิทธิมนุษยชน และใหความชวยเหลือดานอาหารและการรักษาพยาบาล อยางไรก็ตาม พบวา ยังมี

ขอจํากัดดานสถานที่กักตัวคนตางดาวของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งยังไมไดมาตรฐาน จึงควร

ผลักดันใหองคกรภาครัฐจัดทําแนวทางในการสงกลับผูตองกักอยางเปนระบบ และจัดสรรงบประมาณ

เพิ่มเติมสําหรับคาอาหารและคารักษาพยาบาลสําหรับผูตองกัก จากขอเท็จจริงในการตรวจเยี่ยม

พื้นที่ดังกลาวขางตน พบวา เด็กตางดาวไดรับสิทธิและโอกาสในการเขาถึงสวัสดิการดานการศึกษา 

ดานการบริการสาธารณสุขและการชวยเหลืออยางมีมนุษยธรรมจากประเทศไทย ประกอบกับการลงพื้นที่

ตรวจเยี่ยมสถานกักตัวคนตางดาวในพื้นที่ดังกลาวขางตน ไมปรากฏวามีสภาพแออัดเหมือนเชน สถาน

กักตัวคนตางดาว ณ ซอยสวนพลู กรุงเทพฯ  

   ๒.๖.๓) การประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

      กสม. ไดดําเนินการจัดประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

เพื่อรับทราบสถานการณปญหาการละเมิดสิทธิ แนวทางการปองกันและแกไขปญหาของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ดังนี้ การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินการเชิงนโยบายและยุทธศาสตรในการ

คุมครองสิทธิเด็กและสตรี และประสานความรวมมือในประเด็นเด็กเคลื่อนยาย ณ จังหวัดตาก เมื่อ

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปความไดวา ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตากไดจัดสถานพักสําหรับรอการ

ตรวจคนเขาเมือง ที่มีการแยกเปนสัดสวน สะอาด และมีหองสอบสวนแยกออกมาอยางชัดเจน 

ตลอดจนไดรับงบประมาณกอสรางสถานพักรอแหงใหมจํานวน ๑๘ ไร  

      ทั้งนี้ ขอมูลสถิติของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตากเมื่อป พ.ศ. 

๒๕๕๖ มีการจับกุมดําเนินคดีกรณีการคามนุษยจํานวน ๕ กรณี และไมปรากฏการจับกุมและ

ดําเนินคดีการคามนุษยในป ๒๕๕๗ แตพบการละเมิดสิทธิแรงงานเด็กในสถานประกอบการขนาดเล็ก

และการจางแรงงานทํางานในบาน อยางไรก็ตามเด็กตางดาวไดรับสิทธิในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยขอมูลสถิติ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ 

มีศูนยการศึกษาสําหรับเด็กตางดาวจํานวน ๖๕ ศูนย มีนักเรียน ๓,๐๒๙ คนครู ๗๕๕ คน และ

เด็กตางดาวศึกษาในโรงเรียนของรัฐจํานวน ๘,๗๓๔ คน  โดยกําหนดใหมีการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 

จํานวน ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห มีการเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนภาษาไทยสําหรับคนตางดาวโดยเฉพาะ

จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และการทําขอตกลงรวมกันกับประเทศเมียนมาร เพื่อจัดตั้ง



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๘๐ 

 
ศูนยการศึกษานอกระบบนํารองจํานวน ๕ ศูนย สําหรับการเขาถึงสวัสดิการดานสาธารณสุขพบวา 

โรงพยาบาลแมสอด เปนศูนยรวมในการบริการดานสาธารณสุขแกผูปวยซึ่งถูกสงตอมาจากเครือขายใน

พื้นที่อําเภอแมสอด เชน คลินิกแมตาว เปนตน และมีศูนยชวยเหลือสังคม (One Stop Crisis 

Center : OSCC) เพื่อดําเนินการปองกันและเฝาระวังความรุนแรงตอเด็กและสตรี ตลอดจนปญหา

คามนุษย  

      นอกจากนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการปกปองและคุมครองเด็ก 

โดยมีบทบาทสําคัญ ๔ ประการ คือ (๑) การดําเนินการสงตอ การแจงเหตุ การเฝาระวัง (๒) การปรับ 

เปลี่ยนทัศนคติ (๓) การชวยเหลือฉุกเฉินกลุมเปราะบาง และ (๔) การสรางอาสาสมัครในเยาวชน 

ตลอดจนมีการประสานความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่ 

ดังเชน สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดตากไดดําเนินการสงเสริมและใหความรู

เกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก เทศบาลอําเภอแมสอดมีการประสานความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชน

ในพื้นที่สงเสริมใหความรูแกผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น และองคการอินเตอรเนชั่นแนล เรสคิวคอมมิตตี 

(IRC) ใหความชวยเหลือดานกฎหมายในดานสิทธิสตรี ดานสุขภาพ ดานการศึกษา และการคุมครอง

สิทธิในการเขาสูกระบวนการยุติธรรมแกบุคคลตางดาวซึ่งเปนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง

อยางไรก็ตาม ผลจากการประชุมดังกลาวไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาปญหาสถานการณดานเด็ก

และสตรีสวนใหญในพื้นที่อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนปญหาความรุนแรงตอเด็กและสตรี 

เนื่องจากคนตางดาวสวนใหญในพื้นที่เปนชาวเมียนมารที่นับถือศาสนาอิสลามการลงโทษจะยึดตาม

หลักศาสนา จึงทําใหมีอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายไทย รวมทั้งขอจํากัดดานงบประมาณถือเปน

อุปสรรคสําคัญในการดําเนินงานของศูนยการศึกษาสําหรับเด็กตางดาว จึงตองรับการจัดสรรเงินใน

การดําเนินการจากองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากองคกรทุนตางประเทศ ไมวา

จะเปนมูลนิธิชวยไรพรมแดน ที่ไดใหความชวยเหลือในการจัดหาอุปกรณการเรียน จัดหาเงินเดือนครู

และทุนชวยเหลือคาอาหาร รวมถึงจัดตั้งศูนยการเรียนการสอนรวมกันระหวางประเทศไทยและ

ประเทศเมียนมาร และมูลนิธิคอมพาซิโอ (COMPASIO) ที่ใหความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมแกเด็ก

เรรอนชาวเมียนมารกลับสูกระบวนการเรียนการสอนและสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ยังมี

ขอจํากัดในการจัดสรรงบประมาณของรัฐสําหรับการใหบริการดานสาธารณสุขแกบุคคลตางดาว และ

เมื่อบุคคลตางดาวซึ่งเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลแมสอดถูกสงกลับประเทศพบวามีปญหาในการ

ติดตามและใหการรักษาอยางถูกตองและตอเนื่อง ตลอดจนเสนอใหมีการพิจารณาจัดตั้งสาขายอย

ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตาก ณ อําเภอแมสอด เนื่องจากปจจุบัน

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตาก ตั้งอยูหางไกลจากอําเภอแมสอด ทําใหมี

ความยากลําบากในการใหความชวยเหลือผูเสียหาย 



๑๘๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
      การประชุมปรึกษาหารือเรื่องการดําเนินการเชิงนโยบายและ

ยุทธศาสตรในการคุมครองสิทธิเด็กและสตรี และประสานความรวมมือในประเด็นเด็กเคลื่อนยาย 

ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ รวมกับผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ พบวา ขอมูล

สถิติผูเขารับบริการชวยเหลือของศูนยชวยเหลือสังคม (OSCC) ป ๒๕๕๗ ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ 

มีผูถูกกระทําความรุนแรงเปนเด็ก ๓๖ คน สตรี ๕๒ คน สถิติการจดทะเบียนแรงงานตางดาว ตั้งแต

วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๗ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ จํานวน ๑๗,๑๙๓ คน มีผูติดตามเปนเด็ก 

๒,๓๙๒ คน โดยในป ๒๕๕๗ พบการจับกุมแรงงานตางดาวจํานวน ๑,๐๑๔ คน ทั้งนี้ เด็กตางดาว

ไดรับสิทธิในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสามารถเขาเรียนตามหลักสูตรของการศึกษาขั้น

พื้นฐาน มีการจัดสรรเงินอุดหนุน จัดสรรอุปกรณประกอบการเรียนการสอน และใชวิธีการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครู ทั้งนี้ประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาไดมี

การลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือวาจางแรงงานไทย– กัมพูชา และความรวมมือวา

ดวยการขจัดการคาเด็กและสตรี และการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย การสงเสริมใหจังหวัดและ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย–กัมพูชา ใหความรูเกี่ยวกับขบวนการคามนุษย และเพิ่มความ

เขมงวดในการคุมครองและปองกันหญิงและเด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ป ที่เดินทางผานแดนไมใหตกเปน

เหยื่อของการคามนุษย ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยกลางการใหบริการสวัสดิการสังคม 

     การประชุมเรื่อง การยุติปญหาเด็กตองกักในประเทศไทย เมื่อวันที่ 

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ รวมกับผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอสรุปและขอเสนอแนะวาเด็กจะตอง 

ไมอยูในหองกัก และประเทศไทยจําเปนตองมีมาตรการอื่นที่ไมใชการกักตัวหรือทางเลือกแทนการ

กักกัน ซึ่งมีการปฏิบัติในบางสวนแลว เชน การใหประกันตัวผูหลบหนีเขาเมือง การดูแลผูหลบหนีเขา

เมืองโดยผิดกฎหมายจากหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานภาคประชาสังคม และองคกรทางดาน

ศาสนา สวนศูนยพักพิงชั่วคราวควรเปนสถานที่ซึ่งสรางขึ้นเมื่อจําเปน โดยไมแปลกแยกจากชุมชนและ

ทําใหชุมชนเกิดความรูสึกในทางลบและรูสึกไมเปนธรรม และเกิดการตอตานจากชุมชน รวมทั้งการ

แกไขพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พุทธศักราช ๒๕๒๒ หรือการออกประกาศตามมาตรา ๑๗ ของ

พระราชบัญญัติคนเขาเมืองฯ จะเอื้อใหหนวยงานราชการสามารถทํางานไดสะดวกขึ้นและทํางานได

สอดประสานกันมากขึ้น โดยแตละองคกรจะสามารถทํางานไดตามบทบาทหนาที่ของตน เนื่องจากที่

ผานมาสํานักงานตรวจคนเขาเมืองทํางานเกินบทบาทหนาที่ของตนดวยความจําเปน ในขณะที่

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตองดูแลผูหลบหนีเขาเมืองในบานพักตาง ๆ มาก

พอสมควร แตหากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยการกําหนดให

แตละหนวยงานมีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนจะทําใหมีภาระนอยลงและสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ตลอดจนเสนอใหนํามาตรการอื่นที่ไมใชการกักตัวหรือทางเลือกแทนการกักกันมาใชกับ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๘๒ 

 
เหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น เชน กรณีเด็กในหองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองปวยดวยโรควัณ

โรคจนเสียชีวิต และมีผูติดเชื้อวัณโรคหลายคนจะตองมีมาตรการเฉพาะหนาในการนําตัวออกไปรักษา 

ซึ่งควรเปนแนวทางปฏิบัติในเชิงมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน หรือผูพิการตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ 

รวมทั้งเสนอใหใชมาตรการติดตามตัวโดยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดิจิตอล ซึ่งกระทรวงยุติธรรมไดนํามาใช

กับกลุมผูถูกคุมประพฤติซึ่งเปนผูใหญ เพื่อปองกันการหลบหนีของผูตองกักซึ่งไดรับการประกันตัว 

   ๒.๖.๔) ขอเสนอแนะ 

      กสม. ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย ใหพิจารณาดําเนินการเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของเด็กที่อยูในสถานกักตัว

คนตางดาว ดังนี ้

        (๑) ขอเสนอแนะตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักงาน

ตรวจคนเขาเมือง 

 (๑.๑) สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยสํานักงานตรวจคนเขาเมือง 

ตองดําเนินการตามระเบียบและมาตรการปฏิบัติในการรับตัว ควบคุม ผูตองหาหรือผูตองกักตางดาว 

หรือมาตรการอื่นใด เพื่อใหสอดรับตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และอนุสัญญาวาดวย

สิทธิเด็ก ขอ ๓๗ ข) ซึ่งบัญญัติวา “จะไมมีเด็กคนใดถูกลิดรอนเสรีภาพโดยไมชอบดวยกฎหมายหรือ

โดยพลการ การจับกุมกักขังหรือจําคุกเด็ก จะตองเปนไปตามกฎหมาย และจะใชเปนมาตรการสุดทาย

เทานั้น โดยใหมีระยะเวลาที่ส้ันที่สุดอยางเหมาะสม” ตลอดจนควรคํานึงถึงสตรี และคนพิการดวย 

 (๑.๒) กําหนดนโยบายใหชัดเจน ทั้งในเรื่องของกระบวนการ

คัดกรองและจําแนกประเภทเด็กเขาเมืองโดยมิชอบและระยะเวลาในการกักตัวคนเขาเมืองแตละ

ประเภท ควรมีการคัดกรองและมีการจําแนกประเภทเด็กเขาเมืองโดยมิชอบ คือ (๑) ผูหลบหนีเขาเมือง

โดยผิดกฎหมาย (๒) ผูตกเปนเหยื่อการคามนุษย (๓) ผูถูกละเมิดทางเพศหรือถูกแสวงหาประโยชน

โดยมิชอบ (๔) ผูหนีภัยสงคราม (๕) ผูไรสัญชาติ (๖) แรงงานตางดาว และดําเนินการชวยเหลือ

คุมครองตามกระบวนการที่เหมาะสม 

 (๑.๓) ควรใหทีมสหวิชาชีพจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งองคกร

พัฒนาเอกชน องคกรศาสนา ชุมชน ซึ่งตองผานการคัดกรองของหนวยงานที่รับผิดชอบ มีสวนรวมใน

มาตรการทางเลือกแทนการกักกันและกระบวนการคัดกรองคนเขาเมือง 

 (๑.๔) สรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาสังคมทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ เพื่อประเมินความเสี่ยงกรณีสงกลับ

ประเทศตนทาง หากไมมีความเสีย่งจึงดําเนินการสงกลับ 



๑๘๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 (๑.๕) กรณีปญหาเด็กติดตามคนเขาเมืองโดยมิชอบใน

ลักษณะตาง ๆ เชน ติดตามมากับบิดามารดาหรือญาติผูแสวงหาท่ีพักพิงหรือหนีภัยจากการสูรบ หรือ

เด็กที่ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องที่ละเอียดออนและควรนําปญหา

ดังกลาวเขาสูการพิจารณาของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศและระหวาง

ประเทศในรูปแบบทวิภาคี พหุภาคี และประชาคมระหวางประเทศ ตามความเหมาะสม 

 (๑.๖) กรณีมีเด็กซึ่งปวยดวยโรคติดตอรายแรง ควรประสาน

กระทรวง สาธารณสุขเพื่อใหไดรับบริการสาธารณสุขโดยทันท ี

 (๑.๗) ควรมีลามชวยเหลือเจาหนาที่ในการสื่อสารกับเด็ก 

เพื่อจัดบริการท่ีเหมาะสม 

 (๑.๘) กรณีเด็กติดตามมากับบิดามารดาหรือญาติซึ่งเขาเมือง

โดยมิชอบ ควรมีนโยบายหรือมาตรการอนุญาตใหไปพักอาศัยอยูในสถานที่ที่เหมาะสมแทนการกักขัง 

โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗  และมาตรา ๕๔ 

      (๒) ขอเสนอตอกระทรวงการตางประเทศ และกระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

 (๒.๑) ควรใชกลไกความรวมมือและประสานงานในระดับ

ภูมิภาคกับ คณะกรรมาธิการอาเซียนวาดวยการสงเสริมและคุมครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก 

(ASEAN Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Women and 

Children : ACWC) ซึ่งมีอํานาจหนาที่กําหนดนโยบายแผนงาน และยุทธศาสตรเชิงนวัตกรรม เพื่อ

สงเสริมมาตรการและกลไกในการปองกันและยุติการละเมิดสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก รวมถึงการพัฒนา

ศักยภาพและการมีสวนรวมของสตรีและเด็ก ตลอดจนเสริมสรางความรวมมือการดําเนินการตาม

กลไกในระดับประชาคมอาเซียน และคณะกรรมาธิการระหวางรัฐบาลอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 

(ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights : AICHR) ซึ่งมีอํานาจหนาที่พัฒนา

ยุทธศาสตรในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน ตลอดจนสนับสนุน

การดําเนินการตามพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่รัฐสมาชิกอาเซียน

เขารวมเปนภาคีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเอื้อประโยชนในการสรางประชาคมอาเซียน ใหเขามา

มีบทบาทในเรื่องดังกลาว 

 (๒.๒) ควรประสานงานกับสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง

สหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อเรงรัดใหจัดหาประเทศที่ ๓ สําหรับผูหนีภัยจากการสูรบ โดยมีกรอบ

เวลาที่ชัดเจน และควรจัดสรรงบประมาณจากกองทุนของสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง

สหประชาชาติ (UNHCR) สําหรับแบงเบาภาระของรัฐบาล และองคกรภาคสวนที่เก่ียวของ 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๘๔ 

 
 

  ๒.๗) การปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลกลุมเสี่ยงตอการถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเด็กเรรอน 

   สถานการณเด็กเรรอน ถือเปนประเด็นเรงดวนที่จําเปนตองไดรับการแกไข

เชิงนโยบายในหลายดานซึ่งตองใชกลยุทธในการทํางานที่ประสานกันทั้งหนวยงานภายในประเทศและ

หนวยงานระหวางประเทศ เนื่องจากเด็กเรรอนซึ่งไมมีสถานะบุคคลจํานวนมากเขาไมถึงสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐานทั้งสิทธิดานการศึกษา สิทธิในการทํางาน สิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิในการเดินทาง 

ทั้งนี้ที่ผานมา องคกรเครือขายคนทํางานดานเด็กเรรอนซึ่งเปนครูที่ปฏิบัติงานในบทบาทของครูขาง

ถนนจากหนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ เรื่อง เด็กเรรอน เพื่อ

นําเสนองานภาคปฏิบัติในการทํางานภาคสนามใหสังคมไดรับรูในวงกวาง พรอมนําเสนอขอเสนอแนะ

เชิงนโยบาย ไดแก (๑) การถอดบทเรียนรูปแบบชวยเหลือเด็กเรรอน กรณีครูขางถนนและบานพัก

สําหรับเด็ก (๒) การถอดบทเรียนบานแรกรับและบานพัฒนาสําหรับเด็กเรรอน รวมทั้ง มูลนิธิพันธกิจ

เพื่อเด็กและชุมชน (บานนานา) รวมกับสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอสและเครือขายคนทํางานดานเด็กเรรอน

จัดทําสารคดีเด็กเรรอน เรื่อง ทางผานของบีระ ตอนที่ ๑-๖ พรอมจัดทําสกูปขาวสังคมที่เกี่ยวของ 

แสดงใหเห็นการทํางานขับเคลื่อนประเด็นการทํางานชวยเหลือเด็กเรรอนอยางเปนระบบและยั่งยืน ซึ่ง

เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ กสม. ไดรวมกับภาคีเครือขาย๑๔ เปดเวที เรื่อง ทางผานของบีระ เด็กเรรอน

ไรรากกับการพัฒนาเด็กเรรอน ทําใหไดขอสรุปแนวทางการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กเรรอน

เพื่อใหหนวยงานทกุภาคสวนที่เกี่ยวของรวมกันขับเคลื่อนตอไป 

   ตอมา กสม. ได วิ เคราะหสถานการณ เด็กเรรอนเพิ่ ม เติม พรอมมี 

ขอเสนอแนะ และมาตรการในการขับเคลื่อนประเด็นเด็กเรรอนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา

ดําเนินการ ดังนี้ (๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยควรใหความสําคัญในการ

สนับสนุนงบประมาณสําหรับเด็กเรรอนอยางเพียงพอและเหมาะสม ทั้งงบประมาณจากกระทรวง 

รวมทั้งกองทุนตางๆ โดยเฉพาะกองทุนคุมครองเด็กใหแกองคกรเอกชนที่ดําเนินการดานเด็กเรรอน 

และมีมาตรการเยียวยาแกเด็กเรรอนที่ไดรับผลกระทบจากการกระทําความรุนแรงทั้งรางกายและ

จิตใจ (๒) กระทรวงศึกษาธิการควรจัด และ/หรือ สนับสนุนการศึกษาใหแกเด็กเรรอนอยางเหมาะสม

ทั่วถึงและเขาถึงได เนื่องจากเปนกลุมเด็กที่อยูในสภาพแวดลอมและบริบทที่มีความเสี่ยงที่จะกระทํา

ผิด ถูกละเมิดสิทธิ และแสวงประโยชนไดงาย (๓) กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีหนาที่บริหารจัดการดาน

สถานะบุคคลอยางเปนระบบตามนโยบายและแผนยุทธศาสตรดานสถานะบุคคลระดับชาติ ควรให

ความสําคัญกับเด็กเรรอนและครอบครัว โดยซักซอมแนวทางปฏิบัติเพื่อสรางความเขาใจกับเจาหนาที่

                                                           
๑๔ เครือขายองคกรเพื่อเด็กเรรอน มูลนิธิสรางสรรคเด็ก และสถานีโทรทัศนไทยพีบเีอส 



๑๘๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ภาคปฏิบัติในพื้นที่อยางทั่วถึง (๔) กระทรวงสาธารณสุข รวมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพ

แหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมสวัสดิการการรักษาพยาบาลเด็กเรรอนอยางทั่วถึง

และครอบคลุมทุกพื้นที่ พรอมทั้งจัดทําแนวปฏิบัติแกเจาหนาที่ เพื่อใหเด็กเรรอนสามารถเขาถึงบริการ

โดยงาย (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชุมชน ซึ่งมีแผนในการพัฒนากลุมเด็กดอยโอกาส

ในเทศบาล เทศบาลนคร และเทศบาลมหานคร ควรใหความสําคัญกับปญหาเด็กเรรอน ทั้งควร

จัดสรรงบประมาณกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติเพื่อใหการชวยเหลือเปนกรณีเรงดวน โดยเฉพาะ

ในพื้นที่ที่ประสบปญหาเด็กเรรอน เนื่องจากจะชวยปองกันมิใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ตามมา และยัง

เปนการดําเนินการตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก (๖) รัฐควรสนับสนุนการดําเนินการเครือขายองคกร

และผูที่ทํางานดานเด็กเรรอนในการทํางานเพื่อสงเสริม ปกปองและคุมครองสิทธิเด็กอยางตอเนื่อง 

ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ เพราะองคกรและผูที่ทํางานเหลานี้มีบทบาทเขมแข็ง สามารถ

เขาถึงและใกลชิดเด็กมากที่สุดเพื่อประโยชนสูงสุดแกเด็กตามที่กฎหมายไดกําหนดไว (๗) กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควรปรับปรุงพระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในหมวด ๓ สวนที่ ๒ มาตรา ๔๑ - ๔๔ ใหมีกองทุนสนับสนุนการ

พัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อสงเสริมบทบาทขององคกรเอกชนหรือองคกรชุมชนในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย 

   นอกจากนี้ยังดําเนินการ สรางความตระหนักรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู

รวมกันเพื่อปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของเด็กเรรอน โดยไดรวมกับโครงการศึกษา

แนวทางเชิงนโยบาย (รูปแบบที่เหมาะสม) ในการคุมครองสวัสดิภาพแมและเด็กเรรอนตางดาว

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขาใจตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และ

การคุมครองเด็กในอาเซียน ทําใหผูปฏิบัติงานซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการรองเรียนในหนวยงาน

ภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรภาคประชาสังคมไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูและ

ความเขาใจเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กทั้ง ๓ ฉบับ 

รวมทั้งรวมแลกเปลี่ยนแนวทางการทํางานในการคุมครองสวัสดิภาพแมและเด็กเรรอนตางดาวตาม

หลักสิทธิมนุษยชนและการสรางเครือขายการทํางานเด็กในอาเซียนเพื่อผลักดันใหมีแผนปฏิบัติงานเชิง

นโยบายในการคุมครองเด็กในอาเซียนตามหลักสิทธิมนุษยชนตอไป 
   

 

 

 

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๘๖ 

 
  ๒.๘) การปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลกลุมเสี่ยงตอการถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิอนามัย

เจริญพันธุ 

   ปญหาเยาวชนหญิงตั้งครรภกอนวัยอันควรเปนปญหาที่มีความความสําคัญ

และควรหาแนวทางปองกัน โดยพบวาเยาวชนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธและมีอัตรา   

การตั้งครรภสูง ทั้งนี้เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภกอนวัยอันควร ถือเปนกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงตอการถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิอนามัยเจริญพันธุ และไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง

ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมสมดุลระหวางผูชายและผูหญิง ทั้งนี้ เพื่อเปนการประกันวาเยาวชนหญิง

ที่ตั้งครรภไมพรอมจะไดรับความชวยเหลือ ปกปอง คุมครองทั้งทางดานการศึกษา การสาธารณสุข 

การพัฒนา การฟนฟูเยียวยาดานรางกายและจิตใจ จึงดําเนินการเชิงยุทธศาสตรปองกันไมใหเกิด

ปญหาดังกลาวโดยมุง สรางความตระหนักรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตลอดจนสนับสนุน

และผลักดันมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อปกปองและคุมครอง

สิทธิมนุษยชน เชน การสนับสนุนและผลักดันรางพระราชบัญญัติอนามัยเจริญพันธุ พ.ศ. .... 

โดยเฉพาะในมิติสิทธิมนุษยชน และสิทธิอนามัยเจริญพันธุ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงความที่ไม

สมดุลระหวางหญิงและชาย รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมของเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่

ตั้งครรภไมพรอม ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และหนวยงาน

ดานวิชาการ เพื่อติดตามวิเคราะหสภาพปญหาการตั้งครรภไมพรอมในปจจุบัน ตลอดจนรวม

หาแนวทางแกไขปญหาและสรางความรวมมือเพื่อผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานกฎหมาย 

นโยบายของรัฐ และการจัดบริการสาธารณสุข เปนตน โดยเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ กสม. ได

เขารวมประชุมหารือกับเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม รวมกับเครือขาย พรอมขอรับทราบแนว

ปฏิบัติ กรณีผู หญิงตั ้งครรภไมพรอมซึ ่งสามารถยุติการตั ้งครรภไดตามกฎหมายแตไมไดรับ

ประโยชนจากสิทธิประกันสังคมที่พึงมี เนื่องจากโรงพยาบาลแตละแหงมีความเขาใจแตกตางกันใน

การตีความกฎหมาย และไดขอสรุปวา สํานักงานประกันสังคมจะมีหนังสือซักซอมความเขาใจไปยัง

โรงพยาบาลที่อยูในระบบประกันสังคมวา ตามขอบังคับแพทยสภาวาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภทางการแพทยตามมาตรา ๓๐๕ แหงประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 

๒๕๔๘ ขอ ๕(๒) ซึ่งระบุวาการยุติการตั้งครรภทางการแพทยจะตองมีขอบงชี้ที่ชัดเจนวาหญิงนั้นมี

ปญหาสุขภาพทางกายหรือทางจิต ดังนั้น หากผูประกันตนมีขอบงชี้ทางการแพทยในการยุติการ

ตั้งครรภตามขอบังคับของแพทยสภา ซึ่งถือเปนภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ ผูประกันตนสามารถ

ใชสิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิของตนได 



๑๘๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
   นอกจากนี้ กสม. ไดมอบหมายใหศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการ

และสังคม คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปญหา

เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน” ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบวา ประสบการณ

การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภไมพรอม เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจ 

และตระหนักถึง อนามัยเจริญพันธุและเพศศึกษา ตลอดจนสิทธิอนามัยเจริญพันธุของทั้งเยาวชน 

ผูปกครองและครอบครัว รวมทั้งเจาหนาที่จากหนวยงานภาครัฐซึ่งมีบทบาทหนาที่ในการบริการ     

แกเยาวชนที่ตั้งครรภ ทั้งนี้ไดสรุปและจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย และองคกรภาคประสังคม ซึ่งจะดําเนินการจัดพิมพและเผยแพร

ตอไป และไดรวมกับกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) เปดเวทีสาธารณะขับเคลื่อน

ผลงานการศึกษาวิจัยเรื่องดังกลาวใหสังคมรับรูและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเพื่อนําไปสู    

การปฏิบัติ 
 

  ๒.๙) การปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลกลุมเสี่ยงตอการถูก

ละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีสงเสริมสิทธิมนุษยชนของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน 

   ผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่เปนผูหญิงถือเปนบุคคลกลุมเสี่ยงตอการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน และตองไดรับการคุมครองอยางรอบดาน จึงดําเนินการเชิงยุทธศาสตรเพื่อ

ปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง โดยมุง สราง

ความตระหนักรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยเมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ไดเปดเวที 

เรื่อง ขอทาทายและกาวตอไปของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน เพื่อสรางความตระหนักและ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงานที่ เกี่ยวของ ทําใหไดรับทราบวาผูหญิงนักปกปอง      

สิทธิมนุษยชนตองเผชิญกับสถานการณที่เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความไมเขาใจเกี่ยวกับการ

ทํางานของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชนของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมผูหญิงนักปกปอง

สิทธิมนุษยชนตองรับภาระหนักเพิ่มขึ้น ทั้งความรับผิดชอบทางครอบครัว การดูแลบุตร ภาระงาน

บาน การหาเลี้ยงครอบครัว และภาระที่ตองทําหนาที่ปกปองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการขาดความรู 

ทักษะ และเครื่องมือในการปกปองสิทธิมนุษยชน ผูหญิงหลายคนมีบทบาทในการเปนนักปกปอง

สิทธิมนุษยชนโดยสถานการณจําเปน แตไมไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการทํางาน และการ

ถูกกีดกัน อันเนื่องจากเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสังคมมองวาสภาวะความเปนผูหญิง 

ประกอบกับอาจมีฐานะยากจน ไมสามารถเปนแกนนําหรือมีสวนรวมในระดับตัดสินใจได ประกอบกับ

การตอสูเรียกรองสิทธิทําใหผูหญิงถูกขมขูและถูกคุกคาม รวมทั้งกระบวนการดําเนินคดีและระบบการ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๘๘ 

 
คุมครองพยานมีสวนทําใหผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชนรูสึกทอถอยหรือยุติบทบาทของตนเอง ทั้งนี้

นโยบายของรัฐหลายเรื่องสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ทําใหผูหญิงตองออกมาตอสู

ปกปองสิทธิเพื่อครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนของผูหญิง

อาจถูกมองวาเปนการตอสูเรียกรองสิทธิสตรีเพื่อตนเองทําใหไดรับการสนับสนุนจากสังคมนอยลงหรือ

ถูกเพิกเฉยละเลย และในบางสังคมวัฒนธรรมพบวาผูหญิงยังมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นใน

เวทีสาธารณะนอย กสม. จึงมีมติใหมี ขอเสนอแนะ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ

เพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชนของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน ดังนี้  

  ๒.๙.๑) มาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชน 

      (๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควร

กําหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการคุมครองและสรางความมั่นคงปลอดภัยแกผูที่ทําหนาที่

ปกปองสิทธิมนุษยชน  

       (๒) กระทรวงยุติธรรม ตองบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครอง

พยานในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ อยางเครงครัดจริงจัง โดยเฉพาะผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน 

      (๓) การบังคับใชกฎหมาย และการกําหนดนโยบายของรัฐ โดย

หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองไมละเมิดสิทธิของบุคคลและชุมชน โดยถือปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๖ และมาตรา ๒๗ อยางเครงครัด 

   ๒.๙.๒) มาตรการในการสงเสริมและสนับสนุน 

       (๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย 

กระทรวงยุติธรรม และสถาบันพระปกเกลา ควรมีหลักสูตรฝกอบรม สรางทักษะ ความรู และพัฒนา

ศักยภาพของผูหญิง เพื่อสรางนักปกปองสิทธิมนุษยชนมืออาชีพ และผูนําในทุกระดับ โดยมี

กระบวนการสรางผูนําที่เปนระบบ เชน การสรางหลักสูตรและโรงเรียนผูนํา ฯลฯ 

       (๒) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควร

สงเสริมความเปนผูนําของสตรี โดยใหผูหญิงมีองคความรู ขอมูล สามารถตัดสินใจได และเขาถึง

แหลงทุนตางๆ เชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ 

       (๓ ) หน วย งานที่ เกี่ ย วข อ งควรจั ด ให มี เวที ในการพู ดคุ ย 

แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือระหวางผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน เพื่อสรางเครือขายในการทํางาน 

และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน 

   ๒.๙.๓) มาตรการในการสรางความตระหนักรับรู 

      กระทรวงยุติธรรม ควรเผยแพรและจัดทําคําแปล แนวปฏิบัติและ

มาตรการในการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ และภูมิภาคอื่น ๆ เชน 



๑๘๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ปฏิญญาวาดวยผูพิทักษสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ หรือปฏิญญาวาดวยสิทธิและความ

รับผิดชอบของปจเจกบุคคล กลุมบุคคล และองคกรของสังคม ในการสงเสริมและคุมครอง        

สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเปนที่ยอมรับอยางสากล และแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปตอ

นักปกปองสิทธิมนุษยชน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจาหนาที่รัฐที่มีตอนักปกปองสิทธิมนุษยชน 

   ๒.๙.๔) ขอเสนอในการนํามติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาต ิ

ที่ ๑๓๒๕ (ค.ศ. ๒๐๐๐) มาประยุกตใชในการปฏิบัติ 

       สภาความมั่นคงแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒนธรรม 

สํานักงานตํารวจแหงชาติกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนยอํานวยการ

บริหารจังหวัดชายแดนภาคใตควรนํามติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ที่ ๑๓๒๕ (ค.ศ. 

๒๐๐๐) เกี่ยวกับผูหญิง สันติภาพ และความมั่นคง ซึ่งรับรองในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง    

ครั้งที่ ๔๒๑๓ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓ มาพิจารณาและประยุกตใชเปนแนวทางในการปฏิบัต ิ       

ที่เกี่ยวของตามความเหมาะสม โดยสงเสริมใหผูหญิงเขามามีสวนรวมในการจัดการความขัดแยง    

การพัฒนามาตรการกลไกใหผูหญิงและเด็กหญิงปลอดภัยจากความรุนแรงในระหวางและหลังความ

ขัดแยง การสรางหลักประกันวาผูหญิงจะมีสวนรวมทั้งชวงกอนความขัดแยง ชวงความขัดแยง      

หลังและชวงเปลี่ยนผานของความขัดแยง โดยใหมีผูหญิงรวมอยูในคณะกรรมการที่รัฐตั้งขึ้น ตลอดจน

การสื่อสารใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในกลุมผูนําตาง ๆ เชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และเจาหนาที่

ของรัฐ ใหมีความเขาใจในบทบาทของผูหญิง และดําเนินคดีกับผูกระทําอยางจริงจัง ตลอดจน      

การสรางกระบวนการชดเชยเยียวยาในชวงเปลี่ยนผานของความขัดแยงและการสรางกลไก         

ในการคุมครองผูเสียหาย 

  ๒.๙.๕) การตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี 

     การตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ถือ

เปนการปฏิบัติการยุทธศาสตรในเชิงรุก ซึ่งมุงเฝาระวังสถานการณอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน   

ตอเด็กและสตรี (Monitoring Mechanism) โดยไดดําเนินการตรวจเยี่ยม ดังนี้  

 (๑) วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการคุมครองเด็ก 

และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแกว 

 (๒) วันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการคุมครองเด็ก 

และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๙๐ 

 
 (๓) วันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานพินิจและคุมครองเด็ก

และเยาวชนจังหวัดเชียงราย 

 (๔) วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานคร 

 (๕) วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ

บานเกร็ดตระการและศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการ 

 (๖) วันที่ ๑๗ - ๑๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการคุมครองเด็ก และสถาน

พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง 

 (๗) วันที่ ๑๕ - ๑๗ 

กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการคุมครองเด็ก และสถาน

พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎรธาน ี

 (๘) วันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ คณะกรรมการคุมครองเด็ก 

จังหวัดลําพูน และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

 (๙) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงธัญบุรี 

 (๑๐) วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการคุมครองเด็ก 

จังหวัดจันทบุร ี

 (๑๑) วันที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลเมืองนานและ

โรงเรียนปริยัติธรรมและศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๒๕ จังหวัดนาน : กลุมชาวเผามลาบร ี
 

  ๒.๑๐) การสรางกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนดานเด็กและสตรี 

    การสรางกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนดานเด็กและสตรี ถือเปน

ยุทธศาสตรหนึ่งซึ่งชวยเพิ่มชองทางในการเขาถึงการรองเรียนกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

สรางกลไกในการสงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตลอดจน        

ลดชองวางในการเขาถึงกระบวนการรับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบ ติดตาม และคุมครองสิทธิมนุษยชน

ของ กสม. สอดรับกับขอสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติที่มีตอรายงาน

อนุวัติตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กฉบับที่ ๓-๔ ของประเทศไทย (Concluding Observations of 

the Committee on the Rights of the Child) โดยไดดําเนินการจัดประชุมรวมกับหนวยงาน       

ที่เกี่ยวของในการปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนดานเด็กและสตรี เพื่อรับทราบขอมูลพื้นฐานทั้ง

สถานการณดานเด็กและสตรีอันจะนําไปสูการดําเนินงานเพื่อจัดตั้งกลไกการคุมครองสิทธิเด็กและสตรี

ตอไปในอนาคต ซึ่งพบปญหาแรงงานหญิงถูกเลิกจางและยกเลิกประกันสังคม ปญหาความรุนแรง    



๑๙๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ในครอบครัว ปญหาการคามนุษย การขาดแคลนอาหารในบางพื้นที่ และปญหาการเขาถึงกลไก

การคุมครองสิทธิมนุษยชนของเด็กและสตรีในทองถิ่น รวมทั้งไดรับทราบแนวทางแกไขปญหาของ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการผลักดันใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นทุกแหงมีนักพัฒนาชุมชนและตองมุ งเนนพัฒนาศักยภาพดานความรู องคกรภาค

ประชาสังคมและเครือขายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการรางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและ

ความเสมอภาคระหวางเพศ พ.ศ. ....๑๕ และบูรณาการนโยบายของรัฐในการคํานึงถึงมุมมองดาน        

สิทธิมนุษยชน อยางไรก็ตามยังพบขอจํากัดบางประการเชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงยังมี

ขอจํากัดของงบประมาณ การขาดแคลนบุคลากรที่มีหนาที่โดยตรง รวมถึงบุคลากรไมตองการ

รับผิดชอบงานดานเด็กและสตรี เปนตน 

   กสม. ไดรวมกับมูลนิธิผูหญิง เปดเวทีเรื่องแนวทางการจัดตั้งกลไก

การคุมครองสิทธิเด็กและสตรีในทองถิ่นเพื่อสรางกลไกการคุมครองสิทธิเด็กและสตรีในพื้นที่ภูมิภาค 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอจากแกนนําเครือขายเด็กและสตรีซึ่งอาจจะประสบ

ปญหาการเขาถึงกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนในทองถิ่นภาคเหนือ และตอมาไดขยายผลไป       

ในภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอจากแกนนําเครือขายเด็กและสตรี

ในภาคใต และแกนนําเครือขายเด็กและสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนแกนนําเครือขายเด็ก

และสตรีในภาคกลาง โดยขอเสนอจากการเปดเวทีสรุปไดวา เด็กและสตรีที่อยูในสถานะยากลําบาก

ยังเขาไมถึงกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนของหนวยงานราชการที่จัดตั้งขึ้น จึงเสนอให กสม. 

สนับสนุนกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนเดิมที่มีอยูในทองถิ่นใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

และยังสามารถเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียนแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตาง ๆ ได

อีกทางหนึ่งดวย 
 

  ๒.๑๑) การดําเนินงานตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

    กสม. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางความรูและความเขาใจ

หลักกฎหมายไทยและพันธกรณีระหวางประเทศอันเกี่ยวเนื่องกับการคุมครองสิทธิเด็กและสตร ี    

เชน พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี เยาวชนและครอบครัว          

พ.ศ. ๒๕๕๓ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก

รูปแบบ ขอสังเกตและขอคิดเห็นของคณะกรรมการประจําอนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ รวมทั้งธรรมเนียม

ปฏิบัติและมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทภาคธุรกิจซึ่งสอดรับ   

กับขอสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติที ่มีตอรายงานอนุวัติตาม

                                                           
๑๕ พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในปจจุบัน) 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๙๒ 

 
อนุสัญญาวาด วยสิทธิ เด็ กฉบั บที่  ๓ - ๔ ของประเทศไทย (Concluding Observations of the 

Committee on the Rights of the Child) และขอเสนอแนะและขอคิดเห็นโดยสรุปของคณะกรรมการวา

ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบที่มีตอรายงานรายงานอนุวัติตามอนุสัญญาวาดวย

การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบฉบับท่ี ๔ - ๕ ของประเทศไทย (Concluding Comments 

of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) โดย เมื่ อ วั น ที่  ๑ ๖ 

กันยายน ๒๕๕๔  ไดเปดเวทีรวมกับกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเรื่อง พระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ คุมครองหรือลิดรอน

สิทธิเด็กและเยาวชน เพื่อทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญ

ของพระราชบัญญัติดังกลาว และไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันซึ่งพบวายังมีขอขัดของบาง

ประการในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อประโยชนในการขับเคลื่อน

การดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ใหมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน

สูงสุดในการสงเสริมและปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน จึงเชิญผูแทน กรมพินิจและคุมครองเด็กและ

เยาวชนรวมประชุมหารือแกไขปญหาดังกลาวแลว 

   เมื่อวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กสม. รวมกับภาคีเครือขาย๑๖ จัดประชุม

หารือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางภาครัฐและสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เร่ือง 

ความกาวหนาของสตรีและการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ (Southeast Asia Regional Dialogue 

with Government Agencies and NHRIs on Advancing Women’s Human Rights and Promoting 

Gender Equity) เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนการดําเนินงานตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ

ตอสตรีในทุกรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวกับยุทธศาสตรและมาตรการในการดําเนินการสนับสนุนและสงเสริม

ความเสมอภาคระหวางเพศ รวมทั้งสรางเครือขายระหวางองคกรภาครัฐ องคกรระดับชาติดานสตรี 

และกลไกสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จากการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นรวมกันสรุปไดวา การขาด    

การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด การขาดเครื่องมือซึ่งสามารถชี้วัดการดําเนินงานตามอนุสัญญา

วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ทัศนคติดั้งเดิมที่เปนอุปสรรคตอความเสมอภาค 

และการขาดความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของลวนเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามอนุสัญญา

วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ พรอมเสนอใหสงเสริมการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

อยางตอเนื่องและบูรณาการสูบทเรียนในทุกระดับ รวมทั้งสงเสริมความรูและความเขาใจในประเด็น

เพศภาวะใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชน ทั้งนี้ ควรติดตามการบังคับ

ใชกฎหมายใหเครงครัดเพื่อใหเกิดความเสมอภาคหญิงชายอยางแทจริงในทางปฏิบัติ ตลอดจน

                                                           
๑๖ UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNOHCHR) องคการเพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและเพิ่มพลัง 
   ของผูหญงิแหงสหประชาชาติ (UN Women) และองคการเฝาระวงัสิทธิสตรสีากลแหงเอเชยีแปซิฟก (IWRAW Asia Pacific) 



๑๙๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีเพิ ่มขึ้น ทั้งนี ้ เมื ่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได

รวมกับภาคีสมาชิกเด็กเคลื่อนยาย๑๗ เปดเวที เรื่อง สถานการณเด็กเคลื่อนยายในประเทศไทย 

เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณเด็กเคลื่อนยายในประเทศไทยอยางตอเนื่อง และ

สรางภาคีเครือขายในการแกไขปญหาสถานการณเด็กเคลื่อนยายทั้งหนวยงานภาคปฏิบัติ หนวยงาน

ภาควิชาการ รวมทั้งหนวยงานภาคตรวจสอบและเสนอแนะนโยบาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

รวมกันสําหรับการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป 

     นอกจากนี้ กสม. ไดรวมกับภาคีเครือขาย๑๘ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ

เสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี

ในทุกรูปแบบแกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เชน ผูพิพากษา เจาหนาที่ประจําศาลอาญา เปนตน 

โดยเนนศึกษากรณีตัวอยางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการ

ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอันสอดคลองกับหลักการของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๖-๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ ไดรวมกับภาคีเครือขาย๑๙ 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

(CEDAW) บทบาทภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของผูหญิงใหแกพนักงานเจาหนาที่ของสํานักงาน 

กสม. เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐานของอนุสัญญาวา

ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ รวมทั้งแนะนําเครื่องมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

กับบทบาทภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิรูปใหเกิดการคุมครองสิทธิสตรีใน

ภาคธุรกิจ เชน หลักการชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนสําหรับธุรกิจตามกรอบงานของสหประชาชาติ ใน

การคุมครอง เคารพ และเยียวยาเพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง นอกจากนี้ไดรวมกับองคการเพื่อ

การสงเสริม ความเสมอภาคระหวางเพศและเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women) 

จัดสัมมนาเร่ือง  พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ : 

ความกาวหนาระดับนานาชาติและความทาทายของประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะของ

ผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาสังคมในการพัฒนากฎหมายและการติดตาม

การบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับหลักการของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน

ทุกรูปแบบ และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาดังกลาว ไดจัดโครงการอบรมใหความรูเพื่อปกปองและ

คุมครองสิทธิ เรื่อง ใบรับรองการเกิด สูติบัตร...ความสําคัญกับเด็กตางดาว แกผูปฏิบัติงานที่
                                                           
๑๗ องคกรพัฒนาเอกชนดานเด็กและสตรีทั้งสิ้น ๒๐ องคกรซึ่งมีความเห็นรวมกันเกี่ยวกับแนวทางรูปแบบใหมในการทํางานคุมครองเด็กเคลื่อนยาย 
๑๘ องคการเพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาต ิ(UN Women) และมูลนธิิธีรนาถ กาญจนอักษร 
๑๙ องคการเฝาระวังสิทธสิตรีสากลแหงเอเชียแปซิฟก (IWRAW Asia Pacific) โครงการ CEDAW ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตขององคการ   
   เพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มพลังของผูหญงิแหงสหประชาชาติ (องคการเพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ   
   และเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women) CEDAW South East Asia Progamme) และกระทรวงการตางประเทศ การคา 
   และการพัฒนาแคนาดา (Foreign Affairs, Trade and Development Canada) และมูลนิธิผูหญิง 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๙๔ 

 
เกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชน ใหมีความรูและ

ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติ ในการดําเนินการจดทะเบียน

การเกิดใหแกเด็กตางดาวที่เกิดในประเทศไทย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันระหวางผูมีสวน

เกี่ยวของ ทําใหรับทราบถึงปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและกําหนดแนวทางแกไขปญหารวมกัน 

เพื่อเปนขอมูลในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป 

   วันที่ ๑๖ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร

ดานสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ใน กสม. รวมกับองคการเฝาระวังสิทธิสตรีสากล

แหงเอเชียแปซิฟก (IWRAW Asia Pacific) โครงการCEDAW ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ขององคการเพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ 

(UN Women CEDAW South East Asia Programme) กระทรวงการตางประเทศ การคา     

และการพัฒนาแคนาดา (Foreign Affairs, Trade and Development Canada) และมูลนิธิผูหญิง   

ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก

รูปแบบ (CEDAW) บทบาทภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของผูหญิง ใหแกพนักงานเจาหนาที ่     

ของสํานักงาน กสม. และพนักงานเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจในเชิงลึก

เกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐานของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ 

(CEDAW) แนะนําเครื่องมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับบทบาทภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชน 

รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพในการสรางแนวคิดริเริ่มและขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการคุมครองสิทธิสตรี

ในภาคธุรกิจ อันจะนํามาซึ่งประสิทธิภาพและศักยภาพของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาต ิ         

และหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ใหมีความสอดคลองกับธรรมเนียมปฏิบัติและมาตรฐาน

ดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ รวมถึงการนําอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตร ี  

ในทุกรูปแบบ (CEDAW) มาใชในการตรวจสอบ ในฐานะกรอบกติกาหลัก ตลอดจนการตรวจทาน

บทบาทของ กสม. ในการผลักดันความเสมอภาคระหวางเพศตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
 

 ๔.๔.๒ กลุมบุคคลหลากหลายทางเพศ 
 

 ๑) ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนท่ีเก่ียวกับกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศ ซึ่งเปนกลุมเสี่ยง

ตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีเรื่องที่ไดรับความสนใจของสังคม ดังนี ้

๑.๑) การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม กรณีมหาวิทยาลัยปฏิเสธไมใหนักศึกษา

สตรีขามเพศซึ่งแตงกายไมตรงตามเพศกําเนิด เขาในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และไม



๑๙๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง 

 
อนุญาตใหเขาหองสอบไล (คํารองที่ ๔๙๒/๒๕๕๕, รายงานผลการพิจารณาฯที่ ๑๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที ่

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

   กรณีรองเรียนเรื่องการแตงกายในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของ  

ผูรองที่มีเพศสภาพไมตรงตามเพศกําเนิด ซึ่งขัดกับระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยไมอนุญาตให

นักศึกษาแตงกายตามเพศวิถีในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยอางมติที่ประชุมและอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการประสานงานงานพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตร กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่ง 

กสม. ไดตรวจสอบและประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่อง

ดังกลาว จนทําใหคณะกรรมการประสานงานงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรไดพิจารณาอนุญาตใหผูรอง

สามารถแตงกายตามเพศสภาพเขารวมพิธีพระราชทาน

ปริญญาบัตรได นอกจากนี้ กสม. ไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดังกลาวพิจารณาแกไขกฎ ระเบียบ 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการแตงกายของบุคคลหลากหลายทางเพศ เพื่อไมใหเกิดกรณี

เชนเดียวกันอีก 

 นอกจากนี้ กรณีรองเรียน (คํารองที่ ๑๕๕/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ 

ที่ ๓๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗) เรื่องนักศึกษาถูกเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยปฏิเสธ

ไมใหเขาสอบไล เนื่องจากแตงกายไมตรงตามเพศกําเนิด ซึ่งถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 

ซึ่ง กสม. ตรวจสอบกับทางมหาวิทยาลัย และไดปรับแกไขขอปฏิบัติในการสอบไลที่เกี่ยวกับ

การแตงกายเขาสอบของนักศึกษาโดยอนุญาตใหนักศึกษาที่มีเพศสภาพที่ไมตรงตามเพศกําเนิด

สามารถแตงกายไดตามเพศสภาพที่ปรากฏ 
 

 ๒) ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร 

 กสม. ไดขับเคลื่อนงานดานยุทธศาสตรของกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศที่สําคัญ ดังนี ้

 ๒.๑) การตรวจเลือกทหารกองเกินของบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศ 

 กสม. ไดจัดรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนในประเด็น

สิทธิของบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศและหนวยทหารที่ทําหนาที่ในการคัดเลือกทหารกองเกิน 

เพื่อซักซอมทําความเขาใจและกําหนดแนวทางในการปกปอง คุมครองสิทธิในระหวางทําการคัดเลือก

ประจําหนวย โดยไดลงพื้นที่สังเกตการณ ใหชวยดูแลและเฝาระวังการกระทําที่เปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนตอบุคคลที่มีสภาพรางกายและจิตใจเปนหญิง หรือบุคคลที่มีเพศสภาพไมตรงกับเพศ

กําเนิดในการตรวจเลือกทหารกองเกินซึ่งไดมีการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการระบุในใบ สด.๔๓  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๙๖ 

 
“ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิด” (Gender Identity Disorder) เปนคนจําพวกที่ ๒ ใหกับผูเขา

รับการคัดเลือกที่มีสภาพรางกายและจิตใจเปนหญิง ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ. 

๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙และจากการลงพื้นที่

สังเกตการณของ กสม. พบวา เจาหนาที่ของหนวยปฏิบัติในการตรวจเลือกทหารกองเกินไดเอาใจใส

ดูแล โดยมีการจัดสถานที่เฉพาะสําหรับตรวจรางกาย และมีการปฏิบัติตอบุคคลที่มีความหลากหลาย

ทางเพศดวยความเหมาะสมตามแนวทางดานสิทธิมนุษยชนเปนอยางด ี

 ๒.๒) การขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนคูชีวิต  

 รางพระราชบัญญัติการจดทะเบียนคูชีวิต พ.ศ. .... ถือเปนรางกฎหมายที ่    

มีความสําคัญตอผูมีความหลากหลายทางเพศที่ในปจจุบันยังไมสามารถจดทะเบียนสมรสและขาดสิทธิ

ตาง ๆ มากมาย ทั้งการรับมรดก การใหความยินยอมในการรักษาพยาบาล คูสมรสยามฉุกเฉิน 

กฎหมายนี้จึงเปนกฎหมายที่มุงคุมครอง

โดยที่ไมเกี่ยงวาเปนเพศใด จนเปนที่มาของ

การเรียกรองเพื่อใหเกิดความเปนธรรม 

กฎหมายตองถูกรางมาจากความตองการ

ของประชาชนในประเทศ ตองมีการสราง

กฎหมายใหมีการรับรองการคุมครอง และ

เพื่อใหเกิดการรับรู จึงมีความพยายามให

ทุกคนได เห็นขอจํากัดทางกฎหมายใน

ปจจุบันที่เปนการจํากัดการรับรองสถานะในการจดทะเบียนสมรส หรือการมีคูชีวิต โดยไมจํากัดวาจะ

ตางเพศหรือเพศเดียวกันใหไดรับการยอมรับทางกฎหมาย เพื่อใหเกิดสิทธิตาง ๆ ในการจัดการ

ความสัมพันธระหวางคูชีวิตหรือทรัพยสินที่หามาไดรวมกันเหมือนคูสมรสตางเพศ กสม. ไดจัดเวที

สาธารณะระดมความคิดเห็นจากประชาชน ที่มีความสนใจในประเด็นการรับรองสิทธิตาง ๆ ใหกับ

บุคคล ซึ่งไดใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นถึงความสําคัญและจะเปนประโยชนมากกวา โดยมิได

จํากัดวาตองเปนเพศหนึ่งเพศใดเทานั้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่จะไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหง

ความแตกตางในเรื่องเพศ โดยการออกกฎหมายรับรองจะเปนการเปดกวางการเขาถึงสิทธิตาง ๆ 

ของบุคคลในสังคมใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
 

 

 

 

 

 

 



๑๙๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๔.๔.๓ กลุมผูสูงอายุ 
 

  ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร 

  กสม. ไดจัดใหมีการประชุมระดมความเห็นและขอเสนอแนะประเด็นดานสิทธิมนุษยชน

ของผูสูงอายุภายในประเทศ รวมทั้งไดเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ

และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ออกเสียงสนับสนุนขอมติของสหประชาชาติ

เกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะทํางานเรื่องผูสูงอายุ  (UN Open–Ended Working Group on    

Ageing - OEWG) ที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นตามขอมติสมัชชาสหประชาชาติที่ ๖๕/๑๘๒ เมื่อเดือน

ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาความเปนไปไดในการจัดทําอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยสิทธ ิ   

ของผูสูงอายุ เนื่องจาก กสม. เห็นวาการมีอนุสัญญาในเรื่องดังกลาวจะชวยใหมีการกําหนด      

กรอบความรับผิดชอบของรัฐในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูสูงอายุอยางชัดเจน และจะทําให  

มีกลไกในระดับระหวางประเทศในการติดตามการดําเนินงานของรัฐตามพันธกรณีในอนุสัญญา       

ในสวนของ กสม. ไดทําหนาที่เปนกลไกติดตามการดําเนินงานในระดับประเทศไดในฐานะสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เชนเดียวกับการติดตามการดําเนินงานตามอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนฉบับ

อื่น ๆ ที่ไทยเปนภาคี อยางไรก็ดี ประเด็นเรื่องการจัดทําอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุนี้ยังอยู

ระหวางการหารือของประเทศสมาชิกสหประชาชาติและยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน จึงตองมีการติดตาม

พัฒนาการในเรื่องนี้ตอไป 
 

 ๔.๔.๔ กลุมคนพิการ 
 

 ๑) ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร 

   กสม. มีผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตรของคนพิการที่สําคัญ ดังนี้ 
 

 ๑.๑) การเขาถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กพิการ 

  จากสภาพปญหาที่เด็กพิการยังไดรับสิทธิทางการศึกษาอยูในวงจํากัดและ 

ไมทั่วถึง กสม. ไดจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางสงเสริมโอกาสและการเขาถึงสิทธิ

ทางการศึกษาของเด็กพิการในประเทศไทย” ซึ่งไดขอสรุปวาสิทธิทางการศึกษาของเด็กพิการตองทํา

ใหหลากหลาย และหนวยงานภาครัฐ ตองใหคนพิการแตละประเภทไดสิทธิในการจัดการสงตอ    

การเรียน การสรางทักษะในการเรียนรูชีวิต การมีระบบการรับสงชวยเหลือเด็กพิการใหสามารถดูแล

ตัวเองได กระทรวงสาธารณสุขควรที่จะสนับสนุน การจัดอุปกรณ เครื่องชวยที่ เหมาะสมกับ      

ความพิการ ทําใหเด็กพิการสามารถใชชีวิตในพื้นที่สาธารณะไดอยางสมบูรณ พอแมผูปกครอง       

มีสวนรวมในหลักสูตร ในสวนของโรงเรียนควรมีครูพี่เลี้ยงแยกโดยเฉพาะ การจัดการศึกษาตองทําให



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๑๙๘ 

 
เหมาะสมกับผูพิการ พอแมตองฝกเรื่องการสื่อสาร เนื่องจากการสื่อสารเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด      

และเสนอใหมีการใหโอกาสกับกลุมผูแทนคนพิการมีสวนรวมในการบริหารนโยบายในระดับประเทศ 

เพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํางานตอไปการศึกษาสําหรับเด็กพิการตองมีการทํา

แผนการศึกษาเปนรายบุคคล นอกจากนี้ ประเทศไทยมีโรงเรียนเฉพาะทางสําหรับเด็กพิการอื่น ๆ   

ทุกประเภทยกเวนโรงเรียนสําหรับเด็กออทิสติก แตคนพิการจํานวนมากไมสามารถเขาเรียนได       

ซึ่งมีผูปกครองมารองเรียนตอ กสม. จึงมีขอสรุปในเวทีสัมมนาเพื่อใหกระทรวงศึกษารับไปพิจารณา

ดําเนินการเพื่อใหเด็กพิการทุกคนภายในประเทศเขาถึงการศึกษาในทุกระดับ และนําไปสูการปรับใหมี

การเปดหองเรียนคูขนานสําหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนที่มีความพรอม เพื่อจัดการเรียนการสอนให

เหมาะสมและสนับสนุนพัฒนาการสําหรับการเรียนรู 
 

 ๑.๒) การจัดทํารายงานสถานการณสิทธิของคนพิการของประเทศ 

   สรุปไดดังนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายที่สงเสริมสิทธิของคนพิการ แตยังมี

ปญหาในเรื่องกฎระเบียบและการปฏิบัติ เชน กฎกระทรวงบางเรื่องไมเอื้อตอการใชสิทธิของคนพิการ 

เชน การขอใชเงินกองทุนสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การฝกอบรม เปนตน หรือการจัดใหมี

ผูชวยคนพิการยังไมทั่วถึง ปจจุบันมีผูชวยคนพิการจังหวัดละ ๑ คน ซึ่งควรใหมีผูชวยคนพิการลงไปใน

ระดับตําบลและหมูบานดวยพอแมเด็กพิการตองการเขารับการอบรมเปนผูชวยคนพิการแตไมสามารถ

ทําได นอกจากนี้ สิทธิบางประการที่ไดรับการรับรองในกฎหมายแตยังไมมีการขับเคลื่อน เชน สิทธิใน

การมีสัตวนําทางซึ่งมีอยูในกฎหมายแตไมมีการดําเนินการในทางปฏิบัติ หรือสิทธิทางการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ระบุวาคนพิการมีสิทธิไดรับการศึกษา 

แตในทางปฏิบัติยังมีโรงเรียนที่ปฏิเสธไมรับเด็กพิการเขาเรียน เปนตน สิ่งสําคัญคือ การเนนความ

ตองการของคนพิการซึ่งเปนเจาของสิทธิ และการทําใหคนพิการสามารถใชสิทธิไดจริง (Make the 

right real) นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ําระหวางระบบการใหบริการดานสาธารณสุข ๓ ระบบ คือ 

ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ระบบประกันสังคม และระบบราชการ ทั้งนี้ หลังจาก

ประเทศไทยไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิของคนพิการ (Convention on the Rights of 

Persons with  Disabilities – CRPD) สงผลใหประเทศไทยมีขอผูกพันที่ตองสงเสริมสิทธิของคน

พิการอยางทั่วถึง ซึ่ง กสม. ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลไทยใหทําหนาที่เปนกลไกอิสระในการติดตาม

การปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ (Independent monitoring mechanism) ในการจัดทํารายงานคูขนานสง

ใหคณะกรรมการประจําอนุสัญญาฯ เพื่อประกอบการพิจารณารายงานของภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทํารายงานคูขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิของ

คนพิการไวดวยแลว และจัดทํารายงานเพื่อประเมินสถานการณสิทธิของคนพิการและเรื่องสําคัญที่



๑๙๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ประเทศไทยควรไดรับการแกไขเพื่อใหสิทธิคนพิการไดรับการปกปอง คุมครองและเติมเต็มตาม

หลักการของอนุสัญญา 
 

 ๑.๓) การประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนของคนพิการที่เกิดจาก

ปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต” 

   เนื่องจากปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตและ

บางอําเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา นับเปนระยะเวลามากกวา ๑๐ ป ไดสงผลกระทบตอประชาชนและ

เจาหนาที่ ทั้งชีวิต รางกาย และทรัพยสิน ในสวนของชีวิตความเปนอยู ตลอดจนความสูญเสียอวัยวะ

สวนตาง ๆ ทําใหจํานวนคนพิการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มจํานวนขึ้น ความทุกขที่เกิดขึ้นของ

ผูพิการ นอกจากความทุกขจากความรุนแรงที่ตองเผชิญอยูทุกวันแลวยังมีความทุกขที่ถูกกระทําผาน

ความรุนแรงเชิงสัญลักษณและเชิงวัฒนธรรม อันเปนการแสดงออกที่ละเมิด ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

ของคนพิการ ซึ่งเปนหนาที่ของรัฐที่จะตองเขาไปดูแลชวยเหลือฟนฟูเยียวยาใหบุคคลเหลานั้น        

มีคุณภาพชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้นสามารถอยูรวมในสังคมอยางปกติสุขและใหผู ไดรับ        

ความเสียหายหรือผู ไดรับผลกระทบเขาถึงระบบการชวยเหลือฟนฟูไดงายโดยไมเลือกปฏิบัติ 

นอกจากนี้ การเยียวยาทางสภาพจิตใจ มีความสําคัญยิ่งสําหรับผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ    

ความไมสงบจนตกอยูในสถานะของคนพิการ ซึ่งตองทําใหควบคูกับการไดรับการชวยเหลือในการ

สงเสริมและฟนฟูสมรรถภาพของคนพิการ กสม. จึงไดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ขึ้นเปนครั้งแรก     

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับสิทธิของคนพิการและตัวแทนคนพิการ   

ในพ้ืนท่ีที่เกิดจากสถานการณความไมสงบมารวมในงาน ซึ่งขอสรุปที่ไดมุงเนน เพื่อรวบรวมประสบการณ 

และขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการที่เกิดจากความรุนแรงใน

พื้นที่ชายแดนภาคใตและนําไปสรุปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
 

 ๔.๔.๕ กลุมผูปวยและผูใชบริการดานสาธารณสุข 
 

 ๑) ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับกลุมผูปวยและผูใชบริการดานสาธารณสุข ดังนี้ 
 

 ๑.๑) สิทธิในชีวิตและรางกาย กรณีขอใหตรวจสอบการบําบัดยาเสพติดของ

วัดไมเสียบ อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช (คํารองที่ ๙๘/๒๕๕๗, รายงานผลการ

พิจารณาฯ ที่ ๔๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 

  เปนกรณีที่ กสม. ไดพิจารณาหยิบยกใหมีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากการกระทําของสถานบําบัดผูติดยาเสพติดวัดไมเสียบ “มูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ” มีการ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๐๐ 

 
ใชเครื่องพันธนาการและการใหผูเขารับการบําบัดยาเสพติดพํานักอาศัยอยูในอาคารที่มีสภาพจํากัด 

ขาดอิสรภาพและถูกจํากัดเสรีภาพในการใชชีวิต ผูรับการบําบัดถูกละเลยไมไดรับการปกปองและ

คุมครองสิทธิโดยหนวยงานรัฐ จึงถือเปนการกระทําที่ละเมิดในสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย 

ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และละเมิดตอสิทธิมนุษยชนที่รัฐไดใหการรับรองไวตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย รวมถึงพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน จึงไดกําหนดมาตรการ

การแกไขปญหาขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน  
 

 ๑.๒) กรณีผูรองรองเรียนวา เจาหนาที่พยาบาลโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน

นําเลือดที่หมดอายุมาใชรักษาผูปวย และแสดงกิริยาไมเหมาะสม (คํารองที่ ๕๖๗/๒๕๕๕, 

รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗) 

 จากการตรวจสอบพบวา เจาหนาที่พยาบาลโรงพยาบาลเจ็ดเสมียน     

นําเลือดที่หมดอายุมาใช โดยไมไดตรวจสอบใหรอบคอบ และเจาหนาที่พยาบาลประจําหองฉุกเฉิน   

มีพฤติกรรมการบริการที่ไมเหมาะสม ซึ่งในระหวางการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

กสม. เห็นวาเรื่องดังกลาวอาจดําเนินการไกลเกลี่ยได เพื่อใหคูกรณีทําความตกลงเพื่อประนีประนอม

และแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงไดจัดใหมีการทําขอตกลงระหวางคูกรณีเปนหนังสือ    

ของทั้งสองฝายโดยลงลายมือชื่อรวมกัน ซึ่งภายหลังไดติดตามผลตามขอตกลงไดมีการปฏิบัต ิ     

ตามขอตกลงและผูรองไมติดใจ จึงยุติปญหาตามขอรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 ๑.๓) เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย รองเรียนวา โรงแรมแหง

หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ปฏิเสธไมใหบริการกับองคกรที่ทํางานเกี่ยวของกับผูติดเชื้อเอชไอวี 

(คํารองที่ ๓๖๙/๒๕๕๗, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๓๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 จากขอมูลของผูรองเรียนอางวาโรงแรมแหงหนึ่งปฏิเสธไมใหบริการ      

กับองคกรที่ทํางานเกี่ยวของกับผูติดเชื้อ

เอชไอวี ซึ่งเปนนโยบายใหมของผูบริหาร

โรงแรมโดยอางวาลูกคาไมสะดวกใจที่จะ

ใชบริการรวมกับผูติดเชื้อเอชไอวี และผูใช

สารเสพติด แตในขั้นตอนการตรวจสอบ

ของ กสม . พบว า เป นการเข า ใจ ที่

คลาดเคลื่อนจากขอเท็จจริง จึงใหทั้งผู

รองและผูถูกรองดําเนินการเจรจา ไกลเกลี่ยขอรองเรียน โดยทางผูถูกรองยืนยันวาไมมีเจตนาหรือ



๒๐๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
นโยบายที่จํากัดไมใหผูที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือกลุมบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับทางดานเอดสมาใชบริการที่

โรงแรม แตเกิดจากความเขาใจผิดในการสื่อสารของเจาหนาที่ฯ และยินดีใหบริการกับผูที่ติดเชื้อ

เอชไอวี หรือกลุ มบุคคลที่ทํางานเกี ่ยวกับทางดานเอดส และในสวนของผู รองยินดีที ่จะยุติขอ

รองเรียน โดยมีการจัดทําขอตกลงรวมกัน 
 

 ๑.๔) สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ กรณีอางวา

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทําการเขาขายเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของประชาชน และขัดตอบทบัญญัติมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คํารองที่ ๔๖๓/๒๕๕๕, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๓๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ 

๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

      เปนกรณีรองเรียนการดําเนินการมาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในเรื่องของการประชุมหารือและรับฟงความคิดเห็นจากผู   

มีสวนไดเสีย และดําเนินการรวบรวมผลการศึกษาและขอมูลรวมกันพิจารณาใหขอคิดเห็นทั้งเชิงกวาง

และลึก พรอมกําหนดวาขอมูลจะตองทําการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อนําไปสูการจัดทําขอคิดเห็น เสนอตอ

คณะเจรจาการคา เพื่อใชในการประกอบการจัดทําทาทีการเจรจาความตกลงการคาเสรีไทย-สหภาพ

ยุโรป และหากมีการดําเนินการตามแนวทางในการยอมรับขอตกลงทาทีการเจรจาที่ยืดหยุน และตอง

ยอมรับขอผูกพันที่มากกวาขอตกลงวาดวยสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่เกี่ยวพันกับการคา (TRIPs) 

หรือยอมรับทริปสผนวก (TRIPs Plus) ที่จะมีแนวโนมเกิดการผูกขาดขอมูลยา (Data Exclusivity) 

ซึ่งอาจทําใหมีภาระคาใชจายเรื่องยาภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต  

 กสม. มีขอหวงใยในการจัดทําการเจรจาตกลงทางการคาเสรีระหวางไทย

กับสหภาพยุโรปดังกลาว จึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอกระทรวงพาณิชยพิจารณาดําเนินการ

ตามอํานาจหนาที่ กํากับดูแลใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ จัดทําประชาพิจารณถึงผลดีและ

ผลเสียวาประเทศไทยจะมีขอไดเปรียบเสียเปรียบในดานใดบาง และการตัดสินใจของรัฐบาลจะสงผล

กระทบตอประเทศชาติอยางไร และคํานึงถึงหลักการใหประชาชนเขาถึงขอมูลและการรับฟง     

ความคิดเห็นของประชาชนอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
 

 ๑.๕) การคุมครองเด็กที่ เกิดโดยเทคโนโลยี  ชวยในการเจริญพันธุทาง

การแพทย (อุมบุญ)   

  กสม. ไดจัดเวทีสาธารณะ เรื่อง “อุมบุญอยางไร ไมกระทบสิทธิ” เมื่อ

วันอังคารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมบีบี ๒๐๓ (ชั้น ๒) โรงแรมเซ็นทรา และคอนเวนชั่น

เซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง ๒๐๒ 

 
ประเด็นการอุมบุญ ในมิติดานศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและหลัก

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งเพื่อรวบรวมขอมูลความรู ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการ

สงเสริม คุมครอง และปองกันปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอัน

จะเกิดขึ้นจากปญหาการอุมบุญในประเทศไทย 
 

 ๔.๔.๖ กลุมชาติพันธุ ไทยพลัดถิ่น ผูไมมีสถานะบุคคล ผูอพยพ และแรงงานขามชาติ 
 

   กสม. ไดดําเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและงานดานยุทธศาสตรของ

กลุมชาติพันธุ ไทยพลัดถ่ิน ผูไมมีสถานะบุคคล ผูอพยพ และแรงงานขามชาติ ดังนี ้
 

  ๑) ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

  ๑.๑) กรณีชาวโรฮินจาโยกยายถิ่นฐานในมหาสมุทรอินเดีย (คํารองรวม 

๑๒ คํารอง,รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๘๑๙-๘๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

   กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนขอใหตรวจสอบและใหการชวยเหลือชาวโรฮินจา

ซึ่งเขามาในประเทศไทยตั้งแตกอนป พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้งทางบกและทางทะเล ทั้งนี้ตั้งแตป พ.ศ. 

๒๕๕๒ กสม. ไดตรวจสอบคํารองและจากการดําเนินการตรวจสอบพบวา ชาวโรฮินจาอพยพเขามา

ในประเทศไทย ทางดานจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ซึ่งในขณะนั้นกองทัพเรือไดใหการชวยเหลือ

และนําตัวไปควบคุมไวที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา ตอมาไดกระจายการควบคุมไปยังดานตรวจ

คนเขาเมืองหลายจังหวัด ระหวางการควบคุม

ตัว มีชาวโรฮินจาเสียชีวิตหลายราย จนกระทั้ง

ป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีชาวโรฮินจาจํานวนมากอพยพ

เขามาในประเทศไทย   ทางเรือ และมีจํานวนไม

นอยที่ตกเปนเหยื่อของขบวนการ นายหนาเรียก

คาไถมีการนําชาวโรฮินจาไปกักตัวไวบริเวณ

ชายแดนไทย – มาเลเซียเพื่อเดินทางตอไปยัง

ประเทศปลายทาง ประกอบกับมีการขุดพบศพชาวโรฮินจาเปนจํานวนมากบริเวณชายแดนไทย – 

มาเลเซีย ทําใหประเทศไทยในฐานะประเทศกลางทางไดรับผลกระทบที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได แม

ประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ แตประเทศไทยในฐานะ

ประเทศท่ีใหสัตยาบันสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน ๗ ฉบับ จึงจําเปนตองใหการคุมครองชาวโรฮินจา

ตามหลักสิทธิมนุษยชนและใหการชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม  



๒๐๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 จากการตรวจสอบของ กสม. โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดานตรวจคนเขาเมือง 

พบวา สภาพหองกักมีความแออัด ไมเหมาะกับการกักตัวนาน ๆ และจากการรับฟงขอเท็จจริงจาก

เครือขายชาวโรฮินจา พบวา ชาวโรฮินจาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการไมไดรับการยอมรับสถานะ

ความเปนพลเมืองของประเทศตนทาง การกีดกันและละเมิดแยงชิงพื้นที่ จนทําใหไมสามารถอยูอาศัย

ในพื้นที่ทํากินของตนและตองตกอยูในภาวะอดอยากจึงตองการแสวงหาชีวิตที่ดีกวาระหวางการอพยพ

ยังพบกับความยากลําบาก อดอยาก ถูกกักกัน การเรียกคาไถ การทรมาน ภัยอันตรายถึงแกชีวิตจาก

ขบวนการคามนุษย ชาวโรฮินจาจึงควรไดรับการปฏิบัติในฐานะมนุษยที่มีคุณคาเทาเทียมกัน ไดรับ

ความคุมครองใหรอดพนจากการทรมานทั้งดานรางกายและจิตใจหรือถูกลงโทษจากการปฏิบัติที ่  

ผิดหลักมนุษยธรรม และเห็นวาการอพยพของชาวโรฮินจาเปนการเคลื่อนยายประชากรในภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเปนปญหาสําคัญของประชาคมอาเซียนที่จะตองรวมกันแกไข กสม.      

จึงสรุปผลการประเมินนโยบายของไทย ดังนี้  

  ๑.๑.๑) สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษยที่ดูแลหญิงและเด็กในบานพักฉุกเฉินเด็กและครอบครัว ควรไดสอบประวัติและ

จัดทําทะเบียนบุคคลบันทึกชื่อและภาพสมาชิกในครอบครัวทุกคน เพื่อการควบคุมดูแลและปองกันการ

สูญหายหรือพลัดหลงจากสมาชิกในครอบครัว หรือการดําเนินการคัดแยกเพื่อสงกลับประเทศตนทาง

อยางถูกตอง หรือสงตอไปยังประเทศที่สาม ในการดําเนินการรัฐบาลไดประสานกับสถานทูตของ

สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สถานทูตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และองคกรระหวาง

ประเทศเพื่อการโยกยายถิ่นรวมพิสูจนสัญชาติ และดําเนินการสงผูหลบหนีเขาเมืองกลับประเทศ    

ตนทาง โดยใหเปนไปโดยสมัครใจ ทั้งนี้ ในระหวางการดําเนินการ กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณา

อนุญาตผอนผันใหอยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว โดยจัดสถานที่พักพิงหรือพักรอชั่วคราว 

การจัดสถานที่พักตองมีการแยกสถานที่พักตามเพศ อายุ และกลุมบุคคลที่ตองไดรับการดูแลเปน

พิเศษ รวมทั้งไดเปดโอกาสใหองคการระหวางประเทศและองคกรการกุศลเอกชนเขาไปดําเนินการ

ชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม 

 ๑.๑.๒) ประเทศไทยตกอยูในสถานะเปนประเทศที่ถูกเฝาระวังเปนพิเศษ

กรณีการคามนุษย (TIP Report) จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการคัดแยกประเภทบุคคลอยางเปน

ระบบ โดยรัฐบาลไทยตองไมดําเนินการกับกลุมผูอพยพชาวโรฮินจาหรือชาวบังคลาเทศที่ตกเปนเหยื่อ

ขบวนการคามนุษยในฐานะผูลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย แตตองดําเนินการในฐานะผูเสียหายจาก

ขบวนการคามนุษยที่ถูกนําพาเขามาในราชอาณาจักร และใชมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจังกับ

ขบวนการคามนุษย บุคคลที่เกี่ยวของที่นําพาเขามาในราชอาณาจักร ทั้งนายหนาที่เปนคนไทย 

เมียนมาร หรือบังคลาเทศ รวมทั้งเจาหนาที่ไทยที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับขบวนการนําพาและ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๐๔ 

 
คามนุษย  การตัดสินใจของรัฐบาลตองมองปญหาทั้งในมิติความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนควบคูกันไป

โดยใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง และสํานักงาน กสม. ทํางานรวมกับ 

สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) กองทุนเด็กแหงสหประชาชาติ (UNICEF) 

องคกรการกุศลเอกชน และสภาทนายความ เพื่อใหความชวยเหลือตามสภาพเงื่อนไข  

 ๑.๑.๓) กสม. ไดพยายามผลักดันใหประชาคมอาเซียนมีนโยบายและ

แนวทางความรวมมือในการดําเนินการแกไขปญหารวมกัน ดวยการจัดตั้งองคกรเพื่อสงเสริมและ

คุมครองสิทธิและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานมนุษยชนอาเซียนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเพื่อ

สรางความตระหนักในการพัฒนาบรรทัดฐานเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสรางความเขาใจที่ถูกตอง

แกประชาคมโลกโดยยืนยันบนหลักการสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลไทยตองปฏิบัติตอชาวโรฮินจาอยาง

ชอบธรรมตามกรอบกฎหมายของไทยมิไดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังที่สื่อตางประเทศกลาวอาง 

 ๑.๑.๔) กสม. ไดเสนอใหรัฐบาลควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคนเขาเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหสอดคลองกับสิทธิในการขอลี้ภัยและหลักการไมสงผูลี้ภัยกลับสูอันตราย และรัฐบาล

ไทยอาจทบทวนนโยบายการเขา

เป นภาคี อนุ สัญ ญ าว าด วย

สถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ 

และค วรบั ญ ญั ติ กฎห มาย

ภายในวาดวยเรื่องผูลี้ภัย ซึ่ง

จะทําใหประเทศไทยมีกรอบที่

ชัดเจนในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตอผูลี้ภัย และควรเพิ่มเติมขอพิจารณาใหความชวยเหลือ

ผูลี ้ภัยจากเดิมเฉพาะผูลี้ภัยจากการสูรบที่เปนภัยถึงแกชีวิตโดยตรง ใหรวมถึงผูหนีภัยความตายใน

รูปแบบอื่นดวย เชน ภัยจากการถูกบังคับเกณฑแรงงาน ซึ่งการคุกคามดังกลาวนําไปสูการทารุณ

ทางรางกายและเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงที่สมควรไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน  
 

  ๑.๒) กรณีการสังหารแรงขามชาติชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพมา ๙ ศพที่จังหวัด

ตาก (คํารองที่ ๖๐/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๓๘๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖) 

  มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาไดรองเรียนตอ กสม. ตามคํารองที่ 

๖๐/๒๕๕๓ ใหตรวจสอบเหตุการณคดีสังหารหมูแรงงานขามชาติชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพมา        

ในจังหวัดตาก จํานวน ๙ ศพ (ในพื้นที่อําเภอแมสอด๒ ศพ และพื้นที่อําเภอพบพระ จังหวัดตาก      

๕ ศพ และยังเชื่อวา มีแรงงานขามชาติกลุมดังกลาวถูกยิงอีก ๒ ศพ ในคราวเดียวกัน) แตยัง        



๒๐๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ไมพบศพ พยานในเหตุการณกลาววา กลุมแรงงานขามชาติชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพมาที่ถูกฆาตายและ

มีเจาหนาที่ของรัฐเขามาเกี่ยวของ  

 จากการดําเนินการตรวจสอบของ กสม. มีความเห็นวา จากการตรวจสอบ

พบศพชาวพมาเพียง ๘ ศพ ที่ถูกนําไปทิ้งเพื่ออําพรางคดี โดยทิ้งแตละจุดเปนคู ๆ บริเวณมอนหิน

เหล็กไฟ อําเภอแมสอด จํานวน ๒ ศพ และริมถนนสายแมสอด-อุมผาง พื้นที่อําเภอพบพระอีก ๖ ศพ 

แตละจุดหางกันประมาณ ๑๐-๓๐ กิโลเมตร นั้น ผูเชี่ยวชาญจากสถาบันนิติวิทยาศาสตรไดเก็บวัตถุ

พยานในที่เกิดเหตุและวัตถุพยานในรถยนตยี่หอโตโยตา รุน MIGHTY X สีเขียว หมายเลขทะเบียน 

บง ๙๕๐๑ ตาก ไดหลายรายการ โดยผลการตรวจสารพันธุกรรมจากเศษกิ่งไม พบวาไมตรงกับ

รูปแบบสารพันธุกรรมของศพ แตตรวจพบสารพันธุกรรมจากสําลีพันปลายไมเช็ดจากที่นั่งบริเวณ

ดานหลังคนขับที่ไมขัดแยงกับสารพันธุกรรมเจาหนาที่ตํารวจผูตองสงสัย ผลการตรวจสอบวัตถุพยาน

เชนนี้ ทําใหเชื่อไดวา เจาหนาที่ตํารวจ ผูตองสงสัย ไดนั่งอยูบริเวณที่นั่งดานหลังคนขับ รถยนต

หมายเลขทะเบียน บง ๙๕๐๑  ตาก จึงปรากฏสารพันธุกรรมของเจาหนาที่ตํารวจผูตองสงสัยที่

บริเวณดังกลาว หลังเกิดเหตุเจาหนาที่ตํารวจรายดังกลาวไดผูกคอตาย 

 กสม. พิจารณาแลวเห็นวา เหตุการณในลักษณะนี้เกิดขึ้นหลายครั้งใน

ประเทศไทย อาทิ การเสียชีวิตของแรงงานอพยพพมาที่จังหวัดระนอง จํานวน ๕๔ ศพ ที่ถูกขนสง

ดวยรถหองเย็นและขาดอากาศหายใจจนเปนเหตุใหเสียชีวิตเมื่อตนเดือนเมษายน ๒๕๕๒ หรือเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓ กรณีการเสียชีวิตของชาวพมา จํานวน ๓ ศพ ซึ่งถูกเจาหนาที่สกัดกั้นจนเปน

เหตุใหถูกยิงเสียชีวิต เปนตน สิ่งเหลานี้ควรเปนอุทาหรณและควรใชเปนโอกาสสําคัญที่จะนําไปสูการ

แกไขปญหาเรื่องการยายถิ่นขามชาติ และการคุมครองสิทธิตอผูเสียหายจากขบวนการคามนุษย 

ซึ่งประเทศไทยไดแสดงจุดยืนชัดเจนวาจะปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยใหการรับรองกติกา

ระหวางประเทศหรือพันธกรณีระหวางประเทศจํานวนหลายฉบับแลว อยางไรก็ดี หลังจากที่

สหรัฐอเมริกาลดอันดับไทย ในรายงานเรื่องการคามนุษย TIP Report ในป ค.ศ. ๒๐๑๔ รัฐบาลไทย

ไดกําหนดใหเรื่องการคามนุษย เปนวาระแหงชาติและกําหนดมาตรการการแกไขปญหาเรื่องการคา

มนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับรายงานประมงใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยรัฐบาล

ไดดําเนินการ ดังนี ้

 ๑.๒.๑) รัฐบาลไดปรับปรุงนโยบายการจัดการแรงงานขามชาติ การยายถิ่น

ของแรงงานขามชาติที่ชัดเจน และมาตรการเชิงรุกในการปองกันมิใหเกิดการคามนุษยในทุกรูปแบบ 

กวาดลางขบวนการคามนุษยอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งทหารหรือตํารวจ และเจาหนาที่ของรัฐ 

ที่อาศัยอํานาจหนาที่กระทําการคามนุษยเสียเองตองเนนเปนกรณีพิเศษมิใหกระทําโดยเด็ดขาด 

หากพบวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดปฏิบัติ หรือละเวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตหรือมีสวน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๐๖ 

 
เกี่ยวของกับขบวนการคามนุษย หรือนําพาแรงงานขามชาติเขามาทํางานโดยผิดกฎหมาย ตองถูก

ลงโทษทางอาญาและตองใหพนจากตําแหนงหนาที่ โดยเสนอใหรัฐบาลเรงดําเนินการศึกษาและรับฟง

ความคิดเห็นจากประชาชน ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของตองเขมงวดกวดขันกับการปฏิบัติตาม

กฎหมายอยางเครงครัด นอกจากนี้ จําเปนจะตองใหการศึกษาแกประชาชนไทยเพื่อใหมีความเขาใจ 

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของแรงงานขามชาติ มองเห็นคุณคาของแรงงานขามชาติวา

มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และขจัดทัศนคติรังเกียจแรงงานขามชาต ิ

 ๑.๒.๒) การกําหนดให เรื่องการคามนุษย เปนวาระแหงชาติ โดยให

กระทรวงที่มีหนาที่เกี่ยวของทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศไดรวมกันพิจารณา

ปรับปรงุแกไขกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับแรงงานขามชาติใหสอดคลองและเชื่อม

ประสานกัน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานในการปกปองสิทธิและเสรีภาพใน

ชีวิตและรางกายของแรงงานขามชาติในระดับพื้นที่ดวย 

 ๑.๒.๓) รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน กําลังพิจารณารับรองอนุสัญญา

องคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๙๗ วาดวยการอพยพเพื่อหางานทํา ค.ศ. ๑๙๔๙ และ

ฉบับที่ ๑๔๓ วาดวยการอพยพในสภาพที่ถูกกดขี่และการสงเสริมความเทาเทียมและการปฏิบัติตอ

คนงานอพยพ ค.ศ. ๑๙๗๕ อันจะเปนผลดีตอความสัมพันธระหวางประเทศที่มีตอแรงงานยายถิ่นและ

ในระดับสากล  
 

  ๑.๓) กรณีการบังคับสงกลับผูลี้ภัยชาวมงกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว (คํารองที่ ๗๑๑/๒๕๕๒, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๙๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๗) 

 ชาวมงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอพยพที่บานหวยน้ําขาว 

จังหวัดเพชรบูรณไดรองเรียนตอ กสม. วาถูกเจาหนาที่ทหารยึดทรัพยและหามติดตอสื่อสาร อีกทั้ง

เจาหนาที่ทหารไดใชวิธีกดดันใหกลุมผูรองสมัครใจกลับไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เมื่อกลุมผูรองไมยอมสมัครใจเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจาหนาที่ทหารได

ทําการเขาตรวจคนบานและนําทรัพยสินเครื่องมือการใชประกอบอาหารไป การบังคับสงกลับเปนการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนและการกระทําของเจาหนาที่ทหารทําใหกลุมผูรองไดรับผลกระทบทั้งดาน

ทรัพยสิน รางกายและจิตใจ จากการเจรจาสงกลับเปนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาล

ลาวเทานั้น ผูลี้ภัยในพื้นที่บานหวยน้ําขาวไดพยายามประสานหนวยงานตาง ๆ เพื่อผลักดันใหมีการ

ชวยเหลือชาวมง เชน การเปดศูนยอพยพชาวมง แตไมสามารถดําเนินการไดเพราะขัดตอมติ

คณะรัฐมนตรีและที่ผานมามีการสงกลับเปนกลุมยอย กสม. และองคกรดานสิทธิมนุษยชนเปนหวงวา 



๒๐๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
เมื่อกลับไปแลวไมสามารถตรวจสอบไดวาสภาพความเปนอยูเปนอยางไร โดยมีหลักการวาสําหรับ

บุคคลที่เคยรวมรบกับสหรัฐอเมริกาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีการคัดแยกเพื่อ

สงไปประเทศที่สาม โดยมีผูที่ไดรับบัตร Person of Concern จาก UNHCR เพื่อเดินทางไปประเทศ

ที่สามประมาณ ๗๐ คน สวนผูอพยพที่เขามาพักพิงในประเทศไทยภายหลังดวยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ 

จํานวนประมาณ ๘๐๐ คน ถูกสงกลับไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แมทางการรัฐบาล

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะรับวาจะใหการดูแล แตไมมีหลักประกันใด ๆ ในเรื่อง    

ความปลอดภัย 

 จากการตรวจสอบของ กสม. พบวา ชาวมงในพื้นที่บานหวยน้ําขาว ตําบลเข็กนอย 

อําเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ ตั้งแต ป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํานวน ๘,๐๐๐ กวาคน บางสวนถูก

หลอกลวงวาจะไดไปประเทศที่สามเหมือนดังกรณีชาวมงที่พักพิงอยูวัดถ้ํากระบอก ตอมาไดดําเนินการ

สงกลับชาวมงคืนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปแลว ๑๕ ครั้ง จํานวน ๖๘๘ ครอบครัว 

รวมทั้งสิ้น ๒,๙๐๔ คน ยังคงเหลือชาวมงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวท่ีรอการสงกลับ

อีกจํานวน ๗๘๖ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๔,๖๕๖ คนซึ่งมีนโยบายใหมีการดําเนินการสงกลับชาวมง 

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสวนท่ีเหลืออยูใหเสร็จสิ้นภายในป ๒๕๕๒ นั้น กสม. เห็นวา 

การสงกลับผูลี้ภัยชาวมงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสําหรับผูที่ไดรับสถานภาพ 

Persons  of concern จาก UNHCR เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

แหงสหประชาชาติ ขอ ๑๔ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๑๒

(๑) และขอ ๑๓ และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ “ศักดิ์ศรี

ความเปนมนุษย สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลยอมไดรับความคุมครอง กสม.       

ไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไดมีการดําเนินการสงกลับไปดวยกระบวนการ  

ที่ใหชาวมงมีสวนรวมกําหนดแนวทางของตน 
 

 ๑.๔) ขอเสนอในการแกไขปญหาสถานะบุคคลตามยุทธศาสตรการจัดการ

ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และ

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓  

  กสม. ไดตรวจสอบพบปญหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานแกไขปญหา

สถานะและสิทธิของคนไรรัฐ ไรสัญชาติหรือบุคคลที่มีปญหาสถานะไมชัดเจนภายใตยุทธศาสตร    

การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ วันที่ 

๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีกลุมเปาหมายกวาสามแสนคนที่ยังไมได

รับการแกไขปญหาและกําลังไดรับความเดือดรอน จึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๐๘ 

 
ผูออกมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือที่ สม ๐๐๐๑/๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมี

ขอเสนอในการแกไขปญหาสถานะบุคคลตามยุทธศาสตรฯ เชน คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาขยาย   

กรอบระยะเวลาการดําเนินงานตามยุทธศาสตรฯ ใหครอบคลุมกลุมเปาหมายตามยุทธศาสตรฯ 

ทั้งหมด โดยไมควรกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด

สําหรับการกําหนดสถานะบุคคลและสิทธิ 

และควรทบทวนหลักเกณฑการใหสถานะ

บุคคลแกบุคคลบางประเภทโดยเฉพาะเด็ก

นักเรียนที่เกิดในประเทศไทยและไมมีคุณสมบัติ

ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนคนที่ทําคุณประโยชนใหแกประเทศซึ่งเปนผูที่เกิดตางประเทศให

เหมาะสมยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม จากคํารองที่ กสม. ไดรับในป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ พบวา เมื่อมีการ

กําหนดนโยบายแลว ในทางปฏิบัติ เจาหนาที่ระดับจังหวัดและระดับอําเภอยังขาดการรับรูและความ

เขาใจในนโยบายท่ีกําหนดขึ้นใหม ประชาชนท่ียื่นคํารองเพื่อปรับสถานะบุคคลในระดับอําเภอ ยังประสบ

ปญหา โดยเจาหนาที่อาจไมรับดําเนินการ เพราะคิดวาทําไมไดหรือรับคํารองแตไมไดดําเนินการ 

เพราะไมรูวาจะตองทําอยางไร  
  

  ๑.๕) ความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย

สัญชาติ กรณีคนไทยพลัดถิ่น และ (ราง) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข       

การพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. .... ออกตามความใน พ.ร.บ. สัญชาติ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕  

  กสม. ไดมีความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย

วาดวยสัญชาติกรณีคนไทยพลัดถิ่น โดยมีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรับผิดชอบ

การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ สม ๐๐๐๑/๒๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 

โดยมีขอเสนอแนะในหลายประเด็น อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นที่

จะตองทําหนาที่ในการพิจารณาและใหการรับรองคนไทยพลัดถิ่น วาควรแตงตั้งนักวิชาการที่มีความรู

ความสามารถในดานตาง ๆ ตัวแทนองคกร พัฒนาเอกชน และภาคประชาชนตามที่กฎหมายกําหนด

ไวอยางครบถวน การออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิสูจนและการรับรอง

ความเปนคนไทยพลัดถิ่นที่ควรกําหนดหลักเกณฑที่เปนธรรมบุคคลกลุมเปาหมายสามารถปฏิบัติไดอยาง

เสมอภาค และเมื่อมีการยกรางกฎกระทรวงดังกลาวควรเปดโอกาสใหองคกรภายนอกและกลุมคนไทย

พลัดถิ่นไดพิจารณาความคิดเห็นกอนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี นอกจากนี้  ควรเตรียมบุคคล



๒๐๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
กลุมเปาหมายใหชัดเจน โดยอาจใหชนกลุมนอยที่ไดรับการจดทะเบียนราษฎรไวและคิดวาตนเปน

คนไทยพลัดถิ่นไปรายงานตัวที่อําเภอหรือจังหวัดเพื่อลงทะเบียนกอน เปนตน 

 นอกจากนี้ กสม. ไดศึกษาและติดตามการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของ

คนไทยพลัดถิ่นมาอยางตอเนื่อง และเห็นวามีประเด็นที่เปนปญหาอุปสรรคสําหรับประชาชนในการ

พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่นเพื่อการไดสัญชาติไทยโดยการเกิดและการกําหนดหลักเกณฑและ

เงื่อนไขที่เกินไปกวากฎหมายบัญญัติไวและไมสอดคลองกับเจตนารมณและความมุงหมายของ

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงไดมีขอเสนอแนะไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะ

หัวหนาคณะรัฐมนตรี ในหลายประเด็น อาทิ ความตามวรรคสองของขอ ๒ (๒) ของรางกฎกระทรวงฯ  

ที่กําหนดวา “ถาผูขอ (พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่น) เปนผูที่เขามาอาศัยอยูในราชอาณาจักรไทย

ตองมีทะเบียนประวัติที่กรมการปกครองบันทึกไวในกลุมผูที่มีเชื้อสายไทยหรือมีบัตรประจําตัวที่ระบุวา

ผูนั้นมีเชื้อสายไทย” โดยการใชขอความดังกลาวเทากับปดโอกาสหรือตัดสิทธิในการขอพิสูจนความเปน

คนไทยพลัดถิ่นสําหรับบุคคลหรือชนกลุมนอยที่ไดรับการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติในกลุมอื่นหรือ

ความตามขอ ๒ (๕) ของรางกฎกระทรวงฯ ที่กําหนดวา “ผูขอตองมีหลักฐานแสดงซึ่งนาเชื่อถือไดวา

ไมมีสัญชาติของประเทศอื่น” ซึ่งการใชขอความดังกลาวนาจะเปนการเรียกพยานหลักฐานที่ไมเปนไป

ตามที่กฎหมายกําหนด โดยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดกําหนดนิยามของ

คนไทยพลัดถิ่นตองไมถือสัญชาติของประเทศอื่น ซึ่งความหมายของการถือสัญชาติจะแตกตางจาก

การมีสัญชาติตรงที่วาไดมีการใชประโยชนจากการมีสญัชาตินั้นดวย 

  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๖๖๒ ลงวันที่ 

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึงประธาน กสม. เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงวา คณะรัฐมนตรีไดประชุม

ปรึกษาหารือเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แลวลงมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนด

หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. .... ตามที่

กระทรวงมหาดไทยเสนอ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน 

และไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของ กสม. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณา

ถึงแนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค ทั้งนี้  หากจําเปนตองแกไขกฎหมายเพื่อมิใหประชาชน         

เสียสิทธิดังกลาวใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตอไปได จากการติดตามผลกับกรมการปกครอง

ไดรับแจงวา มีการดําเนินการแลวหลังจากการปรับแกกฎหมายตามขอเสนอของ กสม.  

 
 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๑๐ 

 
 ๑.๖) กรณีสํานักทะเบียนพิจารณาแบบคําขอลงรายการสัญชาติไทย       

ในทะเบียนบานลาชากวาที่กฎหมายกําหนด (กรณีคํารองที่ ๒/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ 

ที่ ๑๗๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗) 

  ผูรองสองรายไดรองเรียนตอ กสม. วา สํานักทะเบียนอําเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม พิจารณาอนุมัติใหผูรองทั้งสองรายลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานลาชากวา

ที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง กสม. พิจารณาตรวจสอบแลว เห็นวา นายอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม 

ไดพิจารณาอนุมัติ ใหผู รองทั้ งสองรายลง

รายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานฯ เมื่อ

วันที่  ๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ เปนกรณีที่

อําเภอเวียงแหงพิจารณาอนุมัติใหลงรายการ

สัญชาติไทยในทะเบียนบานใหกับผูรองทั้งสอง

ลาชากวาที่กฎหมายกําหนด จึงเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชนตอผูรองทั้งสองและ กสม. 

ไดรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด

สิท ธิมนุษยชนโดยเสนอมาตรการการแกไข

ปญหาตอกรมการปกครองในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลงานดานการทะเบียนราษฎรวาควรกําหนด

นโยบายหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานทะเบียนและบัตรของสํานักทะเบียนตาง ๆ ใหถูกตอง 

รวดเร็ว เปนธรรม เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังเชนกรณีดังกลาวนี้ 

โดยใหกรมการปกครองพิจารณาและดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาภายใน ๑๘๐ วัน นับแต

วัน   ที่ไดรับรายงานฉบับนี้ 

 นอกจากนี้ สํานักงาน กสม. ไดมีหนังสือแจงผลการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและมาตรการการแกไขปญหาตออธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะผูอํานวยการทะเบียน

กลาง ซึ่งมีอํานาจออกระเบียบหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ รวมทั้งกําหนดแบบพิมพเพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๔ ตามหนังสือ ที่ สม ๐๐๐๓/๑๑๘๕ ลงวันที่ ๑๓ 

มิถุนายน ๒๕๕๗ และกรมการปกครองไดมีหนังสือที่ มท ๐๓๐๙.๑/๓๐๗๙ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 

๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงขอเท็จจริงวา การดําเนินการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานตามมาตรา ๒๓ 

แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ กรมการปกครองไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติ

และกรอบระยะเวลาการดําเนินงานของเจาหนาที่ไวอยางชัดเจนภายใน ๑๐๕ วัน นับแตวันที่รับคําขอ 

และไดมีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไดแก การซอมแนวทางการ

ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของโดยแกไขปญหาที่ขัดของในการดําเนินการตามหนังสือแจงเวียน



๒๑๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ภายหลังที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใชเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในแนวเดียวกัน การอบรมประชุมสัมมนา

เรื่องเกี่ยวกับการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานอยูเปนประจํา และใหคําปรึกษากับเจาหนาที่

อยางตอเนื่องสม่ําเสมอเรงรัดดําเนินการตรวจสอบและกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหกับกลุม

บุคคลดังกลาวที่ไดรับอนุมัติใหลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานโดยเร็ว การจัดทําขอมูล

เพื่อใหสํานักทะเบียนและผูขอมีสัญชาติไทยสามารถตรวจสอบไดวาบุคคลใดเปนผูมีคุณสมบัติในการ

ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานโดยตรวจสอบจากระบบอินเทอรเน็ตบนเว็บไซตของกรมการ

ปกครอง ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดทําระบบภาพถายหลักฐานทางทะเบียนที่

จําเปนตอการขอลงรายการสัญชาติไทย เชน ทะเบียนประวัติชนกลุมนอย หลักฐานการเกิด ใหสํานัก

ทะเบียนสามารถตรวจสอบไดในระบบคอมพิวเตอร เปนตน ประกอบกับขณะนี้ คสช. โดย

กระทรวงมหาดไทย ไดจัดคลินิกสถานะบุคคล เพื่อพยายามคลี่คลายปญหาในลักษณะเดียวกันนี้ โดย

ใหสํานักงานทะเบียนราษฎรทํางานใกลชิดกับเจาหนาที่ระดับอําเภอ 
 

 ๑.๗) กรณีขอความชวยเหลือใหไดรับสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ (คํารองที่ 

๓๐/๒๕๕๘, ๓๒/๒๕๕๘, ๓๓/๒๕๕๘, ๓๔/๒๕๕๘, ๓๕/๒๕๕๘, ๓๖/๒๕๕๘ และคํารองที่ ๓๗/

๒๕๕๘,รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๗๕๐-๗๕๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

 เปนกรณีที่ผูรองไดรองเรียนตอ กสม. วาผูรองและพวกไดยื่นคํารองขอลง

รายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ(ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตอสํานัก

ทะเบียนอําเภอโพธิ์ไทรจังหวัดอุบลราชธานี โดยไดยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของตออําเภอโพธิ์ไทร

แลว แตไมมีความคืบหนาใด ๆ จึงรองเรียนเพื่อขอความชวยเหลือใหไดรับสัญชาติไทย 

 กสม. พิจารณาแลวเห็นวา ตามคํารองการที่อําเภอโพธิ์ไทรพิจารณาคํารองขอออก

หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. ๒๐/๑) ลาชานั้น เปนการละเลยการกระทําที่เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ของผูรองจึงเห็นควรใหมีมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอนายอําเภอโพธิ์ไทร 

ดังตอไปนี้ 

 ๑.๗.๑) กรณีที่มีการยื่นคํารองขอหนังสือรับรองการเกิด หนวยงานตอง

ดําเนินการพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบกฎหมายโดยเรงดวน เพื่อแกไขปญหาความเดือดรอน      

ที่อาจจะเกิดแกผูยื่นคํารอง  

 ๑.๗.๒) กรณีที่มีการยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓ 

แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตองพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายและไมสรางขั้นตอน หรือเรียก

พยานหลักฐานที่เกินไปกวาที่กฎหมายกําหนด 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๑๒ 

 
 ๑.๗.๓) ในการพิจารณาคํารองขอหนังสือรับรองการเกิด และคํารองขอลง

รายการสัญชาติไทย ควรมีการเรงรัดกระบวนการพิจารณาคํารองใหแลวเสร็จโดยเร็ว หากมี

ขอขัดของใดควรแจงใหผูยื่นคํารองทราบเพื่อที่จะไดดําเนินการแกไขได และเมื่อกระบวนการพิจารณา

คํารองเสร็จแลวควรแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคํารองทราบโดยเร็ว 
  

 ๒)  ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร  

  กสม. ไดดําเนินการขับเคลื่อนดานประเด็นยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและคุมครอง

สิทธิของกลุมผูอพยพ กลุมชาติพันธุ ไทยพลัดถ่ิน ผูไมมีสถานะบุคคล และแรงงานขามชาติ ดังนี ้
 

  ๒.๑) โครงการจัดเวทีวิชาการสาธารณะกรณีปญหาชาวโรฮินจา 

  กสม. ไดจัดเวทีวิชาการสาธารณะกรณีปญหาชาวโรฮินจา ๒ ครั้ง ไดแก 

เรื่อง “ขอเสนอตอรัฐบาลไทยในการแกไขปญหาผูอพยพชาวโรฮินจาอยางสรางสรรค” เมื่อวันที่ 

๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ สํานักงาน กสม. และการสัมมนาเรื่อง “ไทยที่พัก

พิงผูอพยพหนีภัยสงคราม ผูแสวงหาที่ลี้ภัย” เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุมแซฟไฟร 

๑-๒ โรงแรมเซนจูรี่พารค กรุงเทพฯ เพื่อนําเสนอปญหาการเขาถึงสิทธิของผูแสวงหาที่ลี้ภัยจาก

ประเทศเพื่อนบานและการสงกลับตามหลักสิทธิมนุษยชน และแลกเปลี่ยนประสบการณตามประเด็น

สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองระหวางภาคประชาสังคมกับหนวยงานที่ประสานความรวมมือใน

การปกปองคุมครองสิทธิของกลุมผูแสวงหาที่ลี้ภัยที่เสี่ยงตอการถูกละเมิดในหองกัก เรือนจํา และคาย

พักพิง นอกจากนี้ ยังเปนการสงเสริมการศึกษาคนควา การเผยแพรขอมูล องคความรูเกี่ยวกับ

หลักสิทธิมนุษยชน และกระตุนใหมีการนําเสนอขอเสนอแนะที่ไดไปปรับใชในการพัฒนาปรับปรุง

กฎหมายที่เก่ียวของ 
 

  ๒.๒) แตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรการชวยเหลือกรณีชาวโรฮินจา 

   กสม. ไดแตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรการชวยเหลือกรณีชาวโรฮินจา เพื่อ

ศึกษาประเมิน วิเคราะหปญหา และผลกระทบจากการดําเนินการควบคุม ดูแลชาวโรฮินจาในหองกัก

ของดานตรวจคนเขาเมือง และบานพักเด็กและครอบครัวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย ตามนโยบายการใหความคุมครองชั่วคราวแกชาวโรฮินจาของรัฐบาลไทย รวมทั้ง

แนวทางการพิสูจนขอมูล อัตลักษณบุคคล และกระบวนการตรวจพิสูจนสัญชาติของชาวโรฮินจาที่อยู

ภายใตการควบคุมของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองเพื่อการดําเนินการตามกฎหมาย และจัดทํา

ขอเสนอแนะและมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนพื้นฐานใหสอดคลองกับ



๒๑๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญ เปนตน โดยเปนขอเสนอตามรายงานการตรวจสอบที่ ๘๑๙ – ๘๓๐/

๒๕๕๘ จํานวน ๔๓ หนา 
 

  ๒.๓) แตงตั้งคณะทํางานใหความชวยเหลือนักโทษชาวไทยในเรือนจํา

พนมเปญและเสียมราฐ 

  กสม. ไดแตงตั้งคณะทํางานใหความชวยเหลือนักโทษชาวไทยในเรือนจํา

พนมเปญและเสียมราฐ เพื่อศึกษา ประเมิน วิเคราะหปญหาและผลกระทบกรณีคนไทยถูกจองจํา    

ในเรือนจําพนมเปญและเสียมราฐ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม

และสิทธิมนุษยชนแกนักโทษและครอบครัว โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ พยานบุคคล หรือ

พยานผู เชี่ยวชาญ รวมใหความเห็นประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะทํางานฯ ไดจัดเวทีเสวนา         

รวม ๓ ครั้ง คือ (๑) เวทีเสวนา “มนุษยธรรม กับ สิทธิมนุษยชน :  กรณีศึกษา วีระ – ราตรี” เมื่อวันที่ 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุมสํานักงาน กสม. (๒) เวทีเสวนา “๑ ป ๗ เดือน ๒๔ วัน : 

อิสรภาพ ของ วีระ – ราตรี กับทาทีของทางการไทย” เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม

วุฒิสภา และ (๓) เวทีเสวนาโตะกลม “มุมมองของศาสนิกและผูมีปฏิสัมพันธกับ วีระ-ราตรี ตอ

แนวทางมนุษยธรรมในการชวยใหทั้งสองกลับมาตุภูมิโดยเร็ว” เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หอง ๗๐๙ 

สํานักงาน กสม. 
 

  ๒.๔) ความเห็นและขอเสนอจากเวทีเสวนาเรื่อง “แนวทางเพื่อการบังคับใช

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕   

  ดวยพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งไดประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาและมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ กสม. ไดจัดใหมีการเสวนาทาง

วิชาการ เรื่อง “แนวทางเพื่อการบังคับใชพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ” เมื่อ

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ณ สํานักงาน กสม. เพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็น

การบังคับใชพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ โดย กสม. ไดมีหนังสือที่ สม ๐๐๐๑/

๗๔๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ มีความเห็นและขอเสนอแนะถึงรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยใน

ฐานะผูพิจารณาออกกฎกระทรวงในหลายประเด็น อาทิ การเรงรัดใหมีการออกกฎกระทรวงและ

แนวทางการพิสูจนและรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นโดยเร็วภายในระยะเวลาไมเกิน ๑๒๐ วัน การ

แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแกไขปญหาสัญชาติในทะเบียนราษฎรสําหรับบุคคลที่ไมตองรอการ

พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่นการจัดระเบียบหรือคัดแยกกลุมเปาหมายตามพระราชบัญญัติสัญชาติ 

(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหชัดเจน การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ใหฝายราชการตองแสวงหา



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๑๔ 

 
พยาน หลักฐาน ตลอดจนการปฏิบัติของอําเภอและจังหวัดในการรับคําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัด

ถิ่นและการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอ  
 

 ๒.๕) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิสูจนและการรับรอง

ความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. .... 

  กสม. ไดมีหนังสือที่ สม ๐๐๐๑/๕๗ ลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง

นายกรัฐมนตรีเรื่อง ความเห็นและขอเสนอเกี่ยวกับ (ราง) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข

การพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. .... แจงวา จากการที่ กสม. ไดศึกษาและ

ติดตามการแกไขปญหาสถานะบุคคลของผูไรสัญชาติ ไทยพลัดถิ่นอยางตอเนื่อง และไดสนับสนุน

การขับเคลื่อนของกลุมคนไทยพลัดถิ่นในการ

เสนอกฎหมายเพื่อขอคืนสัญชาติไทยจนไดมี

ประกาศใชพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และไดตรวจรายละเอียด

ของรางกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงมหาดไทย

เสนอแลว มีความเห็นวา มีหลายประเด็นที่

เปนปญหาอุปสรรคสําหรับประชาชนในการ

พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่นเพื่อการได

สัญชาติไทยโดยการเกิด อีกทั้งประชาชนบางสวน จะไมสามารถเขาสูกระบวนการพิสูจนความเปนคน

ไทยพลัดถิ่นได เพราะกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ราชการกําหนดนั้นกระทบและปดกั้นสิทธิ

ของประชาชนที่จะขอดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเปนสิทธิอันชอบธรรมที่กฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้ 

ยังเปนการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ เกินไปกวากฎหมายบัญญัติไวและไมสอดคลองกับ

เจตนารมณและความมุงหมายของพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง กสม. ได

พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิสูจนและการรับรองความเปนคน

ไทยพลัดถิ่น เพื่อการไดสัญชาติไทยโดยการเกิดเปนไปดวยความถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับ

เจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งใหการยอมรับคนไทยพลัดถิ่นเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการ

เกิดตามหลักสืบสายโลหิต และเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรม จึงขอให

นายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน

ฐานะหนวยงานที่รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานรักษาการตาม

กฎหมายฉบับนี้ เปนตน ใหแกไขปรับปรุง (ราง) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิสูจน

และการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น โดยเปดโอกาสใหสถาบันวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และ



๒๑๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ตัวแทนประชาชนผูเปนเจาของปญหา ซึ่งจะตองเปน ผูปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับนี้ไดมีสวนรวม

อยางจริงจังและเหมาะสมดวย  

  ตอมา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ นร ๐๕๐๓/

๑๘๖๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แจงวา ตามที่ 

กสม. ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิสูจนและการ

รับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. .... ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น 

กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นและเครือขายการแกปญหาคืน

สัญชาติคนไทยไดเสนอความเกี่ยวกับรางกฎกระทรวงดังกลาวมาเพื่อประกอบการพิจารณาของ

คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติดังนี ้

  (๑) อนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการ

พิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสง

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได 

  (๒) มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของ กสม. กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ และเครือขายการแกปญหาคืนสัญชาติคนไทยไปพิจารณาวาจะมีแนวทางการแกไข

ปญหาอุปสรรค สําหรับผูที่อางวาเปนคนไทยพลัดถิ่นในกรณีอื่นที่ประสงคจะไดรับการรับรองเปนคน

ไทยพลัดถิ่นและใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ทั้งนี้ หากจําเปนแกไขกฎหมายเพื่อมิใหประชาชน

เสียสิทธิดังกลาวใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินตอไปได 

  ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดสงรางกฎกระทรวงในเรื่องนี้ไปเพื่อให

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวนตามมติคณะรัฐมนตรีตอไป และแจงให

กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในขอ ๒ ตอไปดวยแลว 
 

  ๒.๖) การศึกษาวิจัย “นโยบายการคุมครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย-พมา 

กรณีผูอพยพ ลี้ภัยสงคราม” และการศึกษา “ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติคนเขา

เมือง พ.ศ. ๒๕๒๒”  

   โดยการศึกษาวิจัยจากกรณีรองเรียน เชน จากกรณีผูอพยพลี้ภัยสงคราม

จากการสูรบระหวางทหารรัฐบาลพมาและกองกําลังชนกลุมนอยติดอาวุธ กรณีผูโยกยายถิ่นฐาน    

ชาวโรฮินจา ผูโยกยายถิ่นฐานชาวอุยกูร และอพยพโยกยาย ลี้ภัยกลุมตาง ๆ เพื่อศึกษาปญหาในเชิง

ระบบ และการปรับปรุงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง เพื่อใหการคุมครองผูโยกยายถ่ินฐานและผูแสวงหา

ที่พักพิง และยอมรับหลักการดานสิทธิมนุษยชนอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ 
 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๑๖ 

 
  ๒.๗) การจัดทําเอกสารวิชาการ การทํางานเชิงรุกดานสถานะบุคคลที่ปองกัน

การละเมิด การลาชา การทํางานเชิงวิชาการ เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับผูที่เกี่ยวของ 

   เอกสารวิชาการ “คนไทยตามมาตรา ๒๓ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ การขจัดปญหาความไรสัญชาติและเสมือนไรสัญชาติของมนุษยที่เกิดบนแผนดินไทย” 

เปนเอกสารทางวิชาการ จัดทําขึ้นโดยความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 

สนับสนุนการจัดพิมพโดย สํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยสหประชาชาติ (UNHCR) เอกสารฉบับนี ้  

จะเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานดานสัญชาติ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความเปนคนไทย การนํา

มาตรา ๒๓ และมาตราอื่นที่เกี่ยวของของพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ

คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๗ และกฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเปาหมาย เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใช

ประกอบการปฏิบัติงานไดอยางสะดวก 

  เอกสารวิชาการ “คูมือการใชสิทธิในสัญชาติไทย กรณีคนไทยพลัดถิ่น”    

เปนเอกสารทางวิชาการ จัดทําขึ้นโดยความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝาระวังสภาวะไรรัฐ 

(SWIT) และไดรับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอเชีย เอกสารฉบับนี้มีลักษณะเปนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ     

การพิสูจนสัญชาติการรับรองสัญชาติ ทั้งในเรื่องกฎหมายและหนังสือสั่งการตาง ๆ การทํางาน     

ดานสถานะบุคคลของผูไรสัญชาติ ไทยพลัดถิ่น เพื่อใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานสัญชาติ       

โดยเนื้อหาประกอบดวย แนวคิดการแกไขพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับ   

คนไทยพลัดถิ่น ความหมายของคนไทยพลัดถิ่น กระบวนการในการยื่นคํารอง การติดตามคํารอง   

การรับรองสิทธิในสัญชาติไทย ตัวอยางคําอุทธรณ คําฟองในกระบวนการรับรองสิทธิในสัญชาติไทย 

ระเบียบขอกฎหมายมติคณะรัฐมนตรี และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับพระราชบัญญัติสัญชาติ    

ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูเกี่ยวของเขาใจและสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติได 

 

๔.๕ ประเด็นที่ ๕ :  สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 
 

 กสม. ไดดําเนินการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิด      

สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจและบทบาทในภาคธุรกิจ เพื่อการดําเนินการสงเสริมและ

คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจ ดังนี้ 
 

 ๔.๕.๑ ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ

ภาคธุรกิจ และพิจารณาตรวจสอบการกระทําดังกลาว มีผลการพิจารณาและมีมาตรการ          

การแกไขปญหา รวมท้ังขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สําคัญ ดังนี ้



๒๑๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 

 ๑) กรณีเกษตรกรอําเภอเมืองพิจิตร โพทะเล บางมูลนาก และบึงนาราง จังหวัด

พิจิตร จํานวน ๒๒๕ ราย ถูกละเมิดสิทธิไมไดรับใบประทวนสินคาและเงินจากการจํานํา

ขาวเปลือก ตามโครงการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาลปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ (คํารองที่ 

๕๙๗/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 ผูรองไดรองเรียนวา เกษตรกรอําเภอเมืองพิจิตร โพทะเล บางมูลนาก และ       

บึงนาราง จังหวัดพิจิตร จํานวน  ๒๒๕ คน ไดนําขาวเปลือกไปจํานํากับบริษัทคาขาวแหงหนึ่ง       

ในจังหวัดพิจิตร ในระหวางชวงเดือน

กุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได

สงใบชั่งน้ําหนักขาวเปลือกและเอกสารที่

เกี่ยวของใหกับเจาหนาที่ขององคการ

ตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) แลว แต

ยังไมไดรับใบประทวนสินคาจากการ

จํานําขาวเปลือกจาก อ.ต.ก. เพื่อนําไป

ยื่นรับเงินจากการจํานําขาวเปลือกตาม

โครงการรับจํานําของรัฐบาล ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ผูรองจึงขอใหติดตามใบประทวนสินคาและเงินที่

ผูรองจะตองไดรับจากการจํานํา 

 จากการตรวจสอบพบวา ผูรองซึ่งเปนเกษตรกรอําเภอโพทะเล บางมูลนาก และ   

บึงนาราง จังหวัดพิจิตร ที่นําขาวเปลือกไปจํานําที่สถานที่รับจํานําของตัวแทนที่ ๑ และไมไดรับ     

ใบประทวนสินคา มีจํานวน ๑๓๑ ราย ปริมาณขาวเปลือก รวม ๒,๗๙๘.๙๙๖ ตัน (สองพันเจ็ดรอย

เกาสิบแปดจุดเกาเกาหกตัน) จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๑,๘๔๗,๗๑๙ บาท (สามสิบเอ็ดลานแปดแสนสี่

หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยสิบเกาบาทถวน) จากการตรวจสอบพยานเอกสารของผูรองทั้งหมด พบวาผูรอง

ไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการการ

ดําเนินโครงการจํานําขาวเปลือกของ

ผู ถูกรอง ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ที่

กําหนดโดยคณะกรรมการนโยบายขาว

แห งชาติ  (กขช .) อย างครบถ วน 

กล าวคือ ผู รอง ซึ่ ง เป น เกษตรกร

อําเภอเมืองพิจิตร โพทะเล บางมูลนาก 

และบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีหนังสือ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๑๘ 

 
รับรองเกษตรกรจากกรมสงเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (พิจารณาจากใบขึ้น

ทะเบียนเปนเกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖) และเปนเกษตรกรที่มีตัวตนจริงเพื่อปองกัน

การสวมสิทธิเกษตรกร (พิจารณาจากหลักฐานบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน) 

มีผลผลิตขาวเปลือกเปนของตนเอง (พิจารณาจากใบชั่งน้ําหนักขาวเปลือก ซึ่งเปนเอกสารสําคัญวาได

มีการสงมอบขาวเปลือก) ซึ่งไดนําขาวเปลือกไปจํานํา ณ หนวยรับจํานํา ซึ่งสมัครเขารวมโครงการกับ

ผูถูกรองโดยถูกตอง เมื่อผูรองดําเนินการตามเงื่อนไขทุกอยางโดยถูกตอง และไดมีการสงมอบ

ขาวเปลือกใหแกตัวแทนที่ ๑ ซึ่งมีฐานะเปนผูรับฝากเก็บขาวเปลือก ตามโครงการรับจํานําขาวเปลือก

ของผูถูกรอง ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ตามสัญญาฝากเก็บ แปรสภาพ และจัดจําหนายขาวของ 

อ.ต.ก. ผูรองซึ่งเปนผูฝากขาวเปลือกตามเงื่อนไข ไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของเกษตรกรตาม

โครงการรับจํานําขาวเปลือกของผูถูกรอง ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ แลว หนาที่ของผูรองยอมเสร็จ

สิ้น โดยที่ผูรองไมมีหนาที่อื่นที่จะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับขาวเปลือกที่ไดนํามาจํานําอีก แมตอมา

ภายหลังจากนั้นขาวเปลือกจะถูกเก็บรักษาหรือถูกนําไปที่ใดก็ตาม และผูรองยอมมีสิทธิโดยชอบธรรม

ที่จะไดรับใบประทวนสินคาตอไป  

 สวนผูรอง ซึ่งเปนเกษตรกรอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ที่นําขาวเปลือกไปจํานํา 

ที่ทาขาวหัวดง ตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และไมไดรับใบประทวนสินคา จํานวน 

๙๔ ราย ปริมาณขาวเปลือก รวม ๑,๖๑๒.๘๙ ตัน (หนึ่งพันหกรอยสิบสองจุดแปดเกาตัน) จํานวนเงิน

รวม ๑๘,๗๘๑,๔๓๖.๔๓ บาท(สิบแปดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสี่รอยสามสิบหกบาทสี่สิบสาม

สตางค) ขอเท็จจริงปรากฏวา การแสดงออกทางพฤตินัยในการใหทาขาวหัวดงเปนตัวแทนของตัว

แทนที่ ๑ ในการรับจํานําขาวเปลือกจากเกษตรกร พรอมเอกสารประกอบที่เกี่ยวของจากผูรอง ซึ่งเปน

การกระทําเสมือนใหผูรองเขาใจผิดวาสถานที่ทําการของ

ทาขาวหัวดงเปนจุดรับจํานํา โดยถือเปนขาวเปลือกที่ผูรองมี

ความประสงคจะฝากทาขาวเขารวมโครงการรับจํานํา 

เนื่องจากที่ผานมายอมใหมีการรับจํานําขาวเปลือก ณ ทา

ขาวหัวดง ตลอดมา และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของของผูถูกรอง

ก็มิไดดําเนินการใด ๆ กับทาขาวหัวดง ผูรองยอมเขาใจวาทา

ขาวหัวดงเปนจุดรับจํานํา และนําขาวเปลือกไปจํานําซึ่งได

กระทําโดยสุจริต อันถือไดวาเปนไปตามหลักเกณฑฯ ตามที่

ไดกลาวมาแลว กรณีเชนนี้จะปฏเิสธความรับผิดชอบโดยอางวา 

ไมใชจุดรับจํานําขาวเปลือกไมได ดังนั้น ผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองรับผิดชอบออกใบประทวนสินคาใหกับผู

รอง ซึ่งเปนเกษตรกรอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรดวย 



๒๑๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 โดย กสม. ไดเสนอมาตรการการแกไขปญหาดังนี้ 

 (๑) คณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) กระทรวง

พาณิชยและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรับผิดชอบออกใบประทวนสินคาใหแกผูรอง ซึ่งเปนเกษตรกร

อําเภอโพทะเล บางมูลนาก และบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ที่นําขาวเปลือกไปจํานํา ณ สถานที่รับจํานํา

ของบริษัทคาขาวฯ และไมไดรับใบประทวนสินคา จํานวน ๑๓๑ ราย  

 (๒) คณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการนโยบายขาวแหงชาติ (กขช.) กระทรวง

พาณิชยและหนวยงานที่เกี่ยวของ จะตองรับผิดชอบออกใบประทวนสินคาใหแกผูรอง ซึ่งเปนเกษตรกร

อําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ที่นําขาวเปลือกไปจํานํา ณ ทาขาวหัวดง ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลหัวดง อําเภอ

เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร และไมไดรับใบประทวนสินคา จํานวน ๙๔ ราย ซึ่งคณะรัฐมนตรี ไดมีมติ

เห็นชอบตามที่ กสม. เสนอ โดยอนุมัติหลักการใหเกษตรกร จํานวน ๒๒๕ ราย ไดรับเงินจากการนํา

ขาวเปลือกไปจํานําที่บริษัทคาขาวฯ และที่ทาขาวหัวดง ซึ่งตั้งอยูที่ตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร 

จังหวัดพิจิตร และไมไดรับใบประทวนสินคา  

 ตอมา กสม. ไดรับแจงวา หัวหนา คสช. และนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให

หนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินมาตรการการแกไขปญหาในการออกใบประทวนใหกับกลุมเกษตรกร     

ที่ไดรับผลกระทบแลวใหรายงานผลตอ คสช. ภายใน ๓๐ วัน และหากตรวจสอบแลวไมมีการทุจริต

หรือสวมสิทธิ์เกษตรกร ใหดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจายเงินใหเกษตรกร และอนุมัติงบประมาณ

เพื่อใหธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) จายเงินใหเกษตรกรตอไป ทั้งนี้      

ในกรณีเรื่องรองเรียนจากเกษตรกรอําเภอโพทะเล บางมูลนาก และบึงนาราง จังหวัดพิจิตร หลังจาก

ที่ กสม. ไดตรวจสอบขอเท็จจริง และจัดทําขอเสนอซึ่งครอบคลุมการแสดงความรับผิดชอบตอผูไดรับ

ผลกระทบในพื้นที่แลว คณะกรรมการนโยบายและการบริหารจัดการขาว (นบข.) ไดมีมติเห็นชอบ   

ผลการตรวจสอบของ กสม. โดยดําเนินการจายเงินจํานวนดังกลาวใหกับเกษตรกรที่ไดรับผลกระทบ

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ 
   

 ๒) การเปลี่ยนแปลงสภาพการจางของลูกจางรายวันในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส 

(คํารองที่ ๑๐๙/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗) 

   กสม. ไดรับเรื่องรองเรียน กรณีนายจางไดเปลี่ยนแปลงสภาพการจางของลูกจาง

รายวันในสถานประกอบการกวา ๒,๓๐๐ คน จากเดิมที่มีรูปแบบการทํางาน ๖ วัน หยุด ๑ วัน 

ทํางาน ๘ ชั่วโมง โดยแบงเปน ๓ กะ ๆ ละ ๘ ชั่วโมง มีวันหยุด ๑ วัน คือ วันเสารหรือวันอาทิตย

เปนรูปแบบการทํางาน ๔ วัน หยุด ๒ วันทํางาน ๑๒ ชั่วโมง (ทํางานปกติ ๘ ชั่วโมง และทํางาน

ลวงเวลา ๔ ชั่วโมง) โดยแบงเปน ๒ กะ ๆ ละ ๑๒ ชั่วโมง โดยอางวาเพื่อทดแทนรายไดที่ขาดหายไป



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๒๐ 

 
จากการลดวันทํางาน และมีวันพักผอนที่เพียงพอตามหลักเกณฑจรรยาบรรณแนวรวมประชาคม

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส (Electronic Industry Citizenship Coalition - EICC) วาดวยชั่วโมงการ

ทํางานที่ลูกจางจะตองไดรับอนุญาตใหหยุด

อยางนอยหนึ่งวันตอสัปดาห ทําใหลูกจาง

รายวันตองทํางานลวงเวลาโดยปริยาย 

เพื่อใหรายไดพอยังชีพและเมื่อคํานวณวัน

ทํางานและวันหยุดในรอบปเดิมลูกจางจะมี

วันหยุด ๕๒ วัน และมีวันทํางาน ๓๑๔ วัน 

รูปแบบการทํางานใหม จะมีวันหยุดประมาณ ๑๒๒ วัน และมีวันทํางาน ๒๔๔ วัน ดังนั้น ในหนึ่งป

วันทํางานของลูกจางลดลงไป ๙๐ วัน จึงเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ไมเปนคุณตอลูกจาง 

ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ พบวา ชั่วโมงการทํางานลวงเวลาที่

นายจางกําหนดใหม อางวาเพื่อเสริมรายไดที่ขาดหายไปจากการลดวันทํางานจึงเปนการกําหนดเวลา

ทํางานเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและมิใชความยินยอมจากลูกจาง โดยเห็นไดจากตารางการทํางานที่

นายจางกําหนดใชบังคับแกลูกจางไดคํานวณรวมเวลาทํางานปกติ และเวลาทํางานลวงเวลาไวดวย 

ซึ่งโดยหลักแลวนายจางจะใหลูกจางทํางานเกินวันละ ๘ ชั่วโมง และสัปดาหหนึ่งจะเกิน ๔๘ ชั่วโมง

ไมได และ EICC ในหัวขอมาตรฐานแรงงานขอ ๓) กําหนดใหนายจางกําหนดชั่วโมงการทํางานไมเกิน

กวาที่กฎหมายทองถิ่นกําหนด ไดแก พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ เห็นไดวานายจางมิไดมี

เจตนาที่จะกําหนดระบบการทํางานใหมเพื่อใหสอดคลองกับ EICC แตอยางใด 

 นอกจากนี้ ยังทําใหวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจางรายวันไมแนนอนสงผลกระทบ

ตอโอกาสและเวลาในการพักผอนของลูกจาง รวมถึงวิถีการดํารงชีวิตทั้งทางสังคม วัฒนธรรม     

และประเพณีทางศาสนาที่ตองยึดโยงอยูกับวันหยุดตามประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา ซึ่งกติกา

ระหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on 

Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) ขอ ๗ (ก) (๒) และ (ง) กําหนดรับรองสิทธิ

ของแรงงานท่ีมีสภาพการทํางานในเรื่องคาตอบแทนขั้นต่ําและความเปนอยูที่เหมาะสม  

 ดังนั้น การกระทําดังกลาวของนายจาง จึงเปนการกระทําที่ขัดตอรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ รวมถึงปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน     

ขอ ๒๓ และขอ ๒๔ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

(ICESCR) ขอ ๗ เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนสงผลกระทบตอสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรมของ “แรงงาน” ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยที่มีการสงออกไปยังตลาดโลก



๒๒๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
เปนอันดับที่ ๓ ของอาเซียน แตกลับมีแนวโนมการถูกละเมิดสิทธิโดยอาศัยชองวางและความออนดอย

กวาดวยรูปแบบที่ซับซอนขึ้น 
 

 ๓) กรณีเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) (คํารองที่ ๓๑๒/๒๕๕๕, รายงาน

ผลการพิจารณาฯ ที่ ๔๘๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 ประชากรไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมมาชานาน เปนที่มาของรายไดหลักของ

เกษตรกรซึ่งมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ แตเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มมีความขาดแคลน เกษตรกรตองการลดความเสี่ยงใน 

การผลิต ไมวาจะเปนในเรื่องของภัยธรรมชาติ และราคาสินคาที่มีความผันผวนตามกลไกตลาดที่มีความ

ซับซอนมากขึ้น ประกอบกับการโฆษณาประชาสัมพันธของบริษัทเอกชนที่จะสรางหลักประกันท่ีมั่นคงใน

เรื่องของรายได เกษตรกรจึงสนใจหันมาทําเกษตรพันธสัญญา “Contract Farming” ซึ่งเปนการทํา

สัญญาซื้อขายผลผลิตลวงหนากับเจาของธุรกิจที่ทําการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมโดยเกษตรกรเปนผู

ลงทุนในเรื่องปจจัยการผลิต เชนที่ดิน แรงงาน พันธุสัตว และอาหาร เปนตน สวนบริษัทเอกชน

สัญญาวาจะซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกรในราคาประกันที่ตกลงกัน  

 การตรวจสอบขอเท็จจริงจากเรื่องรองเรียนของเกษตรกรที่อางวา ถูกหลอกใหเขา

รวมลงทุนในโครงการเลี้ยงไกแบบประกันราคากับบริษัทเอกชนที่ทําการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม พบวา 

คูสัญญามีสถานะไมเทาเทียมกับเจาของธุรกิจ ซึ่ง

เปนผูเขียนขอกําหนดในสัญญาเพียงฝายเดียวจึงมี

ลักษณะเอาเปรียบเกษตรกรที่เปนคูสัญญา เชน 

เกษตรกรไมสามารถบอกเลิกสัญญากอนกําหนด

ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา แตตองยินยอมให

เจาของธุรกิจใชสิทธิบอกเลิกสัญญาไดทันที และ

เกษตรกรตองยินยอมสละสิทธิในการเรียกรอง

คาเสียหายจากนายทุนคูสัญญา แตหากเกษตรกรไมปฏิบัติตามขอสัญญาเขาของธุรกิจมีสิทธิบอกเลิก

สัญญาโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และหากเกิดความเสียหายเกษตรกรจะตองชดใชความเสียหาย

ที่เกิดขึ้นในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้บริษัทยังเปนฝายผิดสัญญากอน 

โดยการสงไกไขเขาเลาและปลดไกไมตรงเวลาตามที่สัญญา บางครั้งนําไกที่ไมสมบูรณปวยเปนโรคมา

ใหเลี้ยง และใหปรับเปลี่ยนฟารมและอุปกรณเปนระบบอุตสาหกรรมทําใหมีภาระในการเลี้ยงสัตว

เพิ่มขึ้น แตราคารับซื้อไขไมสะทอนตนทุนที่เปลี่ยนแปลงไป หากเกษตรกรไมทําตามที่บริษัทให

เปลี่ยนแปลงก็จะถูกยกเลิกสัญญา ทําใหเกษตรกรมีหนี้สินลนพนตัวจนไมสามารถประกอบอาชีพตอไป



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๒๒ 

 
ได ขัดกับมาตรา ๔๓ และมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

และมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ เนื่องจาก

เกษตรกรไมสามารถแขงขันโดยเสรีอยางเปนธรรมและไมสามารถประกอบอาชีพได ซึ่งจะเปนการ

ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในที่สุด ตอมาบริษัทเอกชนผูรวมทุนยอมรับวาการปฏิบัติไมเปนไปตาม

สัญญา ทั้งนี้เกิดจากการสื่อสารที่ไมเขาใจกันระหวางเกษตรกรกับเจาหนาที่ของบริษัทที่มีหนาที่ในการ

ใหคําแนะนําสงเสริมแกเกษตรกร จึงยินดีเยียวยาความเสียหายของผูรองและเกษตรกรรายอื่น ๆ อีก  

ทั้งที่บางรายศาลไดพิพากษาใหเกษตรกรแพคดีแลว รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๑๐๙.๕ ลานบาท 

 จากกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (International 

Covenant on  Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) ขอ ๖ /๓ ที่บัญญัติใหรัฐภาคี

แหงกติกานี้รับรองสิทธิในการทํางาน รวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตน

เลือกหรือรับอยางเสรี และจะดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกปองสิทธินี้ ดังนั้น กสม. จึงไดจัดทํา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตอรัฐบาล ไดแก 

 (๑) รัฐบาลควรดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน

ธรรมใหครอบคลุมเรื่องเกษตรพันธ

สัญญา โดยปรับปรุงระบบยุติธรรม

เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงไดงาย

และรวด เร็ ว กํ าหนดแบบสัญญ า

มาตรฐาน และจัดใหมีองคกรที่ เปน

กลางเพื่อดูแลตรวจสอบการทําสัญญา

และการปฏิบัติตามสัญญาที่โปรงใส

และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ควร

กําหนดใหบริษัทเขามาแบกรับความเสี่ยงรวมกับเกษตรกรโดยไมผลักภาระตนทุนไปใหผูบริโภค และไม

ปลอยใหบริษัทกําหนดเงื่อนไขพิเศษที่เปนการเพิ่มภาระแกเกษตรกรโดยไมจําเปน แตในระยะเรงดวนนี้

ใหกระทรวงยุติธรรมรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทยรีบดําเนินการจัดตั้ง

ระบบไกลเกลี่ยและการระงับขอพิพาท และใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพดําเนินการตรวจสอบและ

ใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ถูกดําเนินคดีจากการทําเกษตรพันธสัญญา 

 (๒) รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิชยควรเสริมอํานาจ

ตอรองของเกษตรกรและปองกันการผูกขาด โดยสงเสริมการรวมตัวกันในรูปของสหกรณควบคุม

มาตรฐานของปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิต เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงปจจัยการผลิตไดงาย

ดวยราคาที่เปนธรรม และลดการผูกขาดตลาดกับชองทางการขนสง เพื่อสรางหลักประกันวา



๒๒๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ประชาชนจะสามารถเขาถึงความมั่นคงดานอาหารไดแมในยามวิกฤตพรอมทั้งใหขอมูลขาวสารที่

แทจริงและเพียงพอตอการตัดสินใจเขารวมทุนแบบเกษตรพันธสัญญาและควบคุมการโฆษณา

ประชาสัมพันธที่เกินจริงของบริษัท 

 (๓) รัฐบาลและกระทรวงพาณิชยควรกําหนดมาตรการจูงใจในการสงเสริมบทบาท

ของภาคธุรกิจตอความรับผิดชอบสังคม (CSR) เพื่อคุมครองประชาชนใหปลอดจากการละเมิด

สิทธิมนุษยชนทั้งในเรื่องของการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาตรการสนับสนุนบริษัทลูกที่อยูใน

หวงโซการผลิตใหมีการจางแรงงานที่เปนธรรม รวมทั้งมาตรการในการเขาถึงการเยียวยาที่สะดวก 

รวดเร็วเมื่อเกิดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชน

สําหรับธุรกิจ ตามกรอบงานขององคการสหประชาชาติในการคุมครอง เคารพ และเยียวยา 

(Guiding  Principles on Implementing the Protect, Respect and  Remedy Framework for 

Business and Human Rights)  
 

 ๔) กรณีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติประกันสังคม 

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... 

  ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๔,๒๖๔ คน ไดเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตอประธานรัฐสภา ตอมาเมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง

พระราชบัญญัติฉบับดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นวารางกฎหมายประกันสังคมซึ่งม ี  

การเสนอหลายฉบับมีหลักการทํานองเดียวกัน แตในชั้นพิจารณาในวาระที่ ๑ หรือวาระเพื่อรับ

หลักการ สภาผูแทนราษฎรกลับแยกพิจารณาเปนรายฉบับและมีมติไมรับหลักการรางกฎหมาย      

ที่ประชาชนเขาชื่อเสนอ 

 กสม. เห็นวา สภาผูแทนราษฎรขณะนั้นไมใหความสําคัญกับกระบวนการเขาชื่อเสนอ

กฎหมายของประชาชน ในเรื่องการพัฒนาหลักประกันสังคม โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการปรับปรุง

และพัฒนาการบริหารกองทุนประกันสังคมใหมีความเปนอิสระ มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพมีระบบ

การตรวจสอบที่เขมแข็ง และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง การพิจารณารางกฎหมาย

ที่ประชาชนเขาชื่อตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกลับทําใหรางกฎหมายดังกลาวตองตกไป 

ทั้ง ๆ ที่ผิดแผกแตกตางไปจากวิธีปฏิบัติของสภาผูแทนราษฎร และไมมีขอบังคับการประชุมสภา

ผูแทนราษฎรรองรับ เปนการไมเคารพสิทธิของประชาชนผูเขาชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย ฉะนั้น การพิจารณาลงมติไมรับหลักการรางกฎหมายประกันสังคมโดยการเขาชื่อ

ของประชาชนที่ไมสอดคลองกับกระบวนการที่กําหนดไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ อาจทําใหรางกฎหมายดังกลาวไมชอบดวยบทบัญญัติแหง



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๒๔ 

 
รัฐธรรมนูญและอาจทําใหประชาชนขาดความเชื่อถือตอสถาบันรัฐสภาได จึงเห็นควรมีขอเสนอ     

เชิงนโยบายตอรัฐสภาโดยควรพิจารณาจัดทําหรือแกไขปรับปรุงขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกําหนดมาตรการอื่นใด เพื่อใหมีหลักประกันวารางกฎหมายโดยการเขาชื่อของ

ประชาชนจะไดรับการพิจารณาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ รวมทั้งประชาชนผู เขาชื่อเสนอกฎหมายจะไดรับการคุมครองสิทธิตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 

 ๔.๕.๒ ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร 
 

 กสม. ไดดําเนินงานดานยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ ไดแก 

การประสานงานและดําเนินการตามยุทธศาสตรรวมกับเครือขายภาคธุรกิจ เพื่อสรางเครือขาย

ภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตรดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรมไดดําเนินการเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน เพื่อสรางเครือขายการทํางาน

กับภาคธุรกิจ โดยใหภาคธุรกิจคํานึงถึงหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบตอสังคม (Corporate 

Social Responsibility : CSR) ควบคูกับการดําเนินงานซึ่งเปนเปาหมายหลักขององคกร ทั้งนี้ 

สหประชาชาติไดกําหนดกรอบเพื่อเปนแนวทางการปฏิบัติของภาคธุรกิจเอกชน คือ ขอตกลงโลก   

แหงสหประชาชาติ UN Global Compact ซึ่งมีหลักสากล ๑๐ ประการ เกี่ยวของกับ ๔ มิติหลัก คือ 

(๑) ดานสิทธิมนุษยชน (๒) ดานแรงงาน (๓) ดานสิ่งแวดลอม และ (๔) ดานการตอตานคอรัปชั่น 

ดังนั้น การที่องคกรภาคธุรกิจจะดําเนินการไดอยางมีมาตรฐานตรงตามกติกาที่สหประชาชาติได

กําหนดไวนั้น จะตองไมขัดตอหลัก ๑๐ ประการดังกลาว และเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา

ไดมีการจัดสัมมนาเรื่อง “ เมื่อศูนยคาสงยักษจีนบุก ! รุกสิทธิคนไทยหรือไม ?” ณ ศูนยการประชุม

แหงชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูและยกระดับความรูความเขาใจที่

ถูกตองเรื่องสิทธิมนุษยชนแกสาธารณชน โดยเฉพาะสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ        

ทั้งนี้ โดยมีองคกรรวมจัดและกลุมเปาหมายหลักของการจัดงานประกอบดวย สภาอุตสาหกรรม   

แหงประเทศไทย และองคกรภาคธุรกิจกวา ๓๐ องคกร 

 

๔.๖ ประเด็นที่ ๖ : สิทธิดานกฎหมายและการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม 
  

 กสม. ไดใหความสําคัญในการดําเนินการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปน

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งตาง ๆ และมุงเนนการ

แกไขปญหา โดยการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะหนวยงานที่เกี่ยวของ 



๒๒๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับ และการปฏิบัติใหสอดคลองกับมิติดานสิทธิและ

เสรีภาพ รวมทั้งหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพันธกรณีระหวางประเทศ

ที่ใหการคุมครองและรับรองไว ซึ่งกรณีตามคํารองเรียนที่เปนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย และการปฏิบัติ

ที่ไมเปนธรรม ในรอบ ๖ ป มีจํานวน ๑๓๙ คํารอง โดย กสม. มีผลการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้  
 

 ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการดําเนินงานดาน

ยุทธศาสตร 
 

 ๑) กรณีขอใหลบประวัติอาชญากรและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือ (คํารองที่ 

๓๗๙/๒๕๕๒, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๖๕๒/๒๕๕๕) 

 ผูรองรองเรียนวา ผูรองไดทําเรื่องขอผอนผันการเขารับตรวจเลือกเขารับราชการ

ทหารกองประจําการตอสัสดีอําเภอแตเนื่องจากผูรองไมทราบวาจะตองไปรายงานตัว ณ ที่ทําการ

คัดเลือกทหาร สงผลใหพนักงานอัยการไดยื่นฟองผูรองตอศาลจังหวัดมหาสารคาม ในขอหาไมรับ

หมายเรียกเขาเปนทหาร โดยเปนความผิดตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา 

๒๕ และมาตรา ๔๔ มีโทษจําคุกไมเกิน ๓ เดือน หรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ซึ่ง

ศาลพิจารณาลงโทษปรับผูรองเปนเงิน ๑๕๐ บาท โดยผลจากการที่ผูรองมีประวัติตองหาคดีอาญา

และประวัติการถูกลงโทษดังกลาว ทําใหผูรองไมไดรับการพิจารณาใหเขาทํางานในบริษัทตาง ๆ ผูรองจึง

ไดยื่นคํารองตอกองทะเบียนประวัติอาชญากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อขอใหลบทะเบียนประวัติ

อาชญากรและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือของผูรอง ซึ่งกองทะเบียนประวัติอาชญากรแจงวา กรณี

ของผูรองไมสามารถดําเนินการใหได เนื่องจากกรณีของผูรองไมเขาหลักเกณฑตามที่ประมวลระเบียบ

การตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๓๒ บทที่ ๔ ขอ ๑.๓ กําหนดไว 

 กสม. พิจารณาแลวเห็นวา กรณีของผูรองเปนความผิดฐานไมรับหมายเรียกเขาตรวจ

เลือกเปนทหาร ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ มาตรา ๒๕ ซึ่งมีระวางโทษจําคุกไม

เกินสามเดือนหรือปรับไมเกินสามรอยบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เนื่องจากมิใชความผิดที่มีโทษปรับ

สถานเดียว แมศาลไดมีคําพิพากษาลงโทษปรับผูรองเปนเงิน ๑๕๐ บาท ก็ไมทําใหกลับกลายเปน

ความผิดที่มีเปนโทษปรับสถานเดียว และกรณีดังกลาวมิใชความผิดลหุโทษ หรือคดีที่มีอัตราโทษไมสูง

กวาลหุโทษ หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก หรือความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ       

ที่กําหนดใหมีโทษปรับสถานเดียวตามขอ ๑.๑๐ ของระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยประมวล

ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๔ การคัดแยก

และทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือ และรายการประวัติหรือบัญชีประวัติ ซึ่งกรณีของผูรองไมอยูใน

หลักเกณฑขอ ๑.๑๐ และไมตองตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะท่ี ๓๒ การพิมพ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๒๖ 

 
ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๔ ทั้ง ๑๒ รายการ สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไมสามารถดําเนินการ

ลบทะเบียนประวัติอาชญากรและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือใหกับผูรองได 

 แตอยางไรก็ตาม กสม. ไดมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี โดย

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหสอดคลองกับมิติดานสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพันธกรณีระหวางประเทศ ที่ใหการคุ มครองและ

รับรองไวโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ดังนี ้

 (๑) สํานักงานตํารวจแหงชาติควรพิจารณาแกไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักงานตํารวจ

แหงชาติวาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพลายนิ ้วมือ    

พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที ่ ๔ การคัดแยกและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือ และรายการประวัติหรือ       

บัญชีประวัติ โดยพิจารณานําขอมูลออกจากสารบบขอมูลประวัติอาชญากร ตามกรณีเพิ่มเติม ดังนี้ 

(๑.๑) กรณีความผิดทุกประเภท ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายไมวากฎหมายฉบับใด

ที่กําหนดโทษจําคุก หรือปรับ หรือทั้ งจําทั้ งปรับ ซึ่งไม ใชคดีลหุ โทษ หรือคดีที่มีอัตราโทษ           

ไมสูงกวาลหุโทษ หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก หรือความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ   

ที่กําหนดใหมีโทษปรับสถานเดียวเมื่อมีการนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลและศาลมีคําพิพากษาถึง

ที่สุดใหลงโทษปรับสถานเดียว 

 (๑.๒) กรณีที่เปนไปตามหมวด ๗ มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา มาตรา 

๘๖ และมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ

ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมาตรา ๘๖ วางหลักไววา กรณีที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทํา

ความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินหาป ไมวาจะมีโทษปรับ

ดวยหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชน

สํานึกในการกระทํากอนฟองคดี หากผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นวาเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจ

กลับตนเปนคนดีไดโดยไมตองฟอง ใหจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหเด็กหรือเยาวชนปฏิบัติ หาก

พนักงานอัยการเห็นชอบกับแผนดังกลาวเพื่อประโยชนสูงสุดของเด็กหรือเยาวชน โดยใหมีการ

ดําเนินการตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูดังกลาวไดทันทีและรายงานใหศาลทราบ และมาตรา ๙๐      

วางหลักไววา เมื่อมีการฟองคดีตอศาลวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญาซึ่งมีโทษอยางสูง

ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินยี่สิบป ไมวาจะมีโทษปรับดวยหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวา    

เด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกมากอน เวนแตความผิดที ่    

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ กอนมีคําพิพากษา หากเด็กหรือเยาวชนสํานึกใน         

การกระทําและผูเสียหายยินยอมและโจทกไมคัดคาน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาพฤติการณแหงคด ี   



๒๒๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ไมเปนภัยรายแรงตอสังคมเกินสมควร และศาลเห็นวาเด็กหรือเยาวชนอาจกลับตนเปนคนดีได      

และผูเสียหายไดรับการชดเชยเยียวยาตามสมควรหากนําวิธีจัดทําแผนแกไขบําบัดฟนฟู ซึ่งเปน

ประโยชนตออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและตอผูเสียหายมากกวาการพิจารณาพิพากษาคดี ใหศาล 

มี คําสั่งใหผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดใหมีการดําเนินการเพื่อจัดทําแผน

ดังกลาว หากศาลเห็นชอบดวยกับแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหดําเนินการตามนั้นและใหมีคําสั่งจําหนายคดี

ไวชั่วคราว 

 ทั้งสองกรณีดังกลาวขางตน หากผูมีหนาที่ปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูไดปฏิบัติ

ตามแผนครบถวนแลวยอมเปนผลให สิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไป  

 (๑.๓) กรณีตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง

ในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่วางหลักไววา ในกรณีที่ศาลพิพากษาวา ผูกระทําความรุนแรงใน

ครอบครัวมีความผิดตามมาตรา ๔ ศาลมีอํานาจกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความ

ประพฤติผูกระทําความผิดใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการ

สาธารณะ ละเวนการกระทําอันเปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไว 

ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศาลกําหนดแทนการลงโทษผูกระทําความผิดก็ได หากไดปฏิบัติตาม

มาตรการแทนการลงโทษครบถวนแลว เปนผลใหไมมีการลงโทษ หรือในกรณีที่มีการยอมความ 

การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา ๔ ใหพนักงานสอบสวนหรือศาล 

แลวแตกรณี จัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงเบื้องตนกอนการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือ

การ  ถอนฟองนั้น โดยกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บําบัดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิด          

ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอัน

เปนเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณฑบนไว ตามวิธีการและระยะเวลาที่

พนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนด หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลว 

เปนผลใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา ๔ ไดสิทธินํา

คดีอาญามาฟองยอมระงับไป    

 (๑.๔) กรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ไต

สวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูลใหขอกลาวหานั้นเปนอันตกไปซึ่งเปนไปตามหมวด ๘ 

มาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๔๒  

 (๒) สํานักงานตํารวจแหงชาติควรมีการกําหนดคําจํากัดความของคําวา “อาชญากร” ให

มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจากขอมูลของผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวาปจจุบันฐานขอมูล

ประวัติอาชญากรมีอยูประมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ราย (ขอมูล ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕) ซึ่งเปน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง ๒๒๘ 

 
จํานวนที่คอนขางมากเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศไทย โดยขอมูลการกระทําความผิด

ของแตละบุคคลจะถูกบันทึกไวในทะเบียนประวัติอาชญากร ทําใหสังคมเขาใจและตีตราวาบุคคลนั้น

เปนอาชญากรซึ่งเปนถอยคําที่รุนแรง ถึงแมวาจะเปนการกระทําความผิดโดยประมาทหรือเปน

ความผิดลหุโทษก็ตาม ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนถอยคําเพื ่อใหเกิดความเหมาะสม 

เชน จากคําวา “ประวัติอาชญากร” เปลี่ยนเปนคําวา “ประวัติผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา”

เพื่อสื่อความหมายใหสังคมเขาใจไดอยางชัดเจน รวมทั้งควรมีการแยกขอมูลโดยจัดระดับของการกระทํา

ความผิด วาความผิดในระดับใดควรเปดเผยขอมูลไดมากนอยเพียงใด เพื่อมิใหเปนการกระทบตอสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคล ในการเปดเผยขอมูลประวัติอาชญากรหรือประวัติผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา 

 จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน สํานักงานตํารวจแหงชาติไดอนุมัติ

หลักการเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยใหนําขอมูลกรณีความผิดทุกประเภทที่ศาลมีคําพิพากษา

ถึงที่สุดใหลงโทษปรับสถานเดียว และกรณีตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคุ มครอง

ผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว 

พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกจากสารบบขอมูลประวัติ

อาชญากร เพิ่มเติมจาก ๑๒ กรณีที่มีอยูเดิม 

ซึ่ งกรณี ความผิดทุ กประเภทที่ ศาลมีคํ า

พิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษปรับสถานเดียว มี

อยูทั้งสิ้นประมาณ ๓๙๐,๐๐๐ ราย โดยภายหลัง

ที่ไดรับการอนุมัติหลักการ กองทะเบียนประวัติ

อาชญากรไดนําขอมูลออกจากสารบบแลว จํานวน ๓๕,๑๒๘ ราย สวนกรณีที่เปนไปตามมาตรา ๑๒ 

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไมมีกรณีดังกลาว

สงมาใหกองทะเบียนประวัติอาชญากรดําเนินการ 

 ตอมา สํานักงานตํารวจแหงชาติไดอนุมัติหลักการ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖ 

โดยใหนําขอมูลกรณีเก่ียวกับมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๐ 

แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 

๒๕๕๓ และกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวา ขอกลาวหาใดไมมีมูล ให

ขอกลาวหานั ้นเปนอันตกไป ซึ่งเปนไปตามหมวด ๘ มาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกจากสารบบขอมูลประวัติ

อาชญากร เพิ่มเติมอีก ดังนั้น กรณีที่ กสม. เสนอตอสํานักงานตํารวจแหงชาติตามขอ ๑ ไดมีการ

ดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว สําหรับกรณีการกําหนดคําจํากัดความของคําวา “อาชญากร” ใหมีความ

ชัดเจนมากยิ่งขึ้นและการพิจารณาปรับเปลี่ยนถอยคําเพื่อใหเกิดความเหมาะสม นั้น กองทะเบียน



๒๒๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ประวัติอาชญากรไดรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนถอยคําเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสื่อความหมาย

ใหสังคมเขาใจอยางชัดเจน เพื่อมิใหเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการเปดเผยขอมูล

ประวัติผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา โดยในเอกสารใบแจงผลการตรวจสอบประวัติและ

รายการประวัติไมมีขอความ “ประวัติอาชญากร” ในเอกสารดังกลาวแตอยางใด สําหรับชื่อ        

กองทะเบียนประวัติอาชญากรตองใชชื่อเดิม เพราะเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ปจจุบันสํานักงานตํารวจแหงชาติไดพิจารณาปรับปรุงระเบียบสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพลายนิ้วมือ 

พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๔ การคัดแยกและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือ และรายการประวัติหรือบัญชี

ประวัติโดยยกเลิกความในบทที่ ๔ การคัดแยกและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือ และรายการประวัติ 

หรือบัญชีประวัติของลักษณะที่ ๓๒ การพิมพลายนิ้วมือ และออกระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

วาดวยประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพลายนิ้วมือ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเปนระเบียบฉบับใหม โดยรวมท้ัง ๑๖ รายการ เขาไวดวยกัน  
 

 ๒) สิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียงกรณีการนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไป

นําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชน (คํารองที่ ๑๙๘/๒๕๔๘, 

รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๔๔/๒๕๕๖) 

  ผูรองไดรองเรียนผานทางโทรศัพทตอ กสม. ประกอบกับปรากฏเปนขาวโดยทั่วไป 

วากรณีที่พนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจควบคุมหรือนําตัวผูตองหาหรือผูกระทําความผิดไป  

นําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเมื ่อไปถึงที ่เกิดเหตุผู ตองหากลับถูกประชาชนหรือญาติ

ผูเสียหาย หรือญาติผูตาย หรือผูที่มามุงดูเหตุการณ รุมประชาทัณฑหรือทํารายรางกาย เปนเหตุให

ผูตองหาไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตายทั้ง ๆ 

ที่อยู ในความควบคุมของเจาหนาที่ตํารวจ แต

เจาหนาที่ตํารวจมิไดมีมาตรการปองกันเพื่อมิให

เกิดเหตุการณดังกลาว หรือมิไดมีการลงโทษ

ผูกระทําความผิดแตอยางใด ประกอบกับกรณี   

ที่มีการนําตัวผูตองหาไปแถลงขาวตอสื่อมวลชน

ตามที่ปรากฏเปนขาวโดยทั่วไป นั้นผูรองเห็นวา 

ถึงแมผูตองหาจะไดกระทําความผิดจริงและสมควรไดรับโทษตามกฎหมายก็ควรเปนไปตามขั้นตอน

ของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น การที่ประชาชนทํารายผูตองหาจึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๓๐ 

 
เปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูตองหาหรือผูกระทําความผิด 

  กสม. ไดรับฟงขอเท็จจริงจากผู รองและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ประกอบกับ

ขอคิดเห็นจากนักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิ รวมทั้งไดมีการจัดสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นจาก

ทุกภาคสวน มีขอควรพิจารณาสรุปได ๒ ประเด็น ดังนี้ 

  ประเด็นที่ ๑ การนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับ

สารภาพ 

 ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง 

บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” และวรรคสาม 

บัญญัติวา “กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น

เสมือนผูกระทําความผิดมิได” รวมทั้งมาตรา ๔๐ บัญญัติวา “บุคคลยอมมีสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม ดังตอไปนี้ (๔) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมี

สิทธิไดรับการปฏิบัติที่เหมาะสมในการ

ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 

รวมทั้งสิทธิในการไดรับการสอบสวน

อยางถูกตอง รวดเร็ว เปนธรรม และ

การไมใหถอยคําเปนปฏิปกษตอตนเอง” 

แตเนือ่งจากการดําเนินคดีในประเทศไทย

ใชระบบกลาวหา โจทกมีหนาที่ตองนํา

พยานหลักฐานมาพิสูจนความผิดของ

จําเลย ซึ่งคดีอาญาบางคดีที่ไมมีประจักษพยาน และพยานหลักฐานหาไดโดยยาก หากไมนําตัว

ผูตองหาที่รับสารภาพไปนําชี้ที่เกิดเหตุ ก็จะทําใหไมไดพยานหลักฐานประกอบ ซึ่งในการดําเนินการ

ตองไดรับความยินยอมจากผูตองหา และพนักงานสอบสวนตองแจงสิทธิตาง ๆ ใหผูตองหาไดรับทราบ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคทาย โดยจัดทําเปนเอกสารหรือเปน

ลายลักษณอักษรและใหผูตองหาลงลายมือชื่อใหความยินยอม เพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทบตอสิทธิ

และเสรีภาพของผูตองหา  

 ประเด็นสําคัญที่จะตองพิจารณา คือ ในบางครั้งหรือบางสถานที่ที่มีประชาชน

จํานวนมากมามุงดูเหตุการณในการนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ 

หรือการทําแผนประทุษกรรมยังมีการทํารายรางกายผูตองหาในขณะนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํา

รับสารภาพ รวมทั้งการที่ผูสื่อขาวมาทําขาวในขณะที่มีการนําชี้ที่เกิดเหตุ ยังมีการนําเสนอขอมูลสู

สาธารณชนโดยไมมีการปกปดใบหนา ชื่อ – นามสกุล ที่อยู และขอมูลที่แสดงใหทราบไดวาผูตองหา



๒๓๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
เปนใคร ทําใหเกิดผลกระทบตอตัวผูตองหา บุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอง และคนใกลชิด ซึ่งสังคม

จะเขาใจและตีตราวาผูตองหาที่นําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเปนผูกระทําความผิด ทั้งที่ศาล

ยังมิไดมีการพิจารณาพิพากษา ซึ่งในตางประเทศการนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุ

ประกอบคํารับสารภาพ จะมีการปกปดขอมูลของผูเสียหายหรือผูตองหา และในการนําตัวผูตองหาไป

นําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเจาหนาที่จะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลักเพื่อมิใหเกิดการ

กระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย รวมไปถึงชื่อเสียงของบุคคลนั้นดวย ซึ่งหากหลีกเลี่ยง

ไดจะกระทําโดยการใหบุคคลอื่นแสดงแทน หรือการใหผูตองหาคลุมหมวกโมงเพื่อปดบังใบหนา หรือ

การใชรูปภาพ หรือการสรางและตกแตงรูปภาพตาง ๆ ดวยคอมพิวเตอร เพื่อใชชี้เสนทางในการ

กระทําความผิดของผูตองหาแตกรณีที่มีความจําเปนจะตองนําตัวผูตองหาไปนําชี้ที่เกิดเหตุก็ตองมีการ

ปองกันโดยกั้นเชือกในพื้นที่ที่ผูตองหานําชี้ที่เกิดเหตุ จํานวน ๒ ชั้น รวมทั้งการจัดใหมีมาตรการ      

ที่เหมาะสม รัดกุม และจะตองไมกระทําในลักษณะประจานซึ่งในประเทศไทยหากผูกระทําความผิด   

เปนเด็ก กฎหมายกําหนดหามจัดใหมีการใหมีหรือยินยอมใหมีการถายภาพเด็กหรือเยาวชน เวนแตเพื่อ

ประโยชนในการสอบสวน เพื่อเปนการหลีกเลี่ยงมิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การนําตัว

ผูตองหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพควรกระทําเฉพาะเทาที่จําเปน และเปนไป

ดวยความระมัดระวัง รวมทั้งควรมีมาตรการในการปองกันเพื่อมิใหผูตองหาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

สวนการแถลงขาวตอสื่อมวลชน เจาหนาที่ควรเปนผูที่แถลงความคืบหนาโดยไมตองนําตัวผูตองหา

หรือญาติของผูตองหามารวมแถลงขาวดวยดังนั้น การที่พนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจนําตัว

ผู ตองหาในคดีอาญาไปนําชี ้ที ่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื ่อมวลชน 

จะตองเปนไปเพื่อเปนการรวบรวมพยานหลักฐานใหมีน้ําหนักเพียงพอประกอบการพิจารณาของศาล 

และใหศาลเชื่อไดวาจําเลยเปนผูกระทําความผิดและพิพากษาลงโทษ มิใชการนําตัวผูตองหาไป

ประจาน รวมทั้งตองมีการคํานึงถึงความปลอดภัยของผูตองหา การปกปดขอมูลสวนบุคคล        

ของผู ต องหาและการป องกันมิ ให เกิ ดการกระทบต อสิ ทธิและเสรีภาพในชี วิตและรางกาย            

รวมทั้งชื่อเสียงดวย 

 ประเด็นที่ ๒ การนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปแถลงขาวตอสื่อมวลชน  

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕ บัญญัติวา 

“สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง 

การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการละเมิด

หรือกระทบสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได 

เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ” ซึ่งหากพิจารณาในดานบวกเพื่อเปนการปองปรามบุคคลมิ

ใหกระทําความผิดและเปนการกระตุนเตือนภัยใหสังคมเกิดความระมัดระวัง แตในดานลบเปนการ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๓๒ 

 
กระทบสิทธิของผูตองหา และเปนแบบอยางแกผูกระทําความผิด ที่จะศึกษาวิธีการกระทําความผิด

ผานสื่อมวลชน โดยในตางประเทศเจาหนาที่ของรัฐจะเปนผูแถลงเกี่ยวกับความคืบหนาของคดี วามี

พยานหลักฐานที่ครบถวนหรือไม หรือคดีอยูระหวางการดําเนินการของหนวยงานใด ซึ่งเปนการ

กลาวถึงกรอบการทํางานของหนวยงานตาง ๆ โดยจะไมมีการใหรายละเอียดของพยาน เพราะจะทําให

พยานเกิดความไมปลอดภัย และในบางครั้งอาจกอใหเกิดความเสียหายในเรื่องของรูปคดีเนื่องจากมี

การนําขอมูลที่ไดจากการแถลงขาวไปซักคานพยานในชั้นศาล หากมีความตองการที่จะแถลงขาวตอง

ไมใหเกิดผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของ และไมควรนําตัวผูตองหาหรือญาติของผูตองหามาแถลงขาว 

เพราะจะทําใหครอบครัวและบุคคลรอบขางของผูตองหาไดรับผลกระทบ และเปนการละเมิดสิทธ ิ     

สวนบุคคลและบุคคลรอบขางของผูตองหา โดยสื่อมวลชนของตางประเทศจะรายงานความคืบหนาของคด ี

ตามท่ีไดรับขอมูลจากเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม และจะไมลงรายละเอียดของขาว 

 ดังนั้น สื่อมวลชนสามารถรายงานเหตุการณเพื่อใหสังคมไดตระหนักถึงเหตุการณ

ที่เกิดขึ้น ซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีการกําหนดไวในประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี 

ลักษณะที่ ๓๐ ขอ ๑ หามมิใหผูมีหนาที่ในการใหสัมภาษณหรือแถลงขาว ใหขาวกรณีที่คดีอยูใน

ระหวางการสืบสวนหรือสอบสวนยังไมเสร็จ และเหตุการณหรือเรื่องราวซึ่งถาหากเปดเผยตอ

ประชาชนอาจเปนแบบที่บุคคลอื่นจะถือเอาเปนตัวอยางในการกระทําขึ้นอีก และตามคําสั่งสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ ที่ ๔๖๕/๒๕๕๐ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ 

การเผยแพรภาพตอสื่อมวลชน และการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ (แกไขเพิ่มเติม) ที่หามอนุญาต   

หรือจัดใหสื่อมวลชนทุกแขนงถายภาพ 

สัมภาษณ หรือใหขาวของผูตองหาที่อยูใน

ระหวางการควบคุมของตํารวจทั้งภายใน

และภายนอกที่ทําการหรือสถานีตํารวจ

และเหยื่ออาชญากรรม รวมทั้งภาพที่มี

ลักษณะอุจาดหรือทารุณโหดราย หรือลวง

ละเมิดสิทธิบุคคล หรือสงผลกระทบตอ

ชื่อเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรีความเปน

มนุษย เวนแตพนักงานสอบสวนดําเนินการเพื่อประโยชนแหงคดี หรือไดรับ  ความยินยอมจาก

ผูตองหา เหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหาย 

 อยางไรก็ตาม จากการรับฟงการชี้แจงขอเท็จจริงของผูแทนสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ โดยการดําเนินการที่ผานมาตั้งแตขณะที่เปนกรมตํารวจไดมีการกําชับการปฏิบัติและซักซอม

ความเขาใจเกี่ยวกับการแถลงขาว หรือแพรภาพตอสื่อมวลชน ตามหนังสือกรมตํารวจ ท่ี ๐๖๐๘/๔๕๔๕ 



๒๓๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ และจากการใหขอมูลและขอคิดเห็นของผูแทนหนวยงานตาง ๆ 

สรุปไดวา หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการใหความสําคัญในเรื่องการนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนําชี้

ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชน โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีการ

กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติไวอยางชัดเจน แตในทางปฏิบัติการดําเนินการตามคําสั่ง

สํานักงานตํารวจแหงชาติ และประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี ในการนําตัวผูตองหาใน

คดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชน ยังคงประสบปญหา

เนื่องจากไมสามารถบังคับใชไดอยางเครงครัดและไมสามารถดําเนินการไดในทุกกรณีทําใหยังคงมีการ

กระทําที่สงผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหไดพบเห็นอยูในปจจุบัน เชน มีการทําราย

รางกายผูตองหาจากประชาชนที่มามุงดูเหตุการณ การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนขณะที่ผูตองหานําชี้

ที่เกิดเหตุโดยไมมีการปกปดใบหนา การใหชื่อ – นามสกุล 

ที่อยู และขอมูลสวนบุคคล ของผูตองหา รวมทั้งการนําตัว

ผูตองหาในคดีอาญาไปแถลงขาวตอสื่อมวลชน ในลักษณะที่

เปนการประจาน ดูหมิ่นเหยียดหยาม ซึ่งสงผลกระทบตอ

ชื่อเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยโดยการ

กระทําดังกลาวขางตนเปนการกระทําอันเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และ

มาตรา ๓๕ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๑๑ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง ขอ ๑๐ และขอ ๑๔ 
 

 กสม. จึงมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ

หนวยงานที่เก่ียวของ อันไดแก กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด สํานักงานปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน 

กรมการปกครอง และกรม

คุมครองสิทธิและเสรีภาพ ใน

การเนนย้ํ าและกําชับไปยัง

หนวยงานในสังกัดใหปฏิบัติ

ตามกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการของหนวยงานอยางเครงครัด ในการนําตัวผูตองหาใน

คดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ และการแถลงขาวตอสื่อมวลชน รวมทั้งควรมีการ

กําหนดแนวทางวิธีการทดแทนใน การนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุ หรือการจัดทําแผน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๓๔ 

 
ประทุษกรรมเพื่อเปนประโยชนในการแสวงหาพยานหลักฐานและการดําเนินคดี รวมทั้งเพื่อปองกันมิ

ใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน เชน การใชตัวแสดงสมมุติการใชผาคลุมศีรษะเพื่อปดบังใบหนา 

(ในกรณีที่ไมมีประจักษพยาน ซึ่งผูกระทําความผิดตองเปนผูนําชี้ที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ตองขึ้นอยูกับความ

สมัครใจและความยินยอมของผูกระทําความผิด โดยเจาหนาที่ตองคุมครองความปลอดภัยใหกับผูที่

ทําแผนประกอบคํารับสารภาพดวย) การจําลองสถานที่เกิดเหตุ การใหประจักษพยานนําชี้ที่เกิดเหตุ

ในแตละจุดการมีสวนรวมของคนในชุมชน (กรณีผูกระทําความผิดที่กระทําผิดซ้ํา)เปนตนและ

มอบหมายใหสํานักงาน กสม. ขอทราบและติดตามผลการดําเนินการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

และหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวเพื่อประเมินผลตอไป และเผยแพรใหสื่อมวลชนทุกแขนงไดรับทราบ

ในเรื่องนี้เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาตอไปดวย 

 จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมีหนังสือ

กําชับและแจงเวียนแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนสอบสวน เรื่อง การนําตัวผูตองหาไปนําชี้ที่เกิดเหตุ

ประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชน แกบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อถือ

ปฏิบัติอยางเครงครัดแลว และในสวนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ไดจัดสงสําเนารายงานผลการพิจารณาฯ ดังกลาว ใหทุกสํานักในสังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค

พิจารณาและถือปฏิบัติอยางเครงครัดตอไปสําหรับการดําเนินการของสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินกรมการปกครอง กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ และสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ นั้น หนวยงานทั้งสี่ที่กลาวตางตอบรับและเห็นดวยกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. 

และรับไปปฏิบัติทุกกรณี ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอไป 
 

 ๓) กรณีการกลาวคําสาบานตนตอศาลของแตละศาสนา (คํารองท่ี ๔๘๗/๒๕๕๔, 

รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๖๔๗/๒๕๕๕)   

 ผูรองไดรองเรียนวา ผู รองไดเบิกความเปนพยานตอศาลยุติธรรมแหงหนึ ่ง  

โดยขอความในแบบพิมพของศาลใหผูรองสาบานวา “หากขาพเจา (พยาน) เอาความเท็จมากลาวอาง

แมแตนอย ขอภยันตรายและความวิบัติทั ้งปวง จงเกิดแกขาพเจา (พยาน) และครอบครัว 

(พยาน) โดยพลัน” ซึ่งการกลาวคําสาบานตามแบบพิมพดังกลาว

มีการกลาวถึงภยันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ผูรองเห็น

วา การที่ตนเปนผูกลาวคําสาบานแตเหตุใดจึงตองมีการกลาวถึง

ผลที่จะเกิดกับคนในครอบครัว ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิของบุคคล

ในครอบครัว และขัดตอบทบัญญัติมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกทั้งผูรองเห็นวา 



๒๓๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
การกลาวคําสาบานกอนเบิกความของแตละศาสนามีความแตกตางกัน โดยแบบพิมพคํากลาวสาบานตน

กอนเบิกความของผูที่นับถือศาสนาพุทธมีขอความที่การกลาวถึงครอบครัว แตแบบพิมพคํากลาว

สาบานตนกอนเบิกความของผูที่นับถือศาสนาอิสลามกลับไมมีขอความที่กลาวถึงครอบครัวผูรองเห็นวา 

การกําหนดขอความตามแบบพิมพคํากลาวสาบานตนกอนเบิกความของแตละศาสนาที่มีความแตกตาง

กัน เปนการเลือกปฏิบัติโดยถือเหตุแหงความเชื่อทางศาสนา ตามนัยมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 กสม. พิจารณาแลวเห็นวา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 

๑๑๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “กอนเบิกความพยานทุกคนตองสาบานตนตามลัทธิศาสนาหรือจารีต

ประเพณีแหงชาติของตนหรือกลาวคําปฏิญาณวาจะใหการตามความสัตยจริงเสียกอน”และตามประมวล

กฎหมายอาญามาตรา ๑๗๑ บัญญัติวา “ผูใดขัดขืนคําสั่งของศาลใหสาบาน ปฏิญาณใหถอยคํา หรือ

เบิกความตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ซึ่งจาก

บทบัญญัติของกฎหมายไดระบุไวอยางชัดเจนวา ผูที่จะใหการตอศาลตองกลาวคําสาบานตนหรือกลาว

คําปฏิญาณกอนเบิกความ หากไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษตามที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว 

ซึ่งในการกลาวคําสาบานหรือกลาวคําปฏิญาณจะเปนไปตามลัทธิศาสนาหรือจารีตประเพณีที่แตละ

คนนับถือ โดยมีความเกี่ยวของกับเรื่องของความเชื่อและการเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ และ

เปนเร่ืองของความนาเชื่อถือของพยาน ซึ่งศาลไดกําหนดรูปแบบตัวอยางคําสาบานของแตละศาสนา

เพื่อใหเกิดความสะดวกในการกลาวคําสาบานหรือการปฏิญาณซึ่งตามหลักนิติธรรม การกลาวคํา

สาบานของพยานควรที่จะเปนการกลาวคําสาบานท่ีเปนการเฉพาะตัวบุคคลที่กลาวคําสาบาน ซึ่งไมควรมี

การอางถึงครอบครัวในทุกศาสนา และผลจากการกลาวคําสาบานก็ควรที่จะเกิดกับพยานที่กลาว

คําสาบานเทานั้น ไมควรใหเกิดผลกระทบตอบุคคลในครอบครัวซึ่งไมไดมีสวนเกี่ยวของแตอยางใด 

 กสม. จึงมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวมตอสํานักงานศาลยุติธรรม 

สํานักงานศาลปกครอง และกรมพระธรรมนูญในการพิจารณาถึงรูปแบบและถอยคําหรือขอความคํา

สาบานหรือคําปฏิญาณใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีแนวทางการปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

เพื่อใหเกิดความเปนระบบในทุกชั้นศาลและเพื่อความเปนสากล โดยรูปแบบตัวอยางคําสาบานควรที่

จะเปนการเฉพาะตัวของบุคคลที่กลาวคําสาบาน ซึ่งไมควรมีการอางถึงครอบครัวในทุกศาสนา เพื่อให

สอดคลองกับมาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ และหลักสิทธิมนุษยชนตอไป 

 จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน ซึ่งกรมพระธรรมนูญไดมีการ

ปรับปรุงถอยคําที่ใชในการสาบานตนของพยานใหมีขอความเปนการเฉพาะตัวของบุคคลที่กลาวคํา

สาบาน โดยไมกลาวอางถึงครอบครัวของพยานในทุกศาสนา และไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติแลว ใน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๓๖ 

 
สวนของสํานักงานศาลยุติธรรมไดดําเนินการขอความรวมมือไปยังศาลยุติธรรมทั่วประเทศใหใช

รูปแบบคําสาบานหรือคําปฏิญาณ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑๒ ตาม

ตัวอยางคูมือปฏิบัติราชการของตุลาการ สวนวิธีพิจารณาความแพง ซึ่งทุกศาสนาไมไดกลาวถึง

ครอบครัวของพยานแตอยางใดและในสวนของสํานักงานศาลปกครอง ปจจุบันคําสาบานและคํา

ปฏิญาณของศาลปกครองกลาวถึงเฉพาะผลที่จะเกิดข้ึนกับผูสาบานหรือผูปฏิญาณเทานั้น ไมไดพาดพิง

ถึงบุคคลอื่นหรือครอบครัว ซึ่งมีรูปแบบและแนวปฏิบัติของทุกศาลเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
 

 ๔) การปฏิบัติที่ไมเปนธรรม กรณีคนพิการไมไดรับสิทธิใหเขาทําประโยชนในเขต

ปฏิรูปที่ดิน (คํารองที่ ๗๒/๒๕๕๔, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒/๒๕๕๕) 

  ผูรองไดรองเรียนวา ผูรองเปนคนพิการทางสายตา ตอมา ไดซื้อที่ดินแปลงหนึ่งซึ่ง

เปนที่ดินที่อยูในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แตเจาของเดิมยังไมไดดําเนินการขอเอกสารสิทธิให

เขาทําประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ผูรองจึงไดไปดําเนินการเพื่อขอออกเอกสารสิทธิที่สํานักงาน

การปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด โดยเจาหนาที่สํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตราด ไดรังวัดที่ดินและออก

ชี้แนวเขตรวมกับผูรองแลว แตตอมาไดแจงวาไมสามารถใชชื่อของผูรองเปนเจาของที่ดิน ส.ป.ก. ได 

เนื่องจากระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข

ในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ 

กําหนดไววา ผูที่มีสิทธิเขาทําประโยชน

ในที่ดิน ส.ป.ก. จะตองเปนผูมีรางกาย

สมบูรณ เจาหนาที ่สํานักงานการปฏิรูป

ที่ดินฯ จึงตีความหมายรวมถึงคนพิการ

ทุ กป ระ เภท ด วย  ผู ร อ ง เห็ น ว าต น

สามารถทําการเกษตรได และระเบียบ

ดังกลาวของ ส.ป.ก. เปนระเบียบที่จํากัด

สิทธิ ซึ่งผูรองไดซื้อที่ดินจํานวน ๑๙ ไร 

๓ งาน ๔๓ ตารางวา โดยไดปลูกตนยางพาราเต็มพื้นที่ ปจจุบันใชชื่อนองสาวของผูรองในการเขาทํา

ประโยชนในที่ดิน ส.ป.ก. แปลงดังกลาว 

 กสม. พิจารณาแลวเห็นวา กรณีดังกลาวเนื่องจากเจาหนาที่ใชดุลพินิจในการให

ความเห็นและตีความระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ 

และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 

๒๕๓๕ ขอ ๖ (๔) วา ผูที่มีสิทธิเขาทําประโยชนในที่ดิน ส.ป.ก. จะตองเปนผูมีรางกายสมบูรณ ซึ่ง



๒๓๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
เจาหนาที่ตีความหมายรวมถึงคนพิการทุกประเภท โดยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม บุคคลที่

สามารถประกอบการเกษตรได ควรพิจารณาในเรื่องของความสามารถในการประกอบอาชีพเปนหลัก

มากกวาการพิจารณาจากสภาพรางกายของบุคคล ซึ่งกรณีที่คนพิการที่เปนเกษตรกร ถึงแมวาจะมี

ความผิดปกติหรือบกพรองทางดานรางกาย แตหากยังมีความสามารถในการประกอบเกษตรกรรมได 

เชน เปนผูลงทุน ดูแล ควบคุม หรือกํากับ ในการทําการเกษตร ก็ถือวาเปนผูมีคุณสมบัติสามารถ

ประกอบการเกษตรไดและเปนเกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวย

หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕  

 กสม. จึงมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดย ส.ป.ก. สมควรปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมหรือพิจารณาทบทวนระเบียบ

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื ่อนไขในการคัดเลือก

เกษตรกร ซึ ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที ่ดินเพื ่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๖ (๔) 

เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ 

และพันธกรณีระหวางประเทศ ท่ีใหการคุมครองและรับรองไวในการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะเหตุ

แหงความพิการ และในระหวางที่ยังไมมีการแกไขระเบียบฉบับดังกลาว ส.ป.ก. ควรกําหนด

หลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหมีความชัดเจน โดยจัดทําหนังสือเวียนถึงผูวา

ราชการจังหวัดทุกจังหวัดและสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อซักซอมความเขาใจในการ

ปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ และเพื่อมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะเหตุ

แหงความพิการ รวมทั้งพิจารณาดําเนินการใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อในหนังสืออนุญาตใหเขาทํา

ประโยชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑) จากชื่อนองสาวของผูรอง เปนชื่อผูรอง เพื่อใหเปนไป

ตามขอเท็จจริงและความประสงคของผูรองและนองสาวของผูรอง 

 จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน สํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรมไดมีการแตงตั้งคณะทํางานทบทวนระเบียบและหลักเกณฑการปฏิบัติงานตามระเบียบ

คณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคัดเลือก

เกษตรกรซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ แกไขเพิ่มเติม       

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไดมีการประชุมหารือและมีการจัดทํารางระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป

ที่ดินเพื่ อเกษตรกรรม วาดวยการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่ งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดิน            

เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... ซึ่งในรางฉบับนี้ ไดกําหนดในเรื่องคุณสมบัติของผูซึ่งจะไดรับการจัดที่ดิน 

โดยกําหนดไวในขอ ๖ (๔) มีการแกไขถอยคํา โดยตัดคําวา “มีรางกายสมบูรณ” ออก เพื่อใหเกิด

ความเสมอภาค และเปนการเปดโอกาสใหคนพิการสามารถมีที่ดินทํากิน ทั้งนี้ รางฉบับดังกลาว     



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๓๘ 

 
อยูระหวางการใหผูที่ เกี่ยวของใหขอเสนอแนะ เพื่อปรับปรุง แกไข กอนนําเสนอตามขั้นตอน        

เพื่อประกาศใชเปนกฎหมายตอไป 
 

 ๕) กรณีการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียน (คํารองที่ ๕๙๗/๒๕๕๔, รายงาน

ผลการพิจารณาฯ ที่ ๔๑๖/๒๕๕๕) 

 ผูรองไดรองเรียนวาการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียน โดย

นักเรียนชายตองตัดผมสั้นเกรียน และนักเรียนหญิงตองตัดผมสั้นเห็นต่ิงหู กระทบตอสิทธิและเสรีภาพ

สวนบุคคล และเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และในบางโรงเรียนอนุโลมใหนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป

สามารถไวผมยาวได ซึ่งการอนุโลมดังกลาวเปนการเลือกปฏิบัติ ตามนัยมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยผูรองอางวา แบบทรงผมที่กระทรวงศึกษาธิการ

กําหนดนั้น ทําใหนักเรียนที่เขาสูชวงวัยรุนขาดความมั่นใจและเสียสมาธิในการเรียนซึ่งประเทศไทยรับ

เอาแบบทรงผมและเคร่ืองแบบนักเรียนตาง ๆ มาจากประเทศญี่ปุนในชวงสงครามโลกคร้ังที่ ๒ ในชวงนั้น

เกิดการระบาดของเหา ประชาชนจึงนิยมตัดผมสั้นเกรียน 

 กสม. พิจารณาแลวเห็นวา ในการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียน กระทรวง 

ศึกษาธิการอาศัยอํานาจตามความในขอ ๓ และขอ ๑๑ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ 

ออกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) และตอมารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ไดมีการออก

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ยกเลิกความในขอ (๑) ของขอ ๑ แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ 

(พ.ศ. ๒๕๑๕) และใหใชขอความใน (๑) ที่กําหนดขึ้นใหมแทน โดยมีการระบุในเรื่องการแตงกายและ

ความประพฤติของนักเรียนที่กฎกระทรวงถือวาไมเหมาะสม ไดแก (๑) นักเรียนชายดัดผมหรือ      

ไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีนผมหรือไวหนวด ไวเครา (๒) นักเรียนหญิงดัดผมหรือ

ไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตใหไวยาวเกินกวานั้นก็ใหรวบใหเรียบรอย    

(๓) นักเรียนใชเครื่องสําอาง หรือสิ่งปลอมเพื่อการเสริมสวย ซึ่งตอมาพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก   

พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ แตกฎกระทรวงดังกลาวคงใชบังคับ

ตอไปไดตามที่พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดกําหนดใหกฎกระทรวงที่ออกโดย     

อาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ คงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติ

คุมครองเดก็ พ.ศ. ๒๕๔๖  

 ทั้งนี้ การกําหนดแบบทรงผมของนักเรียนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงดังกลาว

แมเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แตในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๔ 

กําหนดใหนักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา และตามที่



๒๓๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งถือเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ ที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและเปนการ

กระทําเทาที่จําเปนเพื่อสงเสริมความประพฤติของนักเรียน และไมเปนการกระทบกระเทือนตอ

สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนดวยและเมื่อกฎกระทรวงไดตราขึ้นตามหลักเกณฑดังกลาว

จึงใชบังคับไดตามที่บัญญัติไวในมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐  

 สวนกรณีที่โรงเรียนบางแหงอนุญาตใหนักเรียนสามารถไวผมยาวไดเปนการเฉพาะ

รายนั้น เนื่องจากมีเหตุผลความจําเปน เชน นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป นักเรียนที่มีเหตุผลความจําเปน

ทางดานศาสนา หรือมีเหตุผลความจําเปนทางดานสุขภาพ  เปนตน สอดคลองกับบันทึกขอความของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๔/๕๒๘๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยกําหนดให

โรงเรียนหรือสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนคลายระเบียบหรือขอบังคับที่เกี่ยวกับการไวทรงผมให

เหมาะสมกับวัยและสภาพของนักเรียนตามสถานการณปจจุบัน ซึ่งไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวง

ดังกลาวและไมถือวาเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม ตามมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนหรือสถานศึกษาไดผอนผันใหกับนักเรียนที่

ไวผมยาวโดยมีเหตุผลความจําเปนตามสภาพของนักเรียนเปนการเฉพาะรายตามความเหมาะสม    

อันเปนการปฏิบัติตอเด็กโดยคํานึงถึงความเปนธรรมและประโยชนสูงสุดของนักเรียน สอดคลองกับ

มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ที่บัญญัติวา “การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด   

ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม”  

 ในชั้นนี้ถึงแมจะฟงวาการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียนไมเปนการละเมิด

สิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐    

แตกระทรวงศึกษาธิการมิไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหเกิดความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

กสม. จึงมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวง ศึกษาธิการควรไดมีการ

พิจารณาทบทวนปรับปรุงและแกไขกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องแบบทรงผมของนักเรียนซึ่งออกตาม

ความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 

๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

โดยยกเลิกกฎกระทรวง ที่ใชอยูในปจจุบัน

และออกกฎกระทรวงฉบับใหมใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญั ติคุ มครองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและประโยชนสูงสุดของเด็กนักเรียน รวมทั้งใหสอดคลอง

กับสถานการณปจจุบัน เพื่อกําหนดใหเปนแนวทางในการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานกลางเกี่ยวกับเรื่องแบบ

ทรงผมของนักเรียน ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน สามารถกําหนด



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๔๐ 

 
หลักเกณฑและขอยกเวนไดตามเหตุผลความจําเปน ทั้งนี้ ตองไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม

ตอบุคคลดวย 

 จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน คณะรัฐมนตรีได ใหกระทรวง 

ศึกษาธิการรับไปพิจารณาดําเนินการ ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเชิญผูแทนจากสวน

ราชการตาง ๆ เขารวมประชุมหารือรวมกัน เมื่อวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมเห็นควร

ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ซึ่งออกตาม

ความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และมีการแตงตั้ง

คณะทํางานเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงฉบับใหม โดยกระทรวงศึกษาธิการจะรวบรวมกฎกระทรวงที่

เกี่ยวของ เชน เรื่องทรงผม ความประพฤติ การแตงกาย ของนักเรียนและนักศึกษา ฯลฯ ในการ

จัดทํารางกฎกระทรวงฉบับใหมเพื่อใหมีความชัดเจนและมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นตอไป 
 

 ๖) กรณีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไวผมและการแตงกายของ

ขาราชการ ลูกจาง และผูที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๖ กระทบตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล 

(คํารองที่ ๖๑/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๕๐/๒๕๕๔) 

  กสม. ไดพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของโดยตลอดแลว กรณี

ตามคํารอง ปรากฏขอเท็จจริงวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องการไวผมและการแตงกายของ

ขาราชการ ลูกจาง และผูที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนระเบียบที่ออกโดยมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๖ โดยมิไดอางการออกระเบียบโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมายเฉพาะในเรื่องใด เมื่อพิจารณาถึงสภาพบังคับและความเหมาะสมของระเบียบนี้แลว เห็นวา 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการไวผมและการแตงกายของขาราชการลูกจาง และผูที่ทํางาน

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เปนตนมาซึ่งระเบียบ

ดังกลาวอาจมีความเหมาะสมตอสภาพการณของประเทศในขณะนั้นและมีลักษณะเปนนโยบายเพื่อ

สนับสนุนคนไทยที่ตองรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว จึงมุงหมายใหขาราชการ ลูกจาง และผูที่

ทํางานในรัฐวิสาหกิจ ดําเนินการเปนตัวอยางแกประชาชนทั่วไปในการไวผมและการแตงกายบาง

ประการแตเมื่อเวลาลวงผานมาระยะหนึ่งแลว ระเบียบดังกลาวอาจจะไมมีความเหมาะสมกับการใช

บังคับในสภาพการณปจจุบัน เนื่องจากการไวผมและการแตงกายของขาราชการลูกจาง และผูที่

ทํางานในรัฐวิสาหกิจ นั้น มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ทั้งยังมีประเด็นความหลากหลาย

ทางเพศเขามาเกี่ยวของเพิ่มเติมไปอีกนอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณในการออกระเบียบฉบับนี้ 

พบวาเจตนาในการออกระเบียบที่แทจริงจะเปนการดําเนินการในมาตรการเชิงบวก กลาวคือ สงเสริม

ใหมีการปฏิบัติ แตในเนื้อหาตอนทายของระเบียบกลับมีลักษณะที่มีการกําหนดโทษทางวินัยแกผูที่



๒๔๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ไมปฏิบัติตามดวยซึ่งเปนมาตรการเชิงลบ กรณีจึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความ

จําเปนและกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ แมในหลักการมีความจําเปนที่รัฐบาลจะ

เห็นสมควรที่จะคงระเบียบปฏิบัติในเรื่องนี้ไว แตอยางไรก็ตาม กสม. ไดมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิง

นโยบายตอรัฐบาล โดยสํานักนายกรัฐมนตรีควรดําเนินการศึกษาปรับปรุงและแกไขระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการไวผมและการแตงกายของขาราชการ ลูกจาง และผูที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ 

พ.ศ. ๒๕๑๖ ใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน โดยตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล 

ตามรัฐธรรมนูญดวย 

  จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน สํานักนายกรัฐมนตรีไดขอให

กระทรวง กรม สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง จังหวัด และ

รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ที่อยูในบังคับของระเบียบฯ พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการ

ปฏิบัติตามระเบียบฯ และขอเสนอแนะในการปรับปรุงระเบียบฯ ซึ่งมีหนวยงานตาง ๆ แจงผลการ

พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวใหสํานักนายกรัฐมนตรีพิจารณาดําเนินการแลว รวมทั้งสิ้น ๑๒๗ แหง 

โดยสํานักนายกรัฐมนตรีอยูระหวางการพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนา

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เพื่อศึกษา วิเคราะห และเสนอแนะการยกเลิกหรือการปรับปรุง แกไข

ระเบียบ กฎ ขอบังคับ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งจัดใหมีระเบียบ กฎ ขอบังคับ ประกาศ

สํานักนายกรัฐมนตรีขึ้นใหม ใหเหมาะสมกับสภาพการทํางานในปจจุบัน และสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ 

สภาวะเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป  
 

 ๗) สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพกรณีผูที่เคยรับโทษใหจําคุกถูกจํากัด

สิทธิในการเขารับราชการ (คํารองที่ ๑๘๔/๒๕๕๐, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๔๓/๒๕๕๕) 

  ผูรองรองเรียนวา เคยถูกดําเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด และศาลพิพากษาใหผูรอง

ไดรับโทษจําคุก ๓ ป ๖ เดือน ซึ่งผูรองไดพนโทษมาเกินกวา ๕ ปแลว และประกอบอาชีพสุจริต โดย

เปนลูกจางของหนวยงานรัฐแหงหนึ่ง ผูรองตองการสอบเขารับราชการ แตเนื่องจากเคยตองโทษ

จําคุกมากอนจึงถูกจํากัดสิทธิในเรื่องดังกลาว กสม. จึงไดศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑการกําหนด

ลักษณะตองหามการเขารบัราชการตามพระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 

หรือกรรมการขององคกรตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ เห็นวา สามารถจําแนกหลักเกณฑดังกลาวไดเปน ๓ กลุม ดังนี้  

  (๑) กลุมองคกรที่ใชพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่กําหนดใหการตองคําพิพากษา 

ถึงที่สุดใหจําคุก เปนคุณสมบัติและลักษณะตองหามในการเขารับราชการ โดยไมมีการกําหนด



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๔๒ 

 
ขอยกเวนใหมีการใชดุลพินิจยกเวนลักษณะตองหามได เชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพล

เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการการเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

ระเบียบกระทรวงกลาโหม วาดวยการบรรจุ การโอน และการบรรจุกลับเขารับราชการ พ.ศ. ๒๕๒๙ 

เปนตน ซึ่งในกลุมนี้จะไมมีการกําหนดขอยกเวนฯ และไมมีการระบุใหมีการใชดุลพินิจยกเวนลักษณะ

ตองหาม จึงทําใหไมมีลักษณะของการยืดหยุนในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งเปนการปดโอกาสของผูที่

เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในการสมัครเขารับราชการ  

  (๒) กลุมองคกรที่ใชพระราชบัญญัติ ระเบียบ หรือกฎ ที่กําหนดใหการตอง

คําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เปนลักษณะตองหามในการรับราชการ แตมีขอยกเวนใหหนวยงาน

สามารถกําหนดหลักเกณฑเฉพาะหรือใชดุลพินิจในการรับสมัครบุคคลผูมีลักษณะตองหามเขา

รับราชการได เชน พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔  พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม 

พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตนซึ่งในกลุมนี้จะมีการระบุขอยกเวนโดยเปนการพิจารณายกเวนใหเปนการเฉพาะ

รายหรือมีการประกาศยกเวนใหเปนการทั่วไป โดยเปนไปตามระเบียบปฏิบัติและเปนไปตามมติของ

คณะกรรมการ จึงเปนการใหโอกาสกับผูที่เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในการ

สมัครเขารับราชการ 

  (๓) กลุมองคกรตามรัฐธรรมนูญ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกลุมองคกรที่มีการกําหนดระยะเวลาในการพนโทษเปนคุณสมบัติที่

สามารถเขาดํารงตําแหนงได เชน กรรมการการเลือกตั้ง กรรมการปองกันและปราบปราม       

การทุจริตแหงชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา 

รัฐมนตรี เปนตน ซึ่งมีการกําหนดกรอบระยะเวลาหลังการพนโทษที่ชัดเจน และมีการระบุขอยกเวน 

จึงเปนการใหโอกาสกับผูที่เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด ในการเขาดํารงตําแหนง

ดังกลาวได 

   จากขอมูลดังกลาวขางตน กสม. จึงมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอ

คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกลุมองคกรที่ใชพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่กําหนดให

การตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเปนลักษณะตองหามในการเขารับราชการ โดยไมมีการกําหนด

ขอยกเวนฯ เชน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการการเมือง ขาราชการทหาร เปนตน 

นั้น ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงและแกไขบทบัญญัติของกฎหมายแตละฉบับ ใหสอดคลองกับ

มิติดานสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และพันธกรณีระหวางประเทศ โดยไมเปนการจํากัดสิทธิ



๒๔๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ของผูที่เคยไดรับโทษจําคุกในการสมัครสอบเขารับราชการ โดยในการกําหนดขอยกเวนตองมีแนว

ปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความเปนธรรม รวมทั้งการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการประกอบอาชีพดวยเพื่อ

เปนการเปดโอกาสใหผูที่เคยไดรับโทษจําคุก สามารถใชสิทธิในการสมัครเขารับราชการและสามารถกลับ

ตนเปนคนดี เพื่อทําประโยชนใหแกสังคมและประเทศชาติตอไปทั้งนี้ ในการพิจารณาดําเนินการ

ดังกลาว ควรที่จะไดมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในเรื่องนี้สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ

ประเภทอื่น ตลอดจนพนักงานรัฐวิสาหกิจดวย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเปนมาตรฐานเดียวกัน 

   จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน คณะรัฐมนตรีไดใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของนําขอเสนอแนะฯ ดังกลาวไปพิจารณา โดยกระทรวงกลาโหมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับ

การทบทวนปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของกฎหมายแตละฉบับ ใหสอดคลองกับมิติดานสิทธิและเสรีภาพ

ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพันธกรณีระหวางประเทศให

การคุ มครองและรับรองไว และในสวนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นควรนํา

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตนเสนอตอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ

เพื่อพิจารณาใหความเห็นในประเด็นดังกลาวตอไป 

   ทั้งนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงผลการพิจารณาดําเนินการของหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ โดยสํานักงาน ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน

ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิไดกําหนดเรื่องการพิจารณาขอยกเวนคุณสมบัติไวแตอยางใด จึงขอรับ

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตนไปประกอบการพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ และกระทรวงการคลัง 

พิจารณาแลวเห็นวา ตามกฎหมายคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

กําหนดใหบุคคลที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจริงหรือไม แตไดพนโทษหรือ

ระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกําหนดโทษแลวแตกรณี เกินหาปสามารถเปนพนักงาน

รัฐวิสาหกิจได ซึ่งมีความสอดคลองกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาว อยางไรก็ดีกระทรวงการคลัง

อยูระหวางพิจารณาแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ โดยจะนําขอเสนอแนะของ กสม. 

ประกอบพิจารณาตอไป  
 

 ๘) กรณีการเก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (คํารองที่ 

๔๐๘/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๕๗/๒๕๕๕) 

  ผูรองไดรองเรียนวา โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการแหงหนึ่งไดเก็บเงิน

บํารุงการศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากผูปกครองนักเรียนโดยอางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา

ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนดังกลาว ไดมีหนังสือ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๔๔ 

 
ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงผูปกครองนักเรียน เพื่อขอรับการสนับสนุน

คาใชจายสําหรับนักเรียนหองปกติในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๒ นอกเหนือจากการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน เปนเงินจํานวน ๑,๙๖๐ บาท โดยอางวาการเรียกเก็บเงินดังกลาวผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาแลวซึ่งผูรองเห็นวาประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกลาว 

ยังไมไดนําไปประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนนํามาใชบังคับ จึงเปนการขัดตอมาตรา ๕ แหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒  

  กสม. พิจารณาแลวเห็นวา การที่กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศกระทรวง 

ศึกษาธิการ เรื่อง เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ 

มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งปจจุบันไดยกเลิกแลว โดยประกาศฉบับดังกลาวแมจะเปนเพียงการกําหนด

หลักเกณฑการเก็บคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ

เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเทานั้น จึงไมไดประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา แตประกาศฉบับดังกลาวรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใชอํานาจออกประกาศเพื่อใหมี

ผลบังคับตามพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบัญญัติระเบียบ          

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงตองปฏิบัต ิ 

ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)    

พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ         

พ.ศ. ๒๕๔๖  ที่บัญญั ติมีความวา ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจในการออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเพื่อปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แลวใหใชบังคับไดดังนั ้น กระทรวงศึกษาธิการจึงควรสงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง     

เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑     

ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษากอนที่จะม ี       

การบังคับใช เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

  ตอมา กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บ

เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 

๒๕๕๓ เพื่อยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ มีเนื้อหาสาระสําคัญและจุดมุงหมายที่

คลายคลึงกับประกาศฉบับลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยจะมีความแตกตางกันเพียงการอาศัย

อํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งการที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นวา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ไมมีการอางบทบัญญัติตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา



๒๔๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากเห็นวาเปนเพียงการกําหนด

หลักเกณฑการเก็บคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ

เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน จึงมิไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เปนความเขาใจที่ คลาดเคลื่ อน การกระทําดังกลาวจึงเปนการหลีกเลี่ยงการสงประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้น 

แมวากระทรวงศึกษาธิการจะออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม เร่ือง เงินบํารุงการศึกษาของ

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ และมีผล

บังคับใชแลว แตเมื่อประกาศฉบับดังกลาวมีลักษณะเปนการบังคับใชเปนการทั่วไป และมิไดมุงหมาย

ใหใชบังคับแกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ ซึ่งผูปกครองและนักเรียนไดรับผลกระทบจาก

ประกาศฉบับดังกลาวทําใหตองมีคาใชจายในการศึกษาเพิ่มเติมจากที่รัฐจัดให ดังนั้น ประกาศฉบับ

ดังกลาวจึงเปน “กฎ”ตามความหมายในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป 

  นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ กระทรวง 

ศึกษาธิการไดระบุชื่อเรื่องของประกาศวา เปนการเก็บเงินบํารุงการศึกษา แตเมื่อพิจารณาจากเนื้อหา

ของประกาศเปนการเก็บเงินบํารุงการศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนอก

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุงเนนหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกวาปกติ การสอนดวย

บุคลากรพิเศษ การสอนดวยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกตางจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช

สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาใหเปนพิเศษ ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของ

ทองถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปนไปดวยความสมัครใจของ

ผูปกครองและนักเรียน ภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 

ซึ่งเนื้อหาของประกาศมิไดขัดหรือแยงกับมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตอยางใด เนื่องจากเปนการเก็บเงินบํารุงการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐาน มิใชการเก็บเงินบํารุงการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่

รัฐไดจัดให แตเมื่อพิจารณาชื่อเรื่องในประกาศฉบับดังกลาวที่กระทรวงศึกษาธิการไดระบุชื่อเรื่องของ

ประกาศวา เปนการเก็บเงินบํารุงการศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับความเปนจริงและไมสอดคลองกับ

บทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น 

กระทรวงศึกษาธิการจึงควรกําหนดชื่อเรื่องประกาศใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาของประกาศ 

โดยการกําหนดชื่อเรื่องและเนื้อหาของประกาศจะตองสื่อความหมายใหผูปกครองและนักเรียนเขาใจ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๔๖ 

 
ไดอยางชัดเจนวาเปนการเก็บเงินบํารุงการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ในการบังคับใชประกาศฉบับดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดให

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเก็บเงินบํารุงการศึกษาเพื่อเปน

คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปนไปดวยความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน 

ภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด นอกจากนี้สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดหลักเกณฑตามประกาศฉบับดังกลาวเกี่ยวกับเงินบํารุง

การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคาใชจายที่ไดรับ

การอุดหนุนจากรัฐบาล จํานวน ๒๒ รายการ ที่สถานศึกษาไมสามารถขอรับการสนับสนุนจาก

นักเรียนหรือผูปกครองได และคาใชจายสําหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมและพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาจัดใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให สถานศึกษาตอง

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศใหผูปกครองและนักเรียน

ทราบลวงหนา เพื่อพิจารณาสมัครใจเขารวมโครงการ อันเปนการรับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา 

และเปนการใหเปลา มิไดเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการศึกษา การบังคับใชประกาศ

ฉบับดังกลาวเปนการกระทําที่สอดคลองกับมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๖  และกติการะหวางประเทศวาดวย

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๑๓ เกี่ยวกับสิทธิในการศึกษาที่รัฐตองจัดให  

  อยางไรก็ดี เนื่องจากประกาศฉบับดังกลาวบังคับใชเปนการทั่วไป จึงสงผลกระทบ

ตอผูปกครองและนักเรียน ถึงแมวา กระทรวงศึกษาธิการจะแจงวาเปนไปดวยความสมัครใจก็ตาม แต

ในทางปฏิบัติ โรงเรียนแตละแหงยอมตองการที่จะไดรับเงินสนับสนุนจากผูปกครองและนักเรียน เพื่อ

ใชในการพัฒนาโรงเรียนและครูผูสอนใหมีความพรอมและมีศักยภาพ โดยเปนการเพิ่มพูน

ประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของนักเรียนดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ รวมถึงคาใชจายที่

จําเปนของโรงเรียนหรือหองเรียนที่ติดริมถนนซึ่งมีเสียงดังรบกวนมาก นอกเหนือจากสาธารณูปโภค

ตามเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่รัฐมีหนาที่ตองจัดสรรให ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงควรมีการกําหนด

หลักการและเหตุผลที่ชัดเจนในออกประกาศซึ่งควรออกประกาศเฉพาะรายการเทาที่จําเปน เพื่อมิให

เปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูปกครองและนักเรียน และเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๒๙ 

ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐โดยกระทรวงศึกษาธิการควรมีการเสนอ

เรื่องตอรัฐบาลเพื่อพิจารณากําหนดใหการจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขา

รวมอยู ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยใหเหลือเฉพาะรายการที ่เป นการ         

จัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง โดยเรียกเก็บคาใชจายตาม



๒๔๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน เพื่อใหเปนไปตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน      

ขอ ๒๖ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๑๓          

ในการเปดโอกาสใหทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางเสมอภาค และเปนการจัดการศึกษาที ่   

รัฐจัดใหทุกคนมีสิทธิดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอผูปกครองและนักเรียนอีกทั้ง    

รัฐควรสนับสนุนและใหความสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติใหมีความกาวหนาเพื่อทันตอ       

การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับ

ผูเรียน ซึ่งในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง โดยมีการบรรจุการจัดการเรียน

การสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเขาไวในหลักสูตรการจัดการศึกษาใน       

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่รัฐจัดใหของสถานศึกษาทั่วประเทศ เนื่องจากปจจุบัน

สถานศึกษาตองการที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผูเรียน และเพื่อเปนประโยชน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไปในอนาคต ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการพัฒนาผู เรียนเปนหลัก        

โดยเปนไปตามศักยภาพและความเหมาะสมของผูเรียนดวย 

  กสม. จึงมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวง 

ศึกษาธิการ เพื่อดําเนินการแกไขปญหาโดยมิใหมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล สิทธิและ

เสรีภาพในการศึกษา และการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๘๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๖ 

และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๑๓ ทั้งนี้ เพื่อให

สอดคลองกับมิติดานสิทธิและเสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

และพันธกรณีระหวางประเทศ ที่ใหการคุมครองและรับรองไว ดังนี้  

 (๑) กระทรวงศึกษาธิการควรสงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงิน

บํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม 

๒๕๕๓ ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก

เปนประกาศที่ใชบังคับเปนการท่ัวไป และเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

 (๒) กระทรวงศึกษาธิการควรมีการปรับปรุงชื่อเรื่องของประกาศที่ชัดเจน และ

สามารถสื่อความหมายใหเขาใจไดโดยไมเกิดความสับสน เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันที่ 

๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนการระบุเกี่ยวกับการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาฯ ซึ่งตองอานใน

รายละเอียดจึงจะเขาใจวาเปนการเก็บเงินบํารุงการศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการ

สอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงทําใหผูปกครองบางรายอาจเกิดความเขาใจที่



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๔๘ 

 
คลาดเคลื่อน และเพื่อมิใหเปนการขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐  

 (๓) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการ ควรมีการบรรจุการจัดการเรียน   

การสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน เขาไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษา    

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยใหเหลอืเฉพาะรายการที่เปนการจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง โดยเรียกเก็บคาใชจายตามความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน 

เนื่องจากสถานศึกษาตองการที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผูเรียน เพื่อเปน

ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 

  จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน คณะรัฐมนตรีไดใหกระทรวงศึกษาธิการ

รับไปพิจารณาในเรื่องของการปรับปรุงชื่อเร่ืองของประกาศใหชัดเจนสามารถสื่อความหมายใหเขาใจได

โดยไมเกิดความสับสน และการบรรจุการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน เขาไวในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐานของสถานศึกษา โดยใหเหลือเฉพาะ

รายการที่เปนการจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง โดยพิจารณาใน

รายละเอียดตามอํานาจหนาที่ วาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม อยางไร แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรี

อีกคร้ังหนึ่ง 
 

 ๙)  กรณีสิทธิทางการศึกษาตามหลักสูตรการจัดการศึกษาโดยครอบครัว      

(คํารองที่ ๔๘๘/๒๕๕๔ คํารองที่ ๑๖๒/๒๕๕๕ คํารองที่ ๒๔๖/๒๕๕๕ คํารองที่ ๒๙๕/๒๕๕๕ 

และคํารองที่ ๔๗๑/๒๕๕๕,รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๙๗-๑๐๐/๒๕๕๖ และ ๒๗/๒๕๕๖) 

  ผูรองไดรองเรียนวา การจัดการศึกษาโดยครอบครัว เปนทางเลือกประเภทหนึ่งใน

การสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกบุตรหลาน โดยกระทรวงศึกษาธิการได

มีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ 

ที่ระบุใหครอบครัวตองไปจดทะเบียนขออนุญาตจัดการศึกษากับเขตพื้นที่การศึกษา ทําใหผูจัดการศึกษา

โดยครอบครัว (ครอบครัวบานเรียน) พบอุปสรรคในการใชสิทธิจัดการศึกษาหลายประการ เชน 

การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูประสานงานท่ีมีทัศนคติไมยอมรับใหมีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

นโยบายการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไมเอื้ออํานวยใหครอบครัว

สามารถจัดการศึกษาไดตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติ การตีความการใชกฎกระทรวงฯ ในทาง

ละเมิดสิทธิการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมทั้งไมสามารถเชื่อมโยงกับ

ระบบการศึกษาทุกระบบ การติดตามและประเมินผลไมสอดคลองกับแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู เปน

ตน โดยผูรองเห็นวา ภาคีเครือขายครอบครัวบานเรียนควรไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดย



๒๔๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ครอบครัวรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและเปน

การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

  กสม. พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาเปนไปอยาง

ครอบคลุมและรอบดาน และเพื่อใหสอดคลองกับมิติสิทธิและเสรีภาพของบุคคล สิทธิและเสรีภาพใน

การศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ    

พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๗ กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัด

การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจาย

อํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๖  

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๑๓ และอนุสัญญา      

วาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๒๘ กสม. จึงมีมติ ใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี โดย

กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้  

  (๑) กระทรวงศึกษาธิการควรมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาดานการจัด

การศึกษาโดยครอบครัวใหมีความชัดเจน เพื่อเปนการสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและเปน

อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่สนใจ รวมทั้งควรมีการเชื่อมโยงการศึกษาทั้ง ๓ ระบบ คือ การศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อเปนการ

พัฒนาระบบการศึกษาตามอัธยาศัยของประเทศไทยใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอไป 

  (๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรงรัดในการจัดทําคูมือ

การดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งตองมีการทํา

ความเขาใจในเชิงระบบใหตรงกันทั่วประเทศ โดยหลังจากที่ไดมีการใชคูมือฯ ดังกลาวแลวควรมีการ

รับฟงปญหาจากการใชคูมือฯ และการประเมินผลรวมกันของผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลมาใชในการ

ปรับปรุงคูมือฯ ใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อใหเกิดการ

เรียนรูซึ่งกันและกัน ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาที่เหมาะสมและเปนระบบตอไป 

  (๓) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรงรัดการดําเนินการตามที่

ไดจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโดยครอบครัวเปน ๒ ระยะ คือ การดําเนินงานระยะยาว และการ

ดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามประเด็นปญหาที่ไดมีการวิเคราะหและได

กําหนดเปาหมายเพื่อการจัดทําแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไวแลว 

  (๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรงประสานงานและหารือ

ไปยังหนวยบัญชาการรักษาดินแดนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการแกไขปญหาประเด็นการเรียน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๕๐ 

 
วิชาทหารหรือการเรียนรักษาดินแดน (รด.) โดยเฉพาะปญหาการแกไขกฎหมายเพื่อใหมีการกําหนด

หลักเกณฑและใหสิทธิกับผูเรียนจากการศึกษาโดยครอบครัว ผูเรียนจากการศึกษานอกโรงเรียน 

(กศน.) ผูเรียนจากการศึกษาทางเลือก และผูเรียนจากการศึกษาตามอัธยาศัย ในการสมัครเปน

นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๑ 

บัญญัติวา “บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย” เพื่อ

เปนกําลังของชาติ โดยรัฐสามารถเกณฑกําลังพลมาใชปองกันประเทศในยามศึกสงคราม ทั้งนี้ 

การสมัครเปนนักศึกษาวิชาทหารเพื่อใหผูที่สนใจไดเขารับการฝกวิชาทหารและพรอมที่จะเปนกําลัง

สํารองรับใชชาติในยามศึกสงคราม  

  (๕) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อให

ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูที่เกี่ยวของ และประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาโดยครอบครัวและเปนการสงเสริมใหมีความเขาใจที่ตรงกันรวมทั้งการจัดอบรมและให

ความรูกับเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเพื่อใหมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเปนการปรับทัศนคติในเรื่องการจัด

การศึกษาโดยครอบครัว 

  (๖) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรหารือไปยังกรมบัญชีกลาง

และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับหลักเกณฑการเบิกจายงบประมาณงบเงินอุดหนุนการ

จัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป รวมทั้งควรมี

การหารือเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่ชัดเจนตอไปในอนาคต เกี่ยวกับสิทธิประโยชนของ

ครอบครัวที่จะไดรับเงินอุดหนุนการศึกษารายหัวสําหรับผูเรียน และเงินอุดหนุนสําหรับการจัด

การศึกษาโดยครอบครัว  

  (๗) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจ

กับผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือใหครอบครัวและผูเรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไดมี

ความรู ความเขาใจในบทบาท อํานาจหนาที่ และการดําเนินงาน ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง

ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูเรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ อีกทั้ง

ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีและการมีทัศนคติที่ดตีอกันในการดําเนินงานตอไปในอนาคต  

  (๘) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรพิจารณาหลักเกณฑและ

ขั้นตอนในการดําเนินงาน โดยลดขั้นตอนที่ยุงยากเกินความจําเปนเพื่อใหเจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสามารถเสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษาใหคณะกรรมการพิจารณาและแจงผลการพิจารณา

คําขออนุญาตจัดการศึกษาแกครอบครัวที่ยื ่นคําขออนุญาตจัดการศึกษาโดยดําเนินการไดทัน



๒๕๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขออนุญาตจัดการศึกษา ตามที่กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการ

จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนด  

  (๙) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรพิจารณาจัดใหมีเจาหนาที่ใน

เขตพื้นที่การศึกษาแตละแหง ใหเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหคําปรึกษา คําแนะนํา และอํานวยความ

สะดวกใหกับครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมทั้งควรมีการปรับปรุงการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงไปไดดวยด ี

  จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน คณะรัฐมนตรีไดใหกระทรวงศึกษาธิการ

รับไปพิจารณาดําเนินการ รวมทั้งความเห็นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ

หนาที่ โดยอยูในกรอบของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของโดยเครงครัดตอไปและในสวนของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการเพื่อการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมาอยางตอเนื่อง โดยจัดทําคูมือการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 

ที่เนนการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา องคกร บุคคล และ

ผูจัดการศึกษา รวมทั้งไดมีการจัดทําแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก

ยิ่งขึ้น และไดแจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงทราบและดําเนินการตามแนวทางการขอ

อนุญาตจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว แนวทางการประเมินความรู ความสามารถ และ

ประสบการณของผูจัดการศึกษา ในกรณีที่มีคุณวุฒิต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 

รวมทั้งการพิจารณาจัดใหมีเจาหนาที่ในเขตพื้นที่การศึกษาใหเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหคําปรึกษา 

คําแนะนํา และอํานวยความสะดวกใหกับครอบครัวที่ขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัว และการ

ปรับปรุงดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี    

 ๑๐) การปฏิบัติที่ไมเปนธรรม กรณีสํานักงาน ก.พ. กําหนดปรับปรุงตําแหนง

ของบุคลากรทางสาธารณสุขที่ไมเทาเทียมกัน (คํารองที่ ๗๓๗/๒๕๕๓,รายงานผลการพิจารณาฯ  

ที่ ๑/๒๕๕๕) 

   ผูรองไดรองเรียนวา สํานักงาน ก.พ. ไดมีหนังสือพิจารณาปรับปรุงการกําหนด

ตําแหนงตาง ๆ ในโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งการปรับปรุงตําแหนง

เปนระดับสูงขึ้นนั้น ใหนําตําแหนงที่วางอยูมายุบรวม โดยใหคิดจากคาตอบแทนเฉลี่ยในระดับสูงสุด

ของตําแหนงนั้น และคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงที่จะนํามายุบจะตองครอบคลุมคาตอบแทนที่



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๕๒ 

 
เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด แตในสายงานแพทยสามารถเลื่อนระดับ

เปนนายแพทยระดับเชี่ยวชาญไดทุกตําแหนง โดยไมตองนําตําแหนงวางมายุบรวม ซึ่งผูรองเห็นวา

เปนการเลือกปฏิบัติ โดยสํานักงาน ก.พ. ควรใหมีการกําหนดตําแหนงสูงขึ้นอยางเทาเทียมกันทุกสาย

งาน และควรมีการทบทวนการออกระเบียบปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติไดจริง 

   กสม. พิจารณาแลวเห็นวา การที่สํานักงาน ก.พ. ไดอนุมัติในหลักการโดยให

ปรับปรุงการกําหนดตําแหนงตาง ๆ ในโรงพยาบาลศูนยโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน 

โดยมีหลักการวา การกําหนดตําแหนงที่มีผลทําใหคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการเพิ่มขึ้น ใหสวน

ราชการนําตําแหนงวางที่มีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงที่นํามายุบ

จะตองครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการกําหนดตําแหนงนั้น เพื่อควบคุมคาใชจายดาน

บุคคลไมใหเพิ่มสูงขึ้น ดังเชน โรงพยาบาลชุมชน จํานวน ๗๓๗ แหง มีผูที่ไดปรับตําแหนงเปนหัวหนา

พยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ๘ วช.) จํานวน ๓๗๗ คน คงเหลือหัวหนาพยาบาลผูที่ยังไมไดปรับ

ตําแหนงอีก ๓๖๐ คน ซึ่งติดขัดในหลักการดังกลาว โดยในสวนของความกาวหนาในสายงานพยาบาล 

ผูรองกับพวกมิไดประสงคที่จะตองเปนระดับเชี่ยวชาญทุกคนดังเชนสายงานแพทยแตเพียงเพื่อขอให

พิจารณาปรับตําแหนงหัวหนาพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพ ๘ วช.) ในสวนที่ยังมิไดดําเนินการของ

โรงพยาบาลชุมชนซึ่งมีเพียงโรงพยาบาลละ ๑ ตําแหนง ใหครบถวนเทานั้น ตอมา สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีหนังสือขอยกเวนหลักเกณฑในตําแหนงสายงานแพทยและทันตแพทย 

โดยขอใหการกําหนดตําแหนงสูงข้ึนของทั้งสองตําแหนงนี้เปนระดับเชี่ยวชาญ โดยไมตองนําตําแหนงวาง

มายุบรวม และสํานักงาน ก.พ. ไดอนุมัติตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเฉพาะตําแหนง

สายงานแพทยทําใหตําแหนงสายงานแพทยไมตองนําตําแหนงวางมายุบรวม ตอมาสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีหนังสือขอใหสวนราชการในสังกัดระงับการใชตําแหนงวาง เพื่อนํา

ตําแหนงวางดังกลาวมาใชบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนของรัฐบาลในสายงานแพทย และทันตแพทย กรณี

จึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล

ตามมาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในตําแหนงสาย

งานอื่นท่ีทําหนาที่ใหบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะระหวางบุคลากรที่มีสถานะเปนแพทยกับบุคลากรที่มี

สถานะอื่น คือ ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย นักเทคนิคการแพทย 

นักวิทยาศาสตรการแพทย นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย 

นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก และนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งควรมีโอกาสเทาเทียมกันในการไดรับ

การสงเสริมใหมีความกาวหนาในการทํางานในระดับที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม ตามปฏิญญาสากล

วาด วยส ิทธ ิมน ุษยชน ขอ ๒ (๑) ขอ ๗  กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธ ิ         

ทางการเมือง ขอ ๒๖ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๗  



๒๕๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
   ทั้งนี้ ในการบริหารประเทศ รัฐบาลตองบริหารราชการแผนดินใหเปนไปตาม

แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ ซึ่งมี

บัญญัติไวในสวนที่ ๔ วาดวยแนวนโยบายดานศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษา และ

วัฒนธรรม มาตรา ๘๐ (๒) วา รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสราง

เสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการ

สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมใน

การพัฒนาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุขซึ่งการดําเนินนโยบายในสวนนี้ รัฐบาลตองอาศัย

บุคลากรที่ทําหนาที่ใหบริการสาธารณสุขเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของรัฐบรรลุเปาหมายตามนโยบาย 

ซึ่งบุคลากรดังกลาวประกอบดวยผูที่ดํารงตําแหนงหลากหลายสถานะตามสาขาวิชาชีพตาง ๆ คือ 

แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตร

การแพทย นักกายภาพบําบัด นักกิจกรรมบําบัด นักเวชศาสตรการสื่อความหมาย นักจิตวิทยา 

นักจิตวิทยาคลินิก และนักวิชาการสาธารณสุข ในการนี้ รัฐบาลควรมีกรอบแนวทางการเขาสูตําแหนง

และการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคลากรที่ทําหนาที่ใหบริการสาธารณสุข ในแตละสถานะวิชาชีพ

ใหเปนไปดวยความเปนธรรม เพื่อใหทุกคนมีความมั่นใจในความกาวหนาและมีขวัญกําลังใจในการ

ทํางานตอไป 

   กสม. จึงมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวมตอ สํานักงาน ก.พ. 

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี เพื่อใหมีแนวทางในการปฏิบัติใหเทาเทียมกัน

ทั่วประเทศ และใหสอดคลองกับมิติดานสิทธิและเสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพันธกรณีระหวางประเทศ ที่ใหการคุมครองและรับรองไว ดังนี้ 
 

   (๑) สํานักงาน ก.พ. ควรมีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑการกําหนดตําแหนงใน

ระดับที่สูงขึ้นของทุกสายงานใหเปนไปตามแนวทางที่กอใหเกิดความเปนธรรม โดยคํานึงถึงความ

เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะเฉพาะของสาขาวิชาชีพตาง ๆ เพื่อใหมีแนวทางในการปฏิบัติตอ

บุคคลที่เทาเทียมกัน ในเรื่องของความกาวหนาในการทํางานของบุคคล 

   (๒) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขควรมีการเสนอการขออัตราเพิ่มใหมไป

ยังสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกําหนดอัตราวางในระยะยาว ที่ตองบรรจุแพทย 

ทันตแพทย และพยาบาล ซึ่งเปนนักเรียนทุนรัฐบาลที่เปนคูสัญญาชดใชทุน เพื่อใหมีความชัดเจนและ

เปนการรองรับในการบรรจุนักเรียนทุนของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งเปนการปองกันมิใหเกิดผล

กระทบตอสายงานอื่นที่ใหบริการสาธารณสุข ที่ตองใชตําแหนงวางที่มีเงินมายุบรวมจากการปรับปรุง

การกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง ๒๕๔ 

 
   (๓) คณะรัฐมนตรีควรมีนโยบายใหสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

พิจารณาภาพรวมของประเทศในการบริหารงบประมาณดานบุคลากรของหนวยงานตาง ๆ ที่มี

ความสําคัญในดานการใหบริการดานสุขภาพ การศึกษา และการสาธารณสุข เปนตน เพื่อใหมีความ

สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนแนวทางในการปฏิบัติตอบุคคลที่กอใหเกิดความเปน

ธรรม เนื่องจากในวิชาชีพตาง ๆ ก็มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ และประการสําคัญ สํานักงาน 

ก.พ. เปนหนวยงานที่ดูแลดานการบริหารกําลังคนภาครัฐ และเปนหนวยงานที่กํากับดูแลขาราชการ

พลเรือน เพื่อใหเกิดการแกไขปญหาในภาพรวมของประเทศ และเปนการสรางขวัญกําลังใจใหกับ

ผูปฏิบัติงานในดานความกาวหนาของแตละวิชาชีพ จึงควรมีการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ

การกําหนดตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น เพื่อมิใหเกิดการลักลั่นในกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ  

   จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน กระทรวงสาธารณสุขไดมีขอสังเกต

วา เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีลูกจางที่จางไวดวยเงินบํารุงจํานวนมาก โดยเฉพาะสายงานที่

กระทรวงสาธารณสุขขาดแคลน เชน พยาบาลวิชาชีพ นักเทคนิคการแพทย นักกายภาพบําบัด เจาพนักงาน

สาธารณสุข เปนตน ซึ่งควรที่จะไดรับการบรรจุเมื่อสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีตําแหนงวาง 

แตดวยเหตุผลที่ตองดําเนินการตามมติที่ ก.พ. กําหนด จึงทําใหตองนําตําแหนงวางในสายงานอื่น ๆ 

มาปรับปรุงกําหนดตําแหนงเพื่อบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล เปนผลใหผูที่ไดรับการจางไวขาดโอกาสที่จะ

ไดรับการบรรจุเขารับราชการ ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี และสํานักงาน 

ก.พ. รับขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. ไปพิจารณาดําเนินการในภาพรวมของประเทศตอไป  

 ๑๑) มาตรการและแนวทางการรองรับผูตองโทษหลังการปลอยตัว จํานวน 

๓๘,๐๐๐ คน ที่ไดรับอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

(รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๙๔๖/๒๕๕๘) 

 กรณีที่สื่อมวลชนไดนําเสนอขาวกรณีมาตรการและแนวทางการรองรับผูตองโทษ

หลังการปลอยตัว จํานวน ๓๘,๐๐๐ คน ที่ไดรับการอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย

โทษ พ.ศ. ๒๕๕๘ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน 

เพื่อจัดระบบรองรับการปลอยผูตองโทษตามพระ

ราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ โดยไดกําหนด

มาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่จะรองรับ

คนกลุ มนี ้ เชน หนวยงานที ่เกี ่ยวของจะตองมี



๒๕๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ระบบคัดกรองและออกใบประเมินวาเปนกลุมคนที่ผานระบบการประเมินจากภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ

แลว เพื่อใหผูประกอบการหรือบริษัท มีความเชื่อมั่นที่จะรับเขาทํางาน และแนวคิดในการนําระบบที่

ภาครัฐอุดหนุนบริษัทที่รับคนกลุมนี้เขาทํางาน โดยรัฐอาจสนับสนุนเงินเดือนสมทบอีกรอยละ ๓๐ 

เพื ่อใหเกิดการจางงานและไมหวนกลับไปกระทําความผิด เปนตน ประกอบกับเรื่องในลักษณะ

เดียวกันนี้ กสม. ไดเคยวินิจฉัยในประเด็นกรณีผูที่เคยรับโทษใหจําคุกถูกจํากัดสิทธิในการเขารับ

ราชการ และกรณีคัดแยกขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยไดมี

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการเปดโอกาสใหผูที่เคยตองโทษจําคุกสามารถ

ประกอบอาชีพที่สุจริตไดกลับตนเปนคนดี และใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

 กสม. จึงไดมีการตรวจสอบมาตรการและแนวทางการรองรับผูตองโทษหลัง

การปลอยตัวของรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม โดยไดเชิญผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของมาให

ขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการรับผูเคยตองโทษเขาทํางานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยสามารถ

ประมวลขอมูลและความเห็นของหนวยงานตางๆ ได ดังนี ้

 (๑) จากการรับฟงคําชี้แจงของผูแทนกรมราชทัณฑในเรื่องมาตรการรองรับ

ผูพนโทษที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษ จํานวน ๓๘,๐๐๐ คน นั้น รัฐบาลตองการใหทุกภาคสวนให

ความชวยเหลือแกผูไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา ดังนั้น รัฐควรมีแนวทางสงเสริม หรือมาตรการ

ชวยเหลือใหหนวยงานตาง ๆ สามารถนํานโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติอยางเปนจริงได เชน รัฐ

สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือในการจายเปนคาจางสวนหนึ่ง หากมีการจางผูพนโทษเหลานี้ หรือเปน

มาตรการดานภาษีที่จะใหประโยชนดานภาษีแกบริษัทเอกชนที่รับผูพนโทษเขาทํางาน ซึ่งการ

ดําเนินการเรื่องดังกลาวจะตองทําความตกลงระหวางหนวยงานที่เก่ียวของ เชน กระทรวง การคลัง 

และ ที่เก่ียวของตอไป โดยกรมอาจมีการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชทัณฑเปนผูมีบทบาทหลักใน

การผลักดันเรื่องนี้อยางจริงจังตอไป อยางไรก็ตาม หากรัฐมีนโยบายที่จะผลักดันในเรื่องนี้อยางจริงจัง 

โดยออกเปนกฎหมาย ควรเปนกฎหมายในลักษณะของการสงเสริมการประกอบอาชีพของผูพนโทษ 

แตมิใชในลักษณะของการบังคับใหหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชน ตองดําเนินการ  

(๒) ในสวนของการสงเสริมอาชีพ ซึ่งกรมราชทัณฑไดดําเนินการอยูแลว เปน

เรื่องที่ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางจริงจัง โดยอาจแกไขเพิ ่มเติม พระราชบัญญัติ

ราชทัณฑฯ เพื่อใหกรมราชทัณฑมีอํานาจหนาท่ีในเรื่องการฟนฟูหรือการเตรียมความพรอมใหกับผูพน

โทษเพื่อใหกลับคืนสูสังคมได เพราะหากสังคมใหการยอมรับผูพนโทษเขาสูสังคม ก็จะเปนการลดปริมาณ

การกระทําผิดซ้ําของคนเหลานี้ได นอกจากนี้ กรมราชทัณฑควรมีการฝกอบรมอาชีพเฉพาะ โดยอาจ

ประสานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อผลิตแรงงานที่มีฝมือและคุณภาพดานตาง ๆ เพื่อปอนใหกับ

หนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้ กสม. เห็นวา ผูพนโทษสวนใหญมีความประสงคจะประกอบอาชีพอิสระ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๕๖ 

 
แตประสบปญหาขาดแคลนเงินทุน กรมราชทัณฑหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรจัดสรรงบประมาณ

เพื่อสนับสนุนใหผูพนโทษสามารถประกอบอาชีพอิสระไดตามความตองการเพื่อมิใหตองกลับไป

กระทําความผิดซ้ําอีก สวนการใหเปนเงินอุดหนุนหรือเงินทุนแกผูพนโทษเพื่อประกอบอาชีพอิสระนั้น 

อาจตองพิจารณาสิทธิของประชาชนท่ัวไปในการไดรับโอกาสดังกลาวประกอบดวย 

 (๓) ในการคืนคนดีสู สังคม นอกจากจะพิจารณาสิทธิในการประกอบ

อาชีพของผูพนโทษแลว จะตองพิจารณาถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป และหนวยตาง ๆ ในสังคม ใน

การที่จะไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไปพรอม ๆ กัน โดยควรคํานึงถึงความคิดเห็นและ

ความรูสึกในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของสังคมควบคูกันไปดวย เชน หากรัฐมีความตองการให

ภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทํางาน ก็ควรมีมาตรการของรัฐที่รับรองวา หนวยงานที่รับผูพนโทษเขา

ทํางานจะมีหลักประกันความปลอดภัยตามสมควรในการรับบุคคลเหลานี้เขาทํางาน 

 (๔) ภาครัฐควรเปนตัวอยางแกภาคเอกชนในการรับผูพนโทษเขาทํางาน แต

จากการพิจารณากฎหมายและระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ ยังไมเปดชองใหมีการรับผูเคย

ตองโทษทางอาญาเขาทํางานได ในสวนของหนวยงานภาครัฐ จึงควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑใน

การรับบุคคลเขาทํางาน ทั้งนี้ ควรกําหนดหลักเกณฑใหมีการ

เปดชองใหมีการใชดุลพินิจในการพิจารณารับบุคคลที่ เคย

ตองโทษเขาทํางานได เนื่องจากเจาหนาที่ของรัฐในแตละ

หนวยงานมีสถานะที่แตกตางกัน เชน พนักงานจาง ลูกจาง

ชั่วคราว ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ขาราชการ พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ และลักษณะงานที่ปฏิบัติก็มีความแตกตางกัน จึง

ไมควรกําหนดเปนหลักเกณฑที่เครงครัด ดังเชนที่ปรากฏอยูใน

ปจจุบันของหลายหนวยงานวา ผูที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุด

ใหจําคุก เปนคุณสมบัติตองหามในการเปนเจาหนาที่ของรัฐ โดย

ไมมีขอยกเวน หรือไมควรตีความวา การมีประวัติอาชญากรรม

ในทะเบียนประวัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ถือวา มีความประพฤติเสื่อมเสียและบกพรองในศีลธรรมอัน

ดี ทําใหขาดคุณสมบัติและเปนลักษณะตองหามในการเปนเจาหนาที่ของรัฐ 

 จากการรับฟงขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการรับผูเคยตองโทษเขาทํางานทั้ง

ในภาครัฐและภาคเอกชน จากผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของแลว กสม. จึงไดจัดทําขอเสนอแนะในการ

รวมผลักดันใหมาตรการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูตองโทษปรากฏเปนจริงได ดังนี ้

(๑) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณชวยเหลือในการจาย

เปนคาจางสวนหนึ่ง หากมีการจางผูพนโทษเหลานี้ หรือเปนมาตรการดานภาษีที่จะใหประโยชนดาน



๒๕๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ภาษีแกบริษัทเอกชนที่รับผูพนโทษเขาทํางาน ซึ่งการดําเนินการเรื่องดังกลาวจะตองทําความตกลง

ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง และอาจมีการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ        

ที่เกี่ยวของตอไป โดยกรมราชทัณฑเปนผูมีบทบาทหลักในการผลักดันเรื่องนี้อยางจริงจังตอไป     

อยางไรก็ตามหากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะผลักดันในเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยออกเปนกฎหมาย 

ควรเปนกฎหมายในลักษณะของการสงเสริมการประกอบอาชีพของผูพนโทษ แตมิใชในลักษณะของ

การบังคับใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ตองดําเนินการ  

  (๒) ในสวนของการสงเสริมอาชีพ ซึ่งกรมราชทัณฑไดดําเนินการอยูแลว เปน

เรื่องท่ีควรสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางจริงจัง โดยอาจแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติราชทัณฑฯ 

เพื่อใหกรมราชทัณฑมีอํานาจหนาที่ในเรื่องการฟนฟูหรือการเตรียมความพรอมใหกับผูพนโทษเพื่อให

กลับคืนสูสังคมได และกรมราชทัณฑควรมีการฝกอบรมอาชีพเฉพาะ โดยอาจประสานกับกรมพัฒนา

ฝมือแรงงานเพื่อผลิตแรงงานท่ีมีฝมือและคุณภาพดานตาง ๆ เพื่อปอนใหกับหนวยงานตาง ๆ 

(๓) ผูพนโทษสวนใหญที่มีความประสงคจะประกอบอาชีพอิสระแตประสบ

ปญหาขาดแคลนเงินทุน กรมราชทัณฑหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรจัดสรรงบประมาณเพื่อ

สนับสนุนใหผูพนโทษสามารถประกอบอาชีพอิสระไดตามความตองการเพื่อมิใหตองกลับไปกระทําความผิด

ซ้ําอีก สวนการใหเปนเงินอุดหนุนหรือเงินทุนแกผูพนโทษเพื่อประกอบอาชีพอิสระนั้น อาจตองพิจารณา

สิทธิของประชาชนทั่วไปในการไดรับโอกาสดังกลาวประกอบดวย 

 (๔) หากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายขอความรวมมือตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะ

ใหภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทํางาน ก็ควรมีมาตรการของรัฐที่รับรองวา หนวยงานที่รับผูพนโทษเขา

ทํางานจะมีหลักประกันความปลอดภัยตามสมควรในการรับบุคคลเหลานี้เขาทํางาน 

 (๕) ในสวนของหนวยงานภาครัฐ ควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑในการ

รับบุคคลเขาทํางาน ทั้งนี้ ควรกําหนดหลักเกณฑใหมีการเปดชองใหมีการใชดุลพินิจในการพิจารณา

รับบุคคลที่เคยตองโทษเขาทํางานได และไมควรตีความวา การมีประวัติอาชญากรรมในทะเบียน

ประวัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ถือวา มีความประพฤติเสื่อมเสียและบกพรองในศีลธรรมอันดี 

ทําใหขาดคุณสมบัติและเปนลักษณะตองหามในการเปนเจาหนาที่ของรัฐทุกกรณ ี

 

 

   

 

 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดท่ีสอง ๒๕๘ 

 
๔.๗  ประเด็นที่ ๗ : สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
  

 กสม. กําหนดใหพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนพื้นที่สําคัญในการดําเนินการทั้งดานการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนงานเชิงรับ ไดแก งานการคุมครองสิทธิมนุษยชน งานการ

ตรวจสอบกรณีรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต และงานดานประเด็นยุทธศาสตรสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนงานเชิงรุก ไดแก 

งานการสงเสริมสิทธิมนุษยชน งานประสานความรวมมือในการสรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชนกับ

บุคคลและองคกร เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพื่อเสริม

กําลัง (Empowerment) ใหกับบุคคลและชุมชนเพื่อใหมีความเขมแข็งในการพิทักษสิทธิของตนเองได 

การประสานหนวยงานในการสรางองคความรูเพื่อสงเสริมการทํางานดานสิทธิมนุษยชนระหวาง

หนวยงาน ซึ่ง กสม. มีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี ้
 

 ๔.๗.๑ ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

   กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนจํานวน ๓๐๗ คํารอง จําแนกคํารองตามพื้นที่เกิดเหตุ ดังนี้ 

จังหวัดปตตานี ๑๐๐ คํารอง จังหวัดยะลา ๘๗ คํารอง 

จังหวัดนราธิวาส ๑๐๓ คํารอง และจังหวัดสงขลาในอําเภอนา

ทวี จะนะ เทพา และสะบายอย ๑๗ คํารอง ซึ่งมีประเด็นการ

รองเรียน ไดแก การซอมทรมาน กระบวนการยุติธรรม การ

เยียวยา การสูญหาย และอื่น ๆ จากกรณีการตรวจสอบกรณี

รองเรียนดังกลาว กสม. ไดตรวจสอบและจัดทํารายงานผล

การพิจารณาเพื่อเสนอมาตรการการแกไขปญหา รวมถึงมี

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของเพื่ อ

พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ โดยมีกรณีที่นาสนใจ

และเปนประเด็นท่ีสําคัญ จําแนก ๒ กลุม ดังนี้ 
 

 ๑) กรณีที่ กสม. ไดกําหนดมาตรการการแกไขปญหาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ 

โดยจัดทําเปนรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
 

 ๑.๑) กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่ฝายความมั่นคงมีการกระทําการทรมานและ

การปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรม (คํารอง ๓๔ คํารอง, รายงานผล

การพิจารณาฯ ที่ ๒๗๕-๓๐๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓) 



๒๕๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีดังกลาวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอ

ผูตองหาหรือผูตองสงสัยวาเกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใน

ขั้นตอนการปดลอม การตรวจคน ขั้นตอนการจับกุม การเชิญตัว การควบคุมตัว และการซักถาม 

พฤติการณที่ถูกกลาวอาง เชน การช็อตดวยไฟฟา การใชเทาเหยียบย่ํา การทุบตี การใชบุหรี่จี้ตาม

รางกาย การไมใหนอนหลับ การไมใหรับประทานอาหาร หรือใชกระบวนการซักถามในชวงเวลาซึ่ง

เปนเวลานอนพักผอน และการขมขูคุกคามในรูปแบบตาง ๆ โดยเปนคํารองในระหวางป ๒๕๕๐ – 

๒๕๕๓ รวม ๓๔ คํารอง และมีรายงานผลการตรวจสอบแลวโดย กสม. เห็นวา การปฏิบัติหนาที่ของ

เจาหนาที่ดานความมั่นคงมีหลายกรณีที่เขาขายการใชกําลังที่ไมเหมาะสม และมีลักษณะที่เปนการ

กระทําทรมานหรือการปฏิบัติที่ไรมนุษยธรรม รวมถึงมีการพัฒนารูปแบบการกระทําที่จะทําใหไม

สามารถตรวจพบรองรอยบาดแผล มีการขมขู และกดดันดานจิตใจ  

  กสม. มีความเห็นวา เพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะไมใหมีการกระทําในลักษณะ

ที่เปนการทรมานหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หรือเปนการสรางเงื่อนไขที่จะนําไปสูการกอความไม

สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อเปนการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามที่ได

รับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ซึ่งบังคับใชขณะนั้น) 

กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญญาการตอตานการทรมาน 

และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี ประมวลกฎหมายอาญา 

และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กสม. จึงเสนอมาตรการการแกไขปญหาตอรัฐบาลและ

หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งหมด ๕ ดาน กลาวคือ มาตรการดานกฎหมาย ดานสิทธิมนุษยชนศึกษา 

ดานกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชน ดานกระบวนการยุติธรรม และดานการเยียวยา พรอมทั้งมี

ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. 

๒๕๔๒ มาตรา ๒๘ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของรับไปพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่

กฎหมายกําหนดไว 
 

 ๑.๒) กรณีรองเรียนวาเจาหนาที่รัฐซอมทรมาน (คํารอง ๒๓ คํารอง, รายงานผล

การพิจารณาฯ ที่ ๖๗ - ๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) 

 ตามที่ กสม. ไดตรวจสอบ และไดกําหนดมาตรการในการแกไขปญหา รวมถึงมี

ขอเสนอแนะไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของแลวตามรายงานผลการตรวจสอบตาม (๑.๑) ตอมาไดมีคํารอง 

ในลักษณะดังกลาวอีก ๒๓ คํารอง ประกอบกับ กสม. เห็นวา การดําเนินการตามมาตรการการแกไข

ปญหาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตามรายงานฯ ฉบับแรกนั้นยังไมครบถวนสมบูรณ กสม. จึงเห็นควร



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๖๐ 

 
มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมไปยังหนวยงาน โดยอาศัยอํานาจตาม พระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ วรรคสาม 

 กสม. ไดมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของดังนี้  คือ (๑) 

หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการตามมาตรการ ๕ ดาน ตามรายงานฯ ฉบับที่ ๑ (๓๔ คํารอง) 

เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอสังคมและลดเงื่อนไขที่กอใหเกิดความไมเปนธรรม (๒) หนวยงานที่เกี่ยวของ

ตองใหเจาหนาที่ระดับปฏิบัติมีความเขาใจและรับทราบนโยบายและแนวปฏิบัติในการแกไขปญหา

ภาคใตตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเครงครัด (๓) สงเสริมสิทธิมนุษยชนศึกษาใหมากยิ่ งขึ้น          

และแพรหลาย (๔) ขอกังวลของ กสม. ตอการจัดทํารายงานของรัฐบาลตามอนุสัญญา CAT        

ในป ๒๕๕๔ วา หากปญหาการซอมทรมานไมลดลง รัฐบาลตองถูกตรวจสอบโดยสหประชาชาติและ     

(๕) เรงรัดใหมีการติดตามผลการดําเนินการตามแผนสิทธิมนุษยชน ฉบับที่ ๒ 
 

 ๑.๓) กรณีบุตรชายของผูรองเสียชีวิตระหวางการเขารับการบําบัดยาเสพติด ณ 

ศูนยฟนฟูสมรรถภาพรางกายจินดาภรณ จังหวัดสงขลา (คํารองที่ ๒๖๒/๒๕๕๔, รายงานผล

การพิจารณาฯ ที่ ๒๒๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖)     

 ผูรองไดรองเรียนวา บุตรชายของผูรองไดเขารับการบําบัดยาเสพติดที่ศูนยฟนฟู

สมรรถภาพรางกายจินดาภรณ ตําบลทาหมอไทร อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา หลังจากเขารับการ

บําบัดได ๑๐ วัน เจาหนาที่ศูนยฟนฟูสมรรถภาพรางกายจินดาภรณไดโทรศัพทแจงผูรองวา บุตรชาย

ของผูรองเสียชีวิต เนื่องจากเสพยาเสพติดเกินขนาด เมื่อผูรองและญาติไปรับศพบุตรชายของผูรอง 

พบวา มีบาดแผลตามรางกายเหมือนถูกทํารายรางกายและสถานีตํารวจภูธรจะนะไดสงศพบุตรชาย

ของผูรองไปที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร เพื่อชันสูตรศพหาสาเหตุการตายและนําไปประกอบการ

ดําเนินคดี เมื่อระยะเวลาผานไปสี่เดือนผูรองไดติดตอโรงพยาบาลสงขลานครินทรเพื่อขอทราบผลการ

ตรวจชันสูตรศพ ไดรับแจงวายังดําเนินการไมแลวเสร็จ รวมทั้งสถานีตํารวจภูธรจะนะไมแจงผลความ

คืบหนาทางคดีใหทราบแตอยางใด ผูรองมีความสงสัยเกี่ยวกับการเสียชีวิตในกรณีดังกลาวจึง

รองเรียนขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง 

      กสม. ไดตรวจสอบและกําหนดมาตรการการแกไขปญหา รวมถึงมีขอเสนอแนะไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ คือ เสนอมาตรการการแกไขปญหาไปยังจังหวัดสงขลา และอําเภอจะนะ ในฐานะผูกํากับ

ดูแลศูนยฟนฟูสมรรถภาพรางกายจินดาภรณ ดังนี้ คือ (๑) สมควรพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงและ

กําหนดมาตรการ เพื่อหาแนวทางปองกันมิใหเกิดเหตุการณในลักษณะดังกลาวอีก และตองขอความ

รวมมือชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประกอบดวย (๒) จัดทําขอควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ไมควรปฏิบัติของ

เจาหนาที่ที่มีตอผูเขารับการบําบัดยาเสพติด เพื่อเปนการปองกันมิใหมีการกระทําหรือละเลยการ



๒๖๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประมวลกฎหมายอาญา และอนุสัญญาวา

ดวยการตอตานการทรมานฯ รวมทั้งการใชเครื่องพันธนาการ (กุญแจมือ) ไมสามารถกระทําได 

เนื่องจากผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (๓) จัดใหมีแพทยเฉพาะ

ทางดานการบําบัดยาเสพติดเขาไปดูแลในการบําบัดผูติดยาเสพติดนอกเหนือจากการมีแพทยเขาไป

ตรวจสุขภาพของผูรับการบําบัดเปนประจําทุกเดือน (๔) การรับบุคคลเขามาบําบัดที่ศูนยฯ ในกรณีที่

เปนเด็ก เยาวชน หรือบุคคลที่อาจจะตองไดรับการปกปองคุมครองมากกวาผูใหญ ควรมีการคัดแยก

ระดับอายุเบื้องตน และใหผูที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับกฎหมายและกลไกการคุมครองเด็ก 

เขามาคุมครองดูแลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (๕) กําหนดมาตรการ

หรือกลไกในการบําบัดยาเสพติดโดยคํานึงถึงผูติดยาเสพติดที่อาจจะเปนเด็กผูหญิงใหไดรับการปฏิบัติ

อยางเทาเทียมกับเด็กผูชายตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กพ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (๖) ศูนยฯ ควรเพิ่มมาตรฐานดานการบําบัดโดย

อาจจะสงเสริมใหมีการใชยาบําบัดผูติดยาเสพติดที่เขามารับฏารบําบัดที่ศูนยฯ 

 กสม. ไดเสนอมาตรการการแกไขปญหาไปยังศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลาวา ควรเปน

หนวยงานหลักในการประสานงานการพัฒนาศูนยฟนฟูสมรรถภาพรางกายจินดาภรณอยางบูรณาการ 

เชน กิจกรรมของศูนยฯ เกี่ยวกับการฝกรางกาย จิตใจ และการฝกอาชีพ โดยใชเจาหนาที่อาสาสมัคร

อาจยังไม เพียงพอควรใหหนวยงานที่ เกี่ยวของที่สามารถอํานวยความสะดวกหรือสนับสนุน          

ในดานตาง ๆ เชน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ  

ความมั่นคงของมนุษย เขาไปสงเสริมใหชุมชนและเจาหนาที่อาสาสมัครไดมีความรูและทักษะเพิ่มขึ้น 

ในลักษณะที่ไมครอบงําความคิดของชุมชนและชาวบานก็จะทําใหการพัฒนาศูนยฯ เปนระบบ         

มีมาตรฐานและความกาวหนาและศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต จังหวัดสงขลา 

อําเภอจะนะ และสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดสงขลาสมควรให      

ความชวยเหลือเยียวยาแกครอบครัวของผูเสียชีวิตทางดานจิตใจ และประสานกับหนวยงานที่

เกี่ยวของในเรื่องเงินชวยเหลือตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย

แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔   

 นอกจากนี้ ในเชิงนโยบาย กสม. ไดมีขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (๑) 

คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม ควรจัดสรรงบประมาณในการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น 

เนื่องจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหกับกรมคุมประพฤติเพื่อใชบําบัดฟนฟูผูติด ยาเสพติดทั้ง

ประเทศจํานวน ๑๕,๐๐๐ คนตอป เมื่อเทียบกับจํานวนผูติดยาเสพติดเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดน



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๖๒ 

 
ภาคใต ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ทําใหงบประมาณไมเพียงพอตอการแกไขปญหายาเสพติด

ทั้งประเทศ และ (๒) คณะรัฐมนตรี โดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งศูนยบําบัดยาเสพติด โดย

การมีสวนรวมของชุมชนในภาพรวมทั้งประเทศ หนวยราชการไมควรเขาไปทําหนาที่กํากับ แตควรเขา

ไปในลักษณะสงเสริมใหสามารถดําเนินงานได และจัดทําเปนตนแบบไวเปนตัวอยางใหกับชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหมูบานอื่น ๆ ที่จะนําไปใชได เนื่องจากอัตรากําลังของเจาหนาที่

ภาครัฐไมสามารถเขาไปจัดตั้งศูนยฯ ไดทุกตําบลหรือหมูบาน หากเห็นวาชุมชนมีการรวมมือกันแตยัง

ขาดความรูทางวิชาการ ควรแนะนําสงเสริมใหความรูเพื่อนําไปตอยอดจากสิ่งที่ชุมชนไดทําไวแลว 

อาจจะทําใหประหยัดงบประมาณและไดรับความรวมมือจากชุมชน 
 

 ๑.๔) กรณีบุตรชายของผูรองเสียชีวิตขณะอยูในความควบคุมของเจาหนาที่

ทหารคายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปตตานี (คํารอง ๒๙๔/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ 

๒๕๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖) 

 ผูรองไดรองเรียนวา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจาหนาที่ทหารและ

เจาหนาที่ตํารวจไดนําตัวบุตรชายของผูรองไปสอบสวนที่คายอิงคยุทธบริหาร ตําบลบอทอง 

อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ตอมาเมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผูรองไดรับแจงขาวจาก

ปลัดอําเภอสายบุรีวา บุตรชายของผูรองไดเสียชีวิต เนื่องจากผูกคอตายภายในหองควบคุม

ศูนยเสริมสรางความสมานฉันท (ศสฉ.) ผูรองจึงไดไปรับศพบุตรชายเพื่อนําไปประกอบพิธีทาง

ศาสนาอิสลาม แตเนื่องจากการเสียชีวิตของบุตรชายเปนการเสียชีวิตขณะอยูในความควบคุมของ

เจาหนาที่ทหารและสภาพศพของบุตรชาย ปรากฏบาดแผลและรองรอยฟกช้ําตามรางกาย จึง

รองเรียนขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของบุตรชายของผูรอง 

  จากกรณีดังกลาว กสม. ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอกองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค ๔ (กอ.รมน.ภาค ๔) คือ (๑) การซักถามหรือการแสวงหา

ขอมูลพยานหลักฐาน ควรใหเจาหนาที่ตํารวจเปนผูซักถาม เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

มากกวาเจาหนาที่ทหาร และตองไมใชวิธีการที่รุนแรง เชน การซอมทรมาน การซักถามโดยใช

เวลานาน การกดดันทางดานจิตใจดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล เปนตน (๒) ควรมีนักจิตวิทยา 

หรือจิตแพทยประจําสถานที่ควบคุมตัว เพื่อสังเกตการณ ดูแล หรือใหคําปรึกษา แนะนํากลุม       

ผู ถูกควบคุมตัว เพื่ อมิ ใหอยู ในภาวะทางจิตใจที่ เสี่ ยงตอการทํารายตนเอง (๓ ) การดูแล               

ผูตองสงสัยในระหวางการควบคุมของเจาหนาที่ เมื่อมีการเชิญตัวผูตองสงสัยมาซักถามและ     

ควบคุมตัว จะตองมีการดูแลและคุมครองความปลอดภัย มิใหเกิดการกระทําอันตรายตอชีวิตและ

รางกาย ไมวาจะเปนการกระทําดวยตนเองหรือถูกกระทําดวยวิธีการใด ๆ เกิดขึ้นอีกและ (๔) หาก



๒๖๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ปรากฏวามีการฝาฝน หรือมีการรองเรียนวาเจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระเบียบกองอํานวยการรักษา

ความมั่นคงภายในภาค ๔ วาดวยการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๑๑ แหง       

พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการจับกุม และ

ควบคุมตัวบุคคลที่ตองสงสัยตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน         

พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหมีการสอบสวนขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยหรือทางอาญากับเจาหนาที่ที่ฝาฝน

อยางเครงครัด 
 

 ๑.๕) กรณีเจาหนาที่ทหาร คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรรุมทําราย

รางกายพลทหารซึ่งเปนหลานชายของผูรองจนเสียชีวิต (คํารอง ๒๕๒/๒๕๕๔, รายงานผล

การพิจารณาฯ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 ผูรองกลาวอางวา หลานชายของผูรองเปนพลทหารกองประจําการรุนป 

๒๕๕๔ กองพลพัฒนาที่ ๔ คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส 

ไดหลบหนีออกจากคายเพื่อเดินทางกลับบานที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากทนการฝกไมไหว แตเจาหนาที่

ทหารไดติดตามนําตัวกลับไปในคายและรุมทํารายรางกายจนไดรับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต       

ในเวลาตอมา 

 กสม. จึงไดเสนอมาตรการการแกไข ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ กลาวคือ (๑) 

เจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ตองดําเนินการกรณีตามคํารอง โดยใหดําเนินคดีตามกฎหมาย

แกบรรดาผูถูกรองทั้งหมดเพื่อความยุติธรรม หากผลการสอบสวนพบวา ผูกระทําความผิด

นอกเหนือจากผูถูกรองดังกลาวแลว ใหมีการดําเนินการตามกฎหมายตอไป ซึ่งเรื่องนี้สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) สมควรเรงรัดการ

ดําเนินคดีเพื่อหาผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว (๒) กรณีตามคํารองที่เกิดขึ้นเปน

การกระทําของผูถูกรองซึ่งเปนทหารดวยกัน ซึ่งในทางพิจารณาฟงไดวาเปนการกระทําของบุคคลหรือ

กลุมบุคคลซึ่งขาดการกํากับดูแลที่ดี จึงสมควรที่หนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะ กอ.รมน.ภาค ๔ 

กองทัพภาคที่ ๔ จะไดวางมาตรการปองกันและมิใหเกิดเหตุการณดังเชนกรณีนี้ขึ้นอีกและ (๓) 

หนวยงานที่เกี่ยวของสมควรใหมีการเยียวยาทั้งรูปตัวเงิน และชวยเหลือครอบครัวของผูเสียหาย โดย

ใหความสําคัญตอการชวยเหลือดานจิตใจดวย 

 สวนในเชิงนโยบาย กสม. ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังคณะรัฐมนตรีวา

คณะรัฐมนตรีสมควรดําเนินการอนุวัติกฎหมายภายในใหเปนไปตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและ

การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (CAT) รวมถึงการเตรียมการ

รองรับการเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (OPCAT) 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๖๔ 

 
๑.๖) กรณีขอความเปนธรรมและขอใหฟองคดีแทนผูเสียหาย จากเหตุการณ

สลายการชุมนุมและควบคุมตัวผูชุมนุมที่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ 

ตุลาคม ๒๕๔๗ (คํารองที่ ๔๑๘/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ 

สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 ผูรอง (๒๘ ราย) เปนตัวแทนของญาติผูเสียชีวิตและผูที่ไดรับบาดเจ็บจาก

เหตุการณสลายการชุมนุมและควบคุมตัวผูชุมนุมที่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไดรองเรียนตอ 

กสม. วา เมื่อวันที่  ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ไดมีการสลายการชุมนุมและควบคุมตัวผูชุมนุมที่        

อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตและผูไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก แตผูที่ม ี 

สวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกลาวยังมิไดถูกดําเนินคดีหรือรับโทษตามกระบวนการ

ยุติธรรม ผูรองจึงรองเรียนตอ กสม. เพื่อขอใหฟองคดีแทนผูเสียหาย กสม. ไดพิจารณาคํารองแลว 

เห็นวากรณีตามขอรองเรียน ผูรองประสงคให กสม. ใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง 

(๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ซึ่งบังคับใชในขณะนั้น) เพื่อฟองคดี

ตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย ตอมาในระหวางตรวจสอบ หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการเยียวยา

ผูเสียหายกรณีตามคํารองแลว ตามประกาศคณะกรรมการเยียวยาผูไดรับ  ผลกระทบสืบเนื่องจาก

ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการใหความชวยเหลือเยียวยาฟนฟู

ผูไดรับความเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากความไมสงบในพื้นที่ภาคใต (ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ 

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕) ผูรองทั้ง ๒๘ ราย จึงไดยื่นหนังสือขอใหยุติการตรวจสอบกรณีรองเรียน 

ตามหนังสือลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ กรณีจึงไมเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ กสม. จะใช

อํานาจหนาที่ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหายตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๔) กสม. เห็นควรยุติเรื่องรองเรียนตามที่ผูรองประสงค  

 อยางไรก็ตาม กสม. เห็นวา เหตุการณสลายการชุมนุมและควบคุมตัวผูชุมนุม 

ที่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ จนทําใหมีผูเสียชีวิตและบาดเจ็บ

จํานวนมากนั้น เปนกรณีที่ไมสอดคลองตอกฎหมายสิทธิมนุษยชน อยางนอย ๒ ฉบับ ที่ประเทศไทย

เปนภาคีดวย คือ (๑) กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ตามขอ ๔ 

และ (๒) อนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรม

หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี ดังนั้น คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของตองถือเปนบทเรียนสําคัญ เพื่อ

นําไปสูแนวทางปฏิบัติในการปองกันมิใหเกิดความสูญเสียเดียวกันนี้อีกในอนาคต ซึ่งอาจถูกนําไปเปน

เงื่อนไขในการสรางความขัดแยงโดยกลุมผูมีความเห็นตาง นําไปสูการลดทอนความเชื่อมั่นของภาค

ประชาชนที่มีตอหนวยงานภาครัฐ และจะเปนอุปสรรคสําคัญที่สงผลใหการแกไขปญหาความขัดแยง

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีความยุงยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตาม



๒๖๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
มาตรา ๑๕ (๓) แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปยัง

คณะรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้  

 ๑.๖.๑) คณะรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหม ควรกําหนดมาตรการให

หนวยงานความมั่นคง ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความตระหนักรู และยกเหตุการณการสลายการชุมนุมและ

ควบคุมตัวผูชุมนุมที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ใหถือเปนบทเรียน

สําคัญเพื่อนําไปสูแนวทางปฏิบัติในการปองกัน มิใหเกิดความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต 

ซึ่งแมกรณีการเสียชีวิตของผูถูกควบคุมตัวดังกลาว ศาลไดมีคําสั่งในคดีไตสวนการตายวา ผูตายทั้ง 

๗๘ คน ตายเพราะขาดอากาศหายใจในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติราชการ

ตามหนาที่ ถึงแมหนวยงานรัฐไดมีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวก็ตาม แตหนวยงานของรัฐก็

มิอาจปฏิเสธไดวา ความสูญเสียในชีวิต การไดรับบาดเจ็บทางรางกาย รวมถึงผลกระทบดานจิตใจ

ของผูชุมนุมนั้น เปนผลอันเกิดขึ้นจากการกระทําโดยหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เขาควบคุมและ

สลายการชุมนุม ซึ่งการเกิดขึ้นของเหตุการณ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หรือเหตุการณใน

ลักษณะเดียวกันนี้ อาจถูกนําไปเปนเงื่อนไขในการสรางความขัดแยงโดยกลุมผูมีความเห็นตางนําไปสู

การลดทอนความเชื่อมั่นของภาคประชาชนที่มีตอหนวยงานภาครัฐ  

 ๑.๖.๒) คณะรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหม จําเปนตองมีกฎหมาย มาตรการ

ที่เหมาะสมหรือกลไกเฉพาะเพื่อดูแลและรักษาความสงบเรียบรอยในการชุมนุม จากเหตุการณ

ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาในสถานการณการชุมนุมซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ที่รัฐเลือกที่จะใชมาตรการตาม

กฎหมายพิเศษ เชน พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ หรือการประกาศใชพระ

ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือการประกาศใชพระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่มีวัตถุประสงคในการบังคับใชกับ

สถานการณพิเศษที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ สาระสําคัญของกฎหมายเหลานั้นอาจสงผล

กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบางประการ การนํากฎหมายพิเศษมาประกาศใชตองกระทํา

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเทาที่กฎหมายวางกรอบการใหอํานาจไว และเทาที่จําเปนตอเหตุการณที่

เกิดขึ้น เนื่องจากการประกาศใชกฎหมายพิเศษมักมีผลเปนการสรางความกดดัน ความตึงเครียด 

ความหวาดระแวง รวมถึงความไมไววางใจระหวางเจาหนาที่รัฐกับกลุมผูชุมนุม และเปนสาเหตุหนึ่งที่

เรงใหสถานการณการชุมนุมของฝูงชนบานปลาย นําไปสูความขัดแยง เกิดการใชความรุนแรงที่นําไปสู

ความสูญเสียได ดังเชนกรณีที่เกิดขึ้นกับเหตุการณที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดังนั้น การเลือกใช

กฎหมายหรือกําหนดมาตรการในการดูแลการชุมนุมพึงตองระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางตรง

และทางออม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตองประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนกลุม



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๖๖ 

 
ตาง ๆ นอกเหนือจากผูชุมนุมและเจาหนาที่ของรัฐดวย และหากเลือกที่จะใชกฎหมายพิเศษ รัฐจําเปนตอง

กําหนดมาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตาง ๆ เหลานั้น รวมถึงการกําหนดมาตรการและ

กลไกเฉพาะในการดูแลการชุมนุมดวย    

 ๑.๖.๓) การดูแลสถานการณการชุมนุมโดยรัฐ ตองมีบุคคลผูมีอํานาจสั่งการ

หรือหนวยงานรับผิดชอบเปนการเฉพาะ และตองมีแผนปฏิบัติการและขั้นตอนที่ชัดเจนในการ

ดําเนินการ เมื่อรัฐกําหนดใหมีการใชกฎหมายหรือกําหนดมาตรการเปนการเฉพาะในการดูแลและ

รักษาความสงบเรียบรอยในการชุมนุม ตามขอ ๒ ไวแลว รัฐตองกําหนดบุคคลผูสั่งการหรือหนวยงาน

ที่รับผิดชอบในการดําเนินการและตองมีแผนปฏิบัติการและขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อใหใชเปนกรอบในการ

ปฏิบัติ กรณีหากเกิดสถานการณที่มีความจําเปนตองเขาควบคุมสถานการณการชุมนุม ทั้งนี้ ในกรณีที่

รัฐมีความจําเปนตองควบคุมสถานการณหรือยุติการชุมนุม โดยการตองใชกําลังเพื่อเขาไปดําเนินการ

นั้น ศาลปกครองกลางเคยวางหลักการการใชกําลังเขายุติการชุมนุมที่สรางความไมสงบเรียบรอยใน

บานเมือง และกรณีที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่นไวในคําสั่งกําหนดมาตรการชั่วคราว ในคดี

หมายเลขดําที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๑ วา “...การกระทําของเจาหนาที่ตํารวจเพื่อสลายการชุมนุมจะตอง

กระทําเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม มีลําดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใชในการสลายการ

ชุมนุมของประชาชน...” จึงเห็นไดวาสิ่งที่รัฐตองพิจารณา คือ รูปแบบหรือแผนปฏิบัติการที่มีขั้นตอน ผูสั่งการ

และผูปฏิบัติอยางชัดเจน เมื่อพิจารณากรณีเหตุการณเจาหนาที่ไดใชกําลังเขาควบคุมและสลายการ

ชุมนุมที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ พบวา หนวยงานของรัฐไดใช

กําลังทหารเขามาควบคุมความสงบเรียบรอยที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายพิเศษดานความ

มั่นคง แตก็มิอาจรักษาความสงบเรียบรอยหรือยับยั้งมิใหเกิดความเสียหาย ตอชีวิตและทรัพยสินของ

บุคคลได จากกรณีดังกลาว สมควรใหรัฐบาลมีการกําหนดมาตรการ บุคลากร และกลไกทาง

กฎหมายที่เหมาะสม ที่สามารถดูแลการชุมนุมไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป  

 ๑.๖.๔) คณะรัฐมนตรีและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน ตอง

ดําเนินการใหความชวยเหลือและเยียวยาความเสียหายแกผูไดรับผลกระทบและครอบครัวอยาง

ตอเนื่อง ซึ่งนอกจากเยียวยาในรูปเงินชวยเหลือแลว สมควรใหความชวยเหลือและฟนฟูทางดานจิตใจ 

การศึกษา และการประกอบอาชีพใหครบถวนดวย 
 

กสม. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี และเห็นวาการดําเนินการของกระทรวง กลาโหม

รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไปดวยความเหมาะสมแลว แตอยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นทีป่ระชาชน

ใหความสนใจและติดตามผลกรณีรัฐยังหาตัวผูกระทําความผิดไมได กสม. จึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม



๒๖๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ตอกรณีดังกลาววา รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีควรดําเนินการหรือพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่

เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อทําความจริงใหปรากฏตอสาธารณชนและนําผูกระทํา

ความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมตอไป 
 

 ๒) กรณี กสม. ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ตาม

รายงานผลการพิจารณาคํารองเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

 ๒.๑) กรณีปญหาความขัดแยงระหวางนายทุนผูเลี้ยงหอยแครงกับกลุมประมง

พื้นบาน (คํารองที่ ๑๕๑/๒๕๕๔, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๐๕๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕) 

 ผูรองกลาวอางวา นายทุนไดเขาจับจองบริเวณพื้นที่อาวปตตานีซึ่งเปนพื้นที่

สาธารณประโยชน เพื่อเลี้ยงหอยแครงไดสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของชาวบานรอบอาว

ปตตานีมากวา ๒๐ ป โดยกลุมผูเลี้ยงหอยแครงไดมีการปกหลักไมไผเพื่อแสดงแนวเขตและปองกัน

ไมใหชาวบานเขามาทําการประมงในพื้นที่ที่นายทุนไดปลอยพันธุหอยแครงไว ตอมากลุมนายทุนไดแจง

ความดําเนินคดีกับชาวบานจํานวน ๖ คน ที่เขาไปงมหอยแครงในพื้นที่อาวปตตานี ในขอหารวมกันลัก

ทรัพย และนายทุนไดแจงความกลาวหารองผูวาราชการจังหวัดปตตานี และประมงอําเภอเมือง

ปตตานี ในขอหารวมกันสนับสนุนและประพฤติมิชอบในการยุยงใหชาวบานเขามาหาหอยแครงในพื้นที่

อาวปตตานี  

 กสม. ไดตรวจสอบและมีขอเสนอแนะไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ (๑) 

คณะรัฐมนตรีโดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาแกไขปญหาความขัดแยงโดยยึดหลักความได

สัดสวนระหวางประโยชนสาธารณะกับประโยชนของบุคคล (๒) คณะรัฐมนตรีโดยหนวยงานที่

เกี่ยวของ ควรเพิ่มมาตรการการบังคับใชกฎหมาย กํากับ ควบคุม ตรวจสอบการใชทรัพยากรธรรมชาติ

อยางยั่งยืน (๓) คณะรัฐมนตรีโดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องในการ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สมบูรณ (๔) การพิจารณา

ใบอนุญาตทําประมงในผืนน้ําที่เปนสาธารณประโยชนตองนําความเห็นที่ไดจากการรับฟงความเห็นของ

ชุมชนและผูไดรับผลกระทบมาเปนปจจัยในการพิจารณาดวยและ (๕) ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟง

ความเห็นของชุมชนและผูที่ไดรับหรืออาจจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการใด ๆ ตอทรัพยากร

และพ้ืนที่ชายฝงและริมทะเล 
 

 ๒.๒) กรณีกลาวอางวากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไมดําเนินการ

ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิสูจนสิทธิและแกไขปญหาที่ดิน (คํารองที่ ๒๑๐/๒๕๕๕, รายงานผล

การพิจารณาฯ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๖๘ 

 
 ผูรองกลาวอางวา ตามที่ไดมีการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘ 

และการประกาศพระราชกฤษฎีกาเขตอุทยานแหงชาติเทือกเขาบูโด - สุไหงปาดี เมื่อวันที่ ๘ 

มิถุนายน ๒๕๔๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๘๗ หมูบาน ๒๕ ตําบล ๙ อําเภอของสามจังหวัดชายแดนภาคใต 

ซึ่งทับที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของชาวบาน ทําใหชาวบานไมสามารถตัดโคนตนยางพาราที่หมดอายุ

เพื่อปลูกทดแทนใหมได จากกรณีดังกลาวคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบ

ตามที่ศูนยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) เสนอ 

สรุปไดวา เห็นชอบแนวทางการตัดโคนตนยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกทดแทนใหมในสัดสวนไมเกิน

รอยละ ๔ ของพื้นที่เพื่อไมใหกระทบตอสิ่งแวดลอม และใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการแกไข

ปญหาเอกสารสิทธิของชาวบานที่เดือดรอน แตหนวยงานที่เกี่ยวของกลับดําเนินการลาชาในการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอน 

 กสม. ไดตรวจสอบและมีขอเสนอแนะไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ (๑) 

คณะรัฐมนตรีสมควรพิจารณายืนยันตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบ

แนวทางการตัดโคนตนยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกทดแทนใหมในสัดสวนไมเกินรอยละ ๔ ของพื้นที่

เพื่อไมใหกระทบตอสิ่งแวดลอม และใหหนวยงานที่เกี่ยวของเรงรัดการแกไขปญหาเอกสารสิทธิของ

ชาวบานที่เดือดรอน (๒) ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ควรดําเนินการ

ผลักดันใหมีการจัดตั้งศูนยสํารวจรังวัดที่ดินเพื่อจัดทําฐานขอมูลของชาวบานที่ไดรับความเดือดรอนให

มีความชัดเจนและ (๓) กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม และกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ควรดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการรังวัดเพื่อชี้

เขตใหเกิดความเปนธรรมแกประชาชนในพื้นที่โดยเร็วตอไป 

 ตอมา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ไดมีคําสั่งที่ ๖๔/๒๕๕๗ เรื่อง 

การปราบปรามและการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม และคําสั่งที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง 

เพิ่มเติมหนวยงานสําหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม และนโยบายการ

ปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งมีการนําเสนอผานสื่อมวลชนวาสืบเนื่องจากการ

ดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของตามคําสั่งของ คสช. ทั้งสองฉบับดังกลาว  
 

 ๒.๓) กรณีกลาวอางวาบุตรชายเสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่

ทหาร (คํารองที่ ๑๔/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๕๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม 

๒๕๕๗)  

 ผูรองกลาวอางวา เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๒ เวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. 

ขณะที่ผูรองกับบุตรชายของผูรอง (อายุ ๑๐ ป) และเพื่อนบานอีกสองคน เดินทางดวยรถยนตเพื่อ



๒๖๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
กลับบานพัก ระหวางทางเมื่อถึงบริเวณโรงเรียนบานแขยง ตําบลเอราวัณ อําเภอแวง จังหวัด

นราธิวาส เจาหนาที่ทหาร ฉก.สุคิริน และเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรแวง ไดเรียกใหหยุดรถ

และจับกุมตัวผูรองในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขณะนั้นบุตรชายของผูรอง (อายุ ๑๐ ป) ไดเปด

ประตูรถยนตลงมาดูเหตุการณ จึงไดถูกเจาหนาที่ทหาร ใชอาวุธปนยิงทําใหไดรับบาดเจ็บสาหัส และ

เสียชีวิตในเวลาตอมา จากเหตุการณดังกลาวเจาหนาที่ทหารคนดังกลาวไดทําสัญญาประนีประนอม

ยอมความ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ จายเงินคาชดเชยใหผูรอง จํานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท และ

ตอมา ศาลจังหวัดทหารบกปตตานี ไดพิพากษาวา เจาหนาที่ทหารคนดังกลาวมีความผิดฐานกระทํา

โดยประมาทเปนเหตุใหผูอื่นถึงแกความตาย ตามคดีหมายเลขแดง ที่ ๑๖ ก./๒๕๕๓ 

 กสม. ไดตรวจสอบและมีขอเสนอแนะไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ ดังนี ้       

(๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. สมควรพิจารณาทบทวนขอเท็จจริงและพิจารณาการให   

ความชวยเหลือเยียวยากรณีบุตรชายของผูรอง โดยพิจารณาภายใตกรอบอํานาจหนาที่ ระเบียบ

กฎหมายที่เกี่ยวของ (๒) กรณีมีเหตุการณเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับคํารองขางตน ซึ่งผูเสียหาย

ไดรับผลกระทบจากการกระทําของเจาหนาที่รัฐ และมิไดเปนผูมีสวนรวมในการกระทําความผิด 

ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ควรใหความชวยเหลือเยียวยาอยางทันทวงทีในลักษณะ       

เปนอัตโนมัติ โดยผูเสียหายหรือญาติมิตองมีคํารองขอใชสิทธิ ศอ.บต. และกอ.รมน.ภาค ๔ สน.    

ตองอํานวยความสะดวกใหกับผูเสียหายเขาถึงสิทธิในกรณีดังกลาว และ (๓) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ควบคุมเจาหนาที่ในสังกัดใหระมัดระวังการตั้งดานจับกุม โดยตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด

อยางเครงครัด และใหระมัดระวังการบันทึกขอมูลการตรวจคนจับกุมที่อาจคลาดเคลื่อนไปจนกระทบ

สิทธิมนุษยชน 
 

 ๒.๔) กรณีกลุมบุคคลผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต (ผูเสียหายเปนเจาหนาที่รัฐหรือทายาทเจาหนาที่รัฐ) รองขอการ

พิจารณาจายเงินทดแทนการประกันชีวิตยอนหลังแกเจาหนาที่รัฐที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจน

ตองออกราชการ ในชวงตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ (คํารองที่ 

๔๓๐/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗) 

 กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนขอความชวยเหลือใหรัฐจายเงินทดแทนการประกัน

ชีวิตยอนหลังใหกับทายาทของเจาหนาที่รัฐที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่สาม

จังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ตามรายงาน

ผลการพิจารณาที่ ๑๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กสม. ไดตรวจสอบและจัดทํา

รายงานโดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังคณะรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีในฐานะ



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๗๐ 

 
ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต 

(ประธาน ก.บ.จ.ต.) โดยเสนอวา คณะรัฐมนตรี และ ก.บ.จ.ต. ควรพิจารณาใหความชวยเหลือ

เยียวยาเจาหนาที่รัฐทุกหนวยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเสียชีวิตหรือพิการ

จนตองออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จํานวน ๑,๑๑๔ 

ราย (ตามขอมูลของ ศอ.บต.) ใหไดรับเงินทดแทนประกันชีวิตยอนหลัง รายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

 ตอมา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน

ในจังหวัดชายแดนภาคใต ไดมีหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/๓๐๒๔      

ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การพิจารณาเงินทดแทนการประกันชีวิตยอนหลังแกเจาหนาที่รัฐ

ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต แจงวา เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตแลว 

และอยูระหวางเสนอหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป    
 

 ๒.๕) กรณีกลาวอางวาผูตองสงสัยเกี่ยวกับเหตุการณความไมสงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใตไมไดรับอนุญาตใหญาติเขาเยี่ยมระหวางถูกควบคุมตัว (คํารอง ๕      

คํารอง, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๙๑ - ๒๙๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗) 

 ผูรองกลาวอางวา เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจอยางไมเปนธรรม ในการควบคุม

ตัวบุคคลผูตองสงสัยในความผิดเกี่ยวกับความมั่นคง โดยไมอนุญาตใหญาติเขาเยี่ยมบุคคลที่ถูก

ควบคุมตัวในชวง ๓ วันแรกของการถูกควบคุม หรือใหเวลาเพียงเล็กนอยในการเยี่ยม ซึ่งคํารองใน

ประเด็นดังกลาว มีจํานวน ๕ คํารอง ทั้งนี้ ผูรองเห็นวาการกระทําดังกลาวของเจาหนาที่ของรัฐขัดตอ

หลักสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย รวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคล และสิทธิในกระบวน    

การยุติธรรมตามที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญ พันธกรณีระหวางประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

 กสม. ไดตรวจสอบและมีขอเสนอแนะไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ (๑) เพื่อ

ปองกันมิใหเกิดขอรองเรียนในลักษณะขางตนอีก และเพื่อใหเกิดความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานในหนวยที่ควบคุมตัวกับญาติผูถูกควบคุมตัวใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน กอ.รมน.ภาค ๔ 

สน. ควรเพิ่มมาตรการในการประชาสัมพันธการทําความเขาใจกับประชาชนในพื้นที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ

ระเบียบและแนวปฏิบัติในการเยี่ยมผูถูกควบคุมตัว และเพิ่มชองทางในการติดตอประสานงานระหวาง

เจาหนาที่และญาติผูถูกควบคุมตัว เพื่อใหญาติไดเขาถึงขอมูลและรับทราบสถานภาพของผูถูกควบคุม

ตัว ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจตอการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐ และสรางความเชื่อมั่นใน

ความปลอดภัยในชีวิตและรางกายของผูถูกควบคุมตัวดวย และ (๒) การเขาเยี่ยมในแตละกรณี ควรมี

ลักษณะที่ทําใหเกิดความสบายใจแกญาติ โดยควรยืดหยุนเวลาการเขาเยี่ยมตามสมควรสําหรับญาติ



๒๗๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ที่อยูหางไกล และระยะเวลาเขาเยี่ยม ควรพิจารณาใหเพียงพอในแตละครั้ง เพื่อไมใหเกิดปญหา

รองเรียนวา เยี่ยมไดเพียงสงของใหผูถูกควบคุมตัวเทานั้น หรือเยี่ยมไดเพียง ๒ - ๕ นาทีตอครั้งตอ

วันเทานั้น อันจะนําไปสูความเขาใจรวมกนัระหวางเจาหนาที่ของรัฐและญาติผูถูกควบคุมตัวไดดวย 
 

๒.๖) กรณีรายงานผลการพิจารณา เรื่อง สิทธิในการไดรับบริการจากรัฐ กรณี

กลุมบุคคลผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต        

ขอความชวยเหลือเยียวยาประเด็นกรณีที่ผูรองกลาวอางวาไมไดรับความเปนธรรมจาก      

การพิจารณาหรือการวินิจฉัยของหนวยงานรัฐทําใหไมไดรับสิทธิในการเยียวยา (คํารอง ๑๒   

คํารอง, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๙๔ - ๒๐๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘)  

 ผูรองจํานวน ๑๒ คน ไดรองเรียนเปนหนังสือตอ กสม. รวม ๑๒ คํารอง เพื่อ

ขอความชวยเหลือเยียวยาใหผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับเงินชวยเหลือเยียวยาและการเยียวยาอื่น ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งผูรองกลาวอางวา ในกรณีที่เกิดเหตุการณความไม

สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ผูเสียหายหรือทายาทไมไดรับความเปนธรรมจากการสืบสวน

สอบสวนของพนักงานสอบสวนในการพิจารณาคดี และการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ๓ ฝายในพื้นที่ 

ซึ่งประกอบดวยฝายปกครอง ตํารวจ และทหาร โดยในบางกรณีปรากฏผลการพิจารณาวา เปนกรณี

ที่เปนเหตุสวนตัว บางกรณีถูกกลาวอางวา เกี่ยวของกับยาเสพติด ทั้งที่ผูเสียหายมิไดมีพฤติการณที่

เกี่ยวของกับยาเสพติดหรือเหตุโกรธเคือง

เปนการสวนตัวกับบุคคลใดมากอน ซึ่งจาก

ผลการพิจารณาของเจาหนาที่รัฐดังกลาว 

ทําใหผูเสียหายหรือทายาทไมไดรับสิทธิใน

การเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย 

และระเบียบที่เกี่ยวของ ผูรองประสงคให 

กสม. ประสานหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่

เกี่ยวของ ในการพิจารณาเรื่องการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดความเทาเทียม เปนธรรม และครอบคลุมผูเสียหายหรือผูไดรับ

ผลกระทบในทุกกรณ ี

 กสม. ไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี และสงเรื่องให

คณะกรรมการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๗๒ 

 
รมน.) พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ ๑) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแนวทางการกําหนดใหมีกระบวนการ

โตแยงหรืออุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ๓ ฝาย ระดับอําเภอในพื้นที่เกิดเหตุ (ประกอบดวย 

ทหาร ตํารวจ พนักงาน ฝายปกครอง) ซึ่งเดิมมิไดกําหนดแนวทางการพิจารณาไวตามมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง การแกไขปรับปรุงหลักเกณฑการใหความชวยเหลือเยียวยาผู

ไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ๒) คปต. ศอ.บต. 

และ กอ.รมน. ในฐานะหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการแปลงนโยบายการแกไขปญหาจังหวัด

ชายแดนภาคใตไปสูการปฏิบัติ ตามประกาศและคําสั่งของ คสช. ควรพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมใน

การกําหนดกระบวนการหรือวิธีการโตแยงหรืออุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ๓ ฝายในพื้นที่ 

เพื่อใหเกิดการบูรณาการการแกไขปญหา และสรางความเชื่อมั่นแกภาคประชาชน อันจะนําไปสูการ

ลดปญหาหรือขจัดปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได 

 ตอมาสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ไดมีหนังสือที่  นร ๐๕๐๓/๓๓๐๑๖        

ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ แจงวา คณะรัฐมนตรีไดรับทราบผลการพิจารณากรณีขอเสนอแนะเชิง

นโยบายฯ ขางตน ตามที่ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเสนอ โดยสาระสําคัญ คือ 

ศอ.บต. ไดดําเนินการปรับปรุงแนวทางการรับรอง ๓ ฝาย โดยกําหนดใหมีคณะกรรมการอุทธรณ   

ในระดับจังหวัด และอยูระหวางเสนอแนวทางดังกลาวให คปต. พิจารณาปรับปรุงตอไป 
 

๒.๗) รายงานผลการพิจารณา กรณี กสม. ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือ

ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เรื่อง สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล สิทธิในการไดรับการ

เยียวยา กรณีกลุมบุคคลผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตขอความชวยเหลือเยียวยาผลกระทบ (คํารอง ๔๖ คํารอง, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ 

๔๓๔ - ๔๗๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘) 

 กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูรอง เพื่อขอความชวยเหลือเยียวยาผูเสียหาย

และผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหไดรับเงินชวยเหลือ

เยียวยาและการเยียวยาอื่น ๆ จากหนวยงานที่ เกี่ยวของ โดยกลุมผูรองเปนผูไดรับผลกระทบ      

จากสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตจากเหตุการณที่ เกิดขึ้นระหวางป    

๒๕๔๗ – วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวม ๔๖ คํารอง โดยแบงเปน ๒ กลุม คือ 

 กลุมที่ ๑ ผูรองรวม ๔๑๖ ราย รองเรียนตามคํารองที่ ๓๑/๒๕๕๖ สิทธิและ

เสรีภาพในชีวิตและรางกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน กรณีผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ

ความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงป ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ ทั้งกรณีบาดเจ็บ พิการ 



๒๗๓ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ทุพพลภาพ เสียชีวิต และทรัพยสินไดรับความเสียหาย ขอรับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ  

 กลุมที่ ๒ ผูรองรวม ๔๕ ราย ไดรองเรียนเปนหนังสือตอ กสม. เปนรายกรณี 

จํานวน ๔๕ คํารอง ซึ่งเปนกรณีผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต ในชวงระหวางป ๒๕๔๗ – วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ทั้งกรณีบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ 

เสียชีวิต และทรัพยสินไดรับความเสียหาย โดยขอให กสม. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการ

ขอรับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ 

 กสม. ไดพิจารณาแลวเห็นวา คํารองดังกลาวขางตนตองมีการดําเนินการ

ควบคูกันทั้งในระดับนโยบายและหนวยปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อประโยชนแกการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน

การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ จึงเห็นควรสงเรื่องรองเรียนทั้ง ๔๖ คํารอง    

โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี คปต. ศอ.บต. รวมถึงหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตอไป  

 ตอมา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงผลการพิจารณาเรื่องรองเรียน

ขางตนวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับทราบรายงานผลการพิจารณา

คํารองเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายกรณีขางตน และมอบหมายให

สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการ คปต. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

ศูนยอํานวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 

๔ รับขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. ดังกลาวไปพิจารณาวา

สมควรจะดําเนินการตามขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. ได

หรือไมประการใดกอน โดยใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการ คปต. เปน

หนวยงานกลางในการรวบรวมผลการดําเนินการ แลวแจงผลการดําเนินการใหสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ

พิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตอไปแลว 
 

  ๒.๘) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีคํารองที่มีการกลาวอางวามีการ

กระทําทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไรมนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

(คํารอง ๓๓ คํารอง,รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๖๑ - ๑๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘)  

 ดวยมีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนตอ กสม. ขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน 

กรณีฝายผูรองกลาวอางวา ถูกผูถูกรองกระทําทรมาน ปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่ไรมนุษยธรรม จํานวน 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๗๔ 

 
๓๓ คํารองโดยเปนการจัดทํารายงานผลการพิจารณา ฉบับที่ ๓ ในประเด็นกลาวอางวา มีการกระทํา

ทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไรมนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (รายงานผล

การพิจารณา ฉบับที่ ๑ และ ๒ ตามขอ ๒.๑ และ ๒.๒)  

 กสม. ไดพิจารณาแลวเห็นควรมีขอเสนอแนะนโยบายตอคณะรัฐมนตรี และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ กลาวคือ คณะรัฐมนตรี และหนวยงานดานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตควรกําชับใหเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือมาตรการการแกไขปญหาที่ กสม. 

เคยเสนอไวตามรายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๗๕ – ๓๐๘/๒๕๕๓  ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ 

(๓๔ คํารอง ตามขอ ๒.๑ ) และรายงานผลการตรวจสอบที่ ๖๗ – ๘๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๓ 

กุมภาพันธ ๒๕๕๕ (๒๓ คํารอง ตามขอ ๒.๒) โดยเฉพาะมาตรการดานกลไกการคุมครอง

สิทธิมนุษยชน และมาตรการดานกระบวนการยุติธรรมอยางเครงครัด ทั้งนี้ เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอ

ประชาชนในพื้นที่และลดเงื่อนไขตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรม  
 

  ๒.๙) รายงานผลการพิจารณากรณีการเขารวมและใชเด็กโดยกลุมติดอาวุธ   

ในพื้ นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต  (รายงานผลการพิจารณาฯ ที่  ๘๘๓/๒๕๕๘ ลงวันที่               

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) 

 สืบเนื่องจาก องคกรชายดโซวเจอร อินเตอรเนชั่นแนล และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม 

ไดเผยแพรรายงาน เรื่อง “ภาคใตของไทย : การนําเขารวมและการใชเด็กโดยกลุมติดอาวุธ” โดย

รายงานดังกลาวใหขอมูลวามีเด็กที่อายุเพียง ๑๔ ป เขาไปมีสวนรวมในกองกําลังแนวรวมปฏิวัติ

แหงชาติมลายูปตตานี และกลุมติดอาวุธอื่น ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยรายงานฉบับนี้ไดอธิบาย

ถึงรูปแบบของการนําเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป เขารวมในการปฏิบัติการของกลุมบีอารเอ็น (BRN) ใน

หลาย ๆ บทบาท เชน การเฝาดูความเคลื่อนไหวของเจาหนาที่ความมั่นคง การใชอาวุธ การรวม

ปฏิบัติการทางการทหารของขบวนการ และการใหการสนับสนุนในดานอื่น ๆ เชน การเปน สายขาว 

เปนตน ซึ่งไมมีขอมูลที่แนชัดวาจํานวนเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป ที่เขารวมกองกําลังติดอาวุธทั้งหมดนั้นมี

จํานวนเทาใด มีเพียงขอมูลวามีทั้งเด็กหญิงและเด็กชายที่เขาไปมีสวนรวมเทานั้น ปจจุบันรัฐบาลไทย

ยังไมมีกลไกตรวจสอบและการแกไขอยางเหมาะสมตอปญหาดังกลาว ตอมาคณะอนุกรรมการ

ปฏิบัติการยุทธศาสตรดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใน กสม. ไดมีมติเห็นชอบให

รวมกับคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ใหตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะ

กิจขับเคลื่อนสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อพิจารณาเรื่องเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใตที่อยูในกลุมเสี่ยงที่จะเขารวมกับกลุมติดอาวุธ โดยมี ผศ.ชิดชนก ราฮิมมูลา เปนประธาน 

แพทยหญิงเพชรดาว โตะมีนา เปนอนุกรรมการ ฝายเลขานุการฯ รวมเปนคณะทํางาน และมี



๒๗๕ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
องคประกอบอื่น ๆ คือ นักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน นักจิตวิทยา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

รวมในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ โดยใหมีหนาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เพื่อศึกษา 

วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเสนอตอ กสม. พิจารณาตอไป  

 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

พิจารณาแลวเห็นควรเสนอให กสม. มีขอเสนอแนะนโยบาย ตอคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่

เกี่ยวของ ดังนี้ 

 ๒.๙.๑) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต ควรพิจารณาจัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกันในเรื่องการแกไขปญหาเรื่อง

เด็กโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนการทํางานเชิงบูรณาการ

ตั้งแตในระดับนโยบาย 

 ๒.๙.๒) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องเด็กและ

เยาวชน ควรมีการบูรณาการขอมูลและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายอยางเปน

ระบบเพื่อแกไขปญหาเด็กและเยาวชน รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการเด็ก

ประจําจังหวัดในการทําหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และสงเสริมบทบาทของ

สภาเด็กและเยาวชนในระดับตาง ๆ เพื่อเนนการทํากิจกรรมสงเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชน ตาม

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

 ๒.๙.๓) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

มนุษย (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ในฐานะที่เปนหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องเด็กและ

เยาวชนควรเปนเจาภาพหลักในการจัดทําบันทึกขอตกลงหรือขอกําหนดในเรื่องการประสานงาน

ระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรม

ตาง ๆ ของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนา ในการสกัดกั้นการบมเพาะ

เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา 

 ๒.๙.๔) คณะรัฐมนตรี โดยกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ควร

พิจารณาในระดับนโยบายเพื่อประสานในรายละเอียดกับองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศที่ชื่อ 

“เจนีวา คอล” ซึ่งถือเปนหนวยงานที่มีประสบการณในดานนี้เพื่อเรียนรูการดําเนินการขององคกร

ดังกลาวตอไป 
 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๗๖ 

 
  ๒.๑๐) สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล และเสรีภาพในการเดินทาง กรณีกลาวอาง

วามีการสอบประวัติและตรวจสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) โดยใชอํานาจตามกฎอัยการศึกเปน

การละเมิดสิทธิมนุษยชน  (คํารองที่ ๑๗/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๕๘/๒๕๕๘ ลง

วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘) 

  กสม. ไดพิจารณาเรื่องรองเรียนของนายสิทธิพงษจันทรวิโรจน ประธานมูลนิธิ

ศูนยทนายความมุสลิม และนางสาวพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ ผูอํานวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม กรณี

กลาวอางวา เจาหนาที่ทหารคายอิงคยุทธบริหาร ไดใชอํานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก   

พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ตั้งดานสกัดและนําตัวประชาชนเพศชายอายุตั้งแต ๑๖ - ๓๕ ป             

ที่เดินทางผานอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานีไปทําการสอบประวัติและเก็บตัวอยางดีเอ็นเอ ณ ที่วาการ

อําเภอไมแกน ดวยวิธีการเก็บประวัติลายนิ้วมือการขูดเยื่อบุในชองปาก และการนํากระดาษมาเช็ด   

ตามรางกายและเสื้อผาเพื่อตรวจและเก็บตัวอยางดีเอ็นเอนั้น เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ

เสรีภาพสวนบุคคล และการตั้งดานสกัดบุคคลที่เดินทางผานอําเภอไมแกน เปนการละเมิดเสรีภาพ   

ในการเดินทาง การใชอํานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังกลาว   

จึงเปนการใชอํานาจโดยพลการและละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แตเนื่องจากผูรองไมใชผูเสียหาย

หรือผูไดรับมอบหมายใหรองเรียนแทน กสม. จึงมีมติเห็นสมควรใหมีการตรวจสอบการละเมิด     

สิทธิมนุษยชน  

 กสม. ไดพิจารณาคํารองและความเห็นของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการ

ยุทธศาสตรดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตแลวเห็นวา กรณีการกระทําตามคํารองมี

การละเมิดสิทธิมนุษยชน และเห็นควรมีมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังกอง

อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ

พิจารณาดําเนินการตามกรอบอํานาจหนาที่ ดังนี ้

 ๒.๑๐.๑) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และศูนยปฏิบัติการ

ตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต สมควรทบทวนในสวนของการตรวจและการเก็บตัวอยางดีเอ็นเอ

โดยเฉพาะการขูดเนื้อเยื่อในชองปาก โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช 

๒๔๕๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๕ ทวิ ทั้งที่ไดกระทําตอเนื้อตัวรางกายไมอาจกระทําไดจึงสมควร

หลีกเลี่ยงเพื่อมิใหกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายโดยการดําเนินการควรมีลักษณะ

ดังเชนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามมาตรา ๑๓๑/๑ ที่กระทําตอเนื้อตัวรางกาย 

โดยเฉพาะการขูดเยื่อบุในชองปากกระทําไดเฉพาะบุคคลซึ่งตองหาวากระทําความผิดเทานั้น มิใช

บังคับกับประชาชนเปนการทั่วไป ดังเชนกรณีตามคํารองนี้ และตองกระทําโดยแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ



๒๗๗ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ดําเนินการ และควรกระทําเพียงเทาที่จําเปนโดยใหใชวิธีการที่กอใหเกิดความเจ็บปวดนอยที่สุด และ

ผูเสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวของไดใหความยินยอมแลว 

 ๒.๑๐.๒) สวนผูตองหาที่เปนเยาวชน นั้น กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค ๔ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตสมควรกําชับ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน

การดําเนินการแยกจากกลุมผูใหญเพื่อเปนการคุมครองดานสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน 

เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก การสอบสวน

และการแสวงหาขอเท็จจริงหรือพิสูจนการกระทําความผิด ควรนําสาระสําคัญตามบทบัญญัติของ

กฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว     

พ.ศ. ๒๕๓๔ มาประกอบ เพื่อการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

๔.๗.๒ ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร 
 

   กสม. ดําเนินงานดานยุทธศาสตร โดยมีภารกิจในดานการ

คุมครอง สงเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา 

รวมถึงการประสานงานระหวางบุคคล หนวยงาน และ

องคกรทุกภาคสวน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งองคความรู

ดานสิทธิมนุษยชน โดยจําแนกภารกิจไดดังนี้  
 

๑) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน และการสรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชนและ

การสงเสริมองคความรูดานสิทธิมนุษยชนใหกับบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

    กสม. ไดมีการประชุมรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง เพื่อประสานความรวมมือ

ระหวางหนวยงานในการดําเนินงานทั้งดานการคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต กลาวคือ 

 ๑.๑) การประชุมทําความเขาใจกับจุฬาราชมนตรี ผูนําศาสนา ศาล อัยการ 

เจาหนาที่ฝายความมั่นคง แพทยและเจาหนาที่สาธารณสุข ในเรื่องคูมือแนวทางการตรวจชันสูตร

พลิกศพตามกระบวนการทางดานนิติวิทยาศาสตรตามหลักศาสนาอิสลาม 

 ๑.๒) การประชุมหารือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่เพื่อสรางองคความรูและ

แลกเปลี่ยนดานสิทธิมนุษยชนศึกษาและสรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา  

 ๑.๓) ประชุมรวมกับแมทัพภาคที่ ๔ ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค ๔ สวนหนาเกี่ยวกับ

การจับกุม ตรวจคน ควบคุมตัว การเขาเยี่ยมของญาติ หรือการดําเนินคดีตามกฎหมายพิเศษ  



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๗๘ 

 
 ๑.๔) ประชุมรวมกับผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต 

เกี่ยวกับการจับกุม ตรวจคน ควบคุมตัวการเขาเยี่ยมของญาต ิหรือการดําเนินคดีตามกฎหมายพิเศษ 

 ๑.๕) ประชุมรวมกับเลขาธิการ ศอ.บต. เกี่ยวกับการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับ

ผลกระทบและการแกไขปญหาขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ ศอ.บต. 

 ๑.๖) จัดประชุมหารือกับสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยไดขอสรุปกรอบความรวมมือ

ดานสิทธิมนุษยชนใน ๔ ประเด็น คือ (๑) การประสานความรวมมือในการรับเรื่องราวรองทุกข และ

ดําเนินการตรวจสอบ (๒) ความรวมมือในการบริหารจัดการศพนิรนามและการพิสูจนสัญชาติ       

(๓) บทบาทของ กสม. ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและสืบค  นขอเท็จจริง (๔) ความรวมมือใน

การสรางความเขมแข็งในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยทั้งสองหนวยงาน

จะมีการดําเนินงานรวมกันและประสานงานกันอยางใกลชิดในลักษณะเครือขายความรวมมือที่จะ

สนับสนุนการดําเนินงานซึ่งกันและกันตามกรอบภารกิจ และอํานาจหนาที่ของตนในการคุมครอง    

สิทธิมนุษยชนใหกับประชาชนและสังคมในลักษณะบูรณาการและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๗) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง ทั้งเรือนจํา หนวยเฉพาะกิจของทหาร 

หนวยควบคุมของ ศชต. รวมถึงสถานที่กักของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  

 ๑.๘) การประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา 

ตลอดจนหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อติดตามสถานการณสิทธิมนุษยชนและแนวทางการ

แกปญหา 

 ๑.๙) การประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดสงขลา และหนวยงานราชการที่

เกี่ยวของ ผูแทน ศอ.บต. องคกรภาคเอกชนเพื่อตั้งคณะกรรมการประสานงานการใหความชวยเหลือ

ทํางานเร่ืองชาวโรฮินจา ชาวอุยกูร และผูหลบหนีเขาเมือง  

 ๑.๑๐) การอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษาใหกับเจาหนาที่ฝายความมั่นคงและ

บุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 

 ๑.๑๑) การจัดทําหนังสือคูมือสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใตทั้งฉบับภาษาไทยและภาษามลาย ู

 ๑.๑๒) การอบรมเรื่องสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนใหกับใหกับเครือขายสภา

องคกรชุมชนจัดการลุมน้ําสายบุรีเครือขายนักศึกษาและเยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต  

 

 
 



๒๗๙ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๒) การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาและ

กติการะหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนภาคี  

 ๒.๑) จัดการอบรมอนุสัญญาวาดวยการตอตานการทรมานและการลงโทษอื่น     

ที่โหดราย ไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or 

Degrading Treatment or Punishment : CAT) ใหกับเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง และราชทัณฑ 

 ๒.๒) การจัดสัมมนาอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุก

รูปแบบ (Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women : CEDAW) 

เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟงปญหาขอเสนอแนะจากผูหญิงผูไดรับผลกระทบจากสถานการณในพื้นที่  

  ๒.๓) การจัดสัมมนาอนุสัญญาวาดวยสิทธิคนพิการ (Convention on the Rights 

of Persons with Disabilities : CRPD) เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟงปญหาขอเสนอแนะจากผูที่พิการ

จากสถานการณความไมสงบ และจากผูพิการท่ีไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่ 
 

 ๓) การติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะรายงานทบทวนสถานการณ

สิทธิมนุษยชนของประเทศ หรือ Universal Periodic Review (UPR) ในประเด็นที่เกี่ยวของ

กับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

  โดย กสม. เปนกลไกในการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ไดรับจาก

การประชุม UPR ในประเด็นที่เกี่ยวของในสวนของประเด็นยุทธศาสตรดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต โดยการติดตามการดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต และประสานงานการดําเนินการกับองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ อาทิ กองอํานวยการ

รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ สวนหนา (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด

ชายแดนภาคใต (ศชต.) และศูนยอํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ดังนี้  

  จากการติดตามและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของขางตน พบวา 

ในสวนของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไดเพิ่มความพยายามเพื่อหาวิธีการแกไขความไมสงบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต และประกันวาทุกฝายจะไดรับความยุติธรรมโดย กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไดมีการ

ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ คือ เปดศูนยรับเรื่องราวรองทุกข ตั้งแตป ๒๕๕๔ ซึ่งหากมีกรณี

รองเรียน หนวยจะตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หากพบวาเจาหนาที่มีความผิดจะมีการลงโทษ

ทางวินัย และหากผิดกฎหมายจะนําเขาสูกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ กอ.รมน. ภาค ๔ สน. ไดมี

การจัดตั้งสํานักบังคับใชกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (สกส.กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) กรอบดําเนินการ

ตั้งแตป ๒๕๕๕ จนถึงปจจุบัน ซึ่งการจัดตั้งสํานักบังคับใชกฎหมายและสิทธิมนุษยชน (สกส.กอ.รมน.

ภาค ๔ สน.) จะเปนหนวยงานหลักในการอํานวยความยุติธรรม และพิจารณาใหความชวยเหลือแก   



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๘๐ 

 
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต สวนในเรื่องการสอบสวน

ขอกลาวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝายในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย กอ.รมน.ภาค ๔ 

สน.ไดดําเนินการรวมมือกับองคกรสิทธิมนุษยชน และ ศอ.บต. ในการตรวจสอบขอกลาวหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของ กสม. คือ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไดม ี     

การสั่งการไปยังหนวยปฏิบัติที่เปนสถานที่ควบคุมตัวผูถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษใหอนุญาตให

พนักงานเจาหนาที่ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานฯ ของ กสม. ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต       

รวม ๒๑ คน สามารถเขาเยี่ยมผูถูกควบคุมตัวไดเสมือนเปนญาติผูถูกควบคุมตัว ทั้งนี้ เพื่อสราง   

ความเชื่อมั่นและความไววางใจตอการดําเนินการของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งการไดรับความรวมมือดังกลาว

จาก กอ.รมน. ภาค ๔ สน. นี้ ไดครอบคลุมไปถึงการอนุญาตใหเขาตรวจเยี่ยมไดในหนวยควบคุมตัว

ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ ศชต. ดวย 

  อนึ่ง นอกจากการดําเนินการที่เก่ียวของกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน

ที่กลาวถึงขางตนแลว กสม. ยังใหความสําคัญกับการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรูและ

หลักการดานสิทธิมนุษยชน รวมถึงหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับอนุสัญญาตอตานการทรมาน 

การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรมใหกับเจาหนาที่ดานความมั่นคง ทั้งจาก กอ.

รมน.ภาค ๔ สน. ศชต. และเจาหนาที่ราชทัณฑของกระทรวงยุติธรรมดวย ทั้งนี้ เพื่อสรางมาตรการ

ในการปองกันหรือปองปรามมิใหมีการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่กําหนดใน

อนุสัญญาฉบับดังกลาว 

  สวนการดําเนินการในเรื่องการประกันวาทุกฝายจะไดรับความยุติธรรมนั้น กสม. 

ไดมีการติดตามประสานความรวมมือ รวมถึงการมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการใหความชวยเหลือ

เยียวยา ไปยังศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) อยางตอเนื่อง โดยมี

ขอเสนอแนะไปยัง ศอ.บต. และหนวยงานที่เกี่ยวของวา การใชดุลยพินิจของผูเกี่ยวของในการ

พิจารณาใหความชวยเหลือ ตองมีความชัดเจนในกรอบของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เปนไปตาม

หลักนิติธรรม ความเสมอภาค ไมเปนการเลือกปฏิบัติ เปนไปตามแนวนโยบายดานกฎหมายและ

กระบวนการยุติธรรม ที่รัฐตองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดย

เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมเพื่อให

สอดคลองกับหลักความเสมอภาคที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
 

 ๔) การจัดตั้งศูนยประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  

 การทํางานของ กสม. มุงเนนสรางความรวมมือและการมีสวนรวมจากประชาชน

ในพื้นที่ จึงไดมีการแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย จังหวัดปตตานี 



๒๘๑ รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง 

 
ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเปนบุคลากรในพ้ืนท่ี เพื่อทําหนาที่รับเรื่องรองเรียนกรณีที่มีการกระทําหรือการ

ละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจังหวัดปตตานี ยะลา และนราธิวาส และ

ชวยเหลือการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริง

เบื้องตนเกี่ยวกับการกระทําหรือการละเลยการ

กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่มีผู

รองเรียนหรือปรากฏเหตุการณขึ ้นเพื ่อ  เสนอตอ 

กสม. รวมทั้งไดเนนการสรางความเขาใจระหวาง

ประชาชนกับประชาชน ระหว างภาครัฐกั บ

ประชาชน แตจากการทํางานของ กสม. ซึ่งมีสํานักงานอยูที่สวนกลาง คือ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 

กรุงเทพมหานคร เพียงแหงเดียวอาจไมสะดวกและรวดเร็วในการใหบริการกับประชาชน โดยเฉพาะใน

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตดังนั้น กสม. จึงไดจัดตั้งศูนยประสานงานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใตขึ้น ณ ที่ทําการอาคารคณะรัฐศาสตร(ชั้น ๑) มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร (มอ.) 

วิทยาเขตปตตานี จังหวัดปตตานี เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพ และประโยชนในการสงเสริม

และคุมครองสิทธิมนุษยชนใหประชาชนในระดับพื้นที่เขาถึงไดโดยเร็ว ซึ่งนับเปนหนวยงานในภูมิภาค

แหงแรกของ กสม. และไดทําการเปดศูนยประสานงานฯ อยางเปนทางการเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน 

๒๕๕๗ ซึ่ง กสม. หวังวา การเปดศูนยประสานงานสิทธิมนุษยชน และการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ 

๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนี้จะเปนกลไกสําคัญที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเขาถึง และเปนการมอบการ

บริการแกประชาชนเพื่อการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางแทจริง 
 

 ๕) การฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานเจาหนาที่

เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม.  

  ในการปฏิบัติหนาที่ของ กสม. ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น กสม. ไดรับการ

สนับสนุนการทําหนาที่ทั้งในดานการตรวจสอบและงานดานยุทธศาสตรจากพนักงานเจาหนาที่ฯ ซึ่งมีทั้งสิ้น 

๒๑ คน โดยจําแนกตามจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จังหวัดละ ๗ คน กสม. ได

เล็งเห็นความสําคัญของการทําหนาที่ดังกลาว จึงไดจัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

ใหกับพนักงานเจาหนาที่ฯ ตั้งแตป ๒๕๕๔ เปนตนมา โดยแบงการฝกอบรมฯ เปน ๒ หลักสูตร ดังนี ้

  หลักสูตรที่ ๑ โครงการฝกอบรมภายในหนวยงาน เปนโครงการฝกอบรม

พนักงานเจาหนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงาน กสม. โดยจัดฝกอบรม

เปนการภายใน มีผูเขารวมการฝกอบรมเฉพาะพนักงานเจาหนาที่ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานฯ รวม ๔ 

โครงการ ดังนี ้
 



รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาต ิชุดที่สอง ๒๘๒ 

 
ชื่อโครงการ  วันที่จัดการอบรม จํานวน

ผูเขารวม 

สถานที่จัด 

๑. หลักสูตร “สรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับหลักการดานสิทธิมนุษยชน

และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแหงชาต”ิ 

๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๑๘ คน โรงแรม ซี.เอส.

ปตตานี อําเภอเมือง 

จังหวัดปตตาน ี

๒. หลักสูตร “เตรียมความพรอมใน

การปฏิบัติหนาท่ีพนักงานเจาหนาที่  

ในการทําหนาที่ตรวจสอบคํารอง  

การแสวงหาพยานหลักฐาน และ 

การสรางความรวมมือกับเครือขาย”  

๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  ๑๘ คน โรงแรม ซี.เอส.

ปตตานี อําเภอเมือง 

จังหวัดปตตาน ี

๓. หลักสูตร “การจัดทําบนัทึก

ขอเท็จจริงและรายงานการลงพื้นที่

ตรวจสอบขอเท็จจริง” 

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ๒๑ คน โรงแรม ซี.เอส.

ปตตานี อําเภอเมือง 

จังหวัดปตตาน ี

๔. หลักสูตร “การศึกษาดูงานระบบ

การตรวจสอบเรื่องรองเรียนและการ

ดําเนินงานของ กสม.” 

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ๑๘ คน สํานักงาน กสม. 

กรุงเทพมหานคร  

 

 หลักสูตรที่ ๒ โครงการฝกอบรมรวมกับหนวยงานภายนอก เปนการ

ฝกอบรมรวมกับองคกรรวมจัดจากองคกรระหวางประเทศ รวม ๒ โครงการ ดังนี้ 
 

ชื่อโครงการ / องคกรรวม

จัด 

วันที่จัดการอบรม จํานวนผูเขารวม สถานที่จัด 

๑. หลักสูตร “การอบรมเพือ่

ปลุกศักยภาพในตัวตนเพื่อ

บรรลุความสําเร็จในชีวิต 

(OPERACY) 

จัดรวมกับ USAID  

๑๙ – ๒๓ 

กันยายน ๒๕๕๔ 

 

๓๓ คน 

(พนักงานเจาหนาที่ฯ    

ของ กสม. ๑๕ คน 

อนุกรรมการและเจาหนาที่

สํานักงานกสม. ๑๘ คน) 

โรงแรมหาดใหญพาราไดซ

แอนดรีสอรท อําเภอหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา 

๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง “การสอบสวนผูตองหา    

และพยานตามหลักสิทธิ

มนุษยชน” จัดรวมกับ CPG 

และมูลนิธิฮันสไซเดล 

๒๒ – ๒๔ 

กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๒๕ คน 

(พนักงานเจาหนาที่ฯ    

ของ กสม. ๑๗ คน        

และเจาหนาที่ทหาร/

ตํารวจ ๘ คน) 

โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี 

อําเภอเมือง จังหวดัปตตาน ี

 



๕ ผลการดำเนินงานของ กสม. 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๒๘๓ 

 
บทที่ ๕ 

 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีผลการด าเนินงานตามภารกิจอ านาจหน้าท่ีของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีรายละเอียดอ านาจหน้าท่ีของ กสม. ในบทท่ี ๑ แล้วนั้น และในช่วงการปฏิบัติงาน

ของ กสม. ชุดท่ีสอง ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

มีผลด าเนินงานตามอ านาจหน้าท่ีท่ีส าคัญ ดังนี ้

 

๕.๑ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 กสม. ด าเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 
 

 ๕.๑.๑ สถิติการรับเรื่องร้องเรียน 
 

 ๑) จ านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่

ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

   ตั้งแต่ กสม. ชุดท่ีสอง เข้าด ารงต าแหน่งเมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันท่ี 

๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กสม. ได้รับเร่ืองร้องเรียน การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม 

หรือเป็นเรื่องท่ี กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสิ้น ๔,๑๔๓ เร่ือง 

โดยพบว่า ปีท่ีมีการรับเรื่องร้องเรียนมากท่ีสุด คือ ปี ๒๕๕๓ จ านวน ๗๔๘ เรื่อง รายละเอียดตาม

ตารางที่ ๕ – ๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



๒๘๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ตารางที่  ๕ – ๑ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัตทิี่ไม่เป็นธรรม 

                 หรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรใหม้ีการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน   
                

ปี จ านวนเรื่องร้องเรยีน ร้อยละ 

๒๕๕๒๑ ๓๔๔ ๘.๓๐ 

๒๕๕๓ ๗๔๘ ๑๘.๐๕ 

๒๕๕๔ ๖๐๙ ๑๔.๗๐ 

๒๕๕๕ ๖๖๖ ๑๖.๐๘ 

๒๕๕๖ ๖๑๑ ๑๔.๗๕ 

๒๕๕๗ ๖๘๙ ๑๖.๖๓ 

๒๕๕๘๒ ๔๗๖ ๑๑.๔๙ 

 รวม ๔,๑๔๓ ๑๐๐ 

  
๑  ปี ๒๕๕๒  เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  

 ๒  ปี ๒๕๕๘  เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ท่ีมา : ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

 

แผนภูมิที่ ๕ - ๑ จ านวนเร่ืองร้องเรียนทีม่ีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธมินุษยชน หรือมีการปฏบิัติที่ไม่เป็นธรรม   

หรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน                    
             

                      

                       
 ๒) จ านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ

ที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จ าแนกตามประเภทสิทธิ 

 จากจ านวนเร่ืองร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็น

ธรรม หรือเป็นเร่ืองท่ี กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสิ้น 

๔,๑๔๓ เร่ือง จ าแนกตามประเภทสิทธิ พบว่า มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรมสูงท่ีสุด จ านวน ๘๙๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๐ รองลงมาเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล

ในทรัพย์สิน จ านวน ๗๓๓ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๙  ส่วนประเภทสิทธิท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

น้อยท่ีสุด คือ สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน จ านวน ๔๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๗ 

รายละเอียดตามตารางที่ ๕ – ๒ 

 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๒๘๕ 

 
ตารางที่  ๕ - ๒  จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสทิธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัตทิี่ไม่เป็นธรรม

หรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน  

                   จ าแนกตามประเภทสทิธิ                        
 

ประเภทสิทธิ 
จ านวนเรื่องร้องเรยีน รวม 

๒๕๕๒๑ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘๒ เรื่อง ร้อยละ 

สิทธิในกระบวนการ

ยุติธรรม 
๖๘ ๑๖๓ ๑๒๒ ๑๒๗ ๑๓๐ ๑๗๔ ๑๑๕ ๘๙๙ ๒๑.๗๐ 

สิทธิของบุคคลใน

ทรัพย์สิน 
๖๒ ๙๖ ๑๐๗ ๑๒๐ ๑๓๑ ๑๐๗ ๑๑๐ ๗๓๓ ๑๗.๖๙ 

สิทธิและเสรีภาพ 

ส่วนบุคคล 
๕๔ ๑๓๐ ๙๓ ๑๐๓ ๘๔ ๑๐๒ ๓๒ ๕๙๘ ๑๔.๔๓ 

สิทธิชุมชน ๓๕ ๘๗ ๕๙ ๖๙ ๗๒ ๘๗ ๕๕ ๔๖๔ ๑๑.๒๐ 

การเลือกปฏิบัติ 

ที่ไม่เป็นธรรม 
๕๑ ๑๐๒ ๔๘ ๖๖ ๕๔ ๖๙ ๔๑ ๔๓๑ ๑๐.๔๐ 

สิทธิพลเมือง ๑๒ ๓๐ ๔๒ ๔๘ ๔๒ ๘๐ ๗๑ ๓๒๕ ๗.๘๕ 

สิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรม 
๒๑ ๖๕ ๔๙ ๔๙ ๓๘ ๓๔ ๒๑ ๒๗๗ ๖.๖๙ 

สิทธิในกระบวนการ

ทางปกครอง 
๑๐ ๒๐ ๒๗ ๓๓ ๒๑ ๑๕ ๑๔ ๑๔๐ ๓.๓๘ 

สิทธิในการได้รับ

บริการสาธารณสุข 

และสวัสดิการจากรัฐ 

๙ ๑๙ ๑๒ ๑๙ ๘ ๑๐ ๖ ๘๓ ๒.๐๐ 

สิทธิในข้อมูลข่าวสาร

และการร้องเรียน 
๗ ๔ ๑๔ ๕ ๔ ๒ ๔ ๔๐ ๐.๙๗ 

อื่น ๆ ๑๕ ๓๒ ๓๖ ๒๗ ๒๗ ๙ ๗ ๑๕๓ ๓.๖๙ 

รวม ๓๔๔ ๗๔๘ ๖๐๙ ๖๖๖ ๖๑๑ ๖๘๙ ๔๗๖ ๔,๑๔๓ ๑๐๐ 
 

 ๑
 ปี ๒๕๕๒  เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  

 ๒ ปี ๒๕๕๘  เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

  ท่ีมา : ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

 

แผนภูมิที่ ๕ - ๒  จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

หรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน       

                   จ าแนกตามประเภทสิทธิ                      
 

 

       



๒๘๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๓) จ านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ

ที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จ าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ 

 จ านวนเร่ืองร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม 

หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสิ้น ๔,๑๔๓ เร่ือง 

จ าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ พบว่า ผู้ถูกละเมิดสิทธิท่ีเป็นกลุ่มบุคคลมากท่ีสุด จ านวน 

๑,๖๖๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๗ รองลงมาเป็นผู้ชาย จ านวน ๑,๕๒๘ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๘ 

ส่วนผู้ถูกละเมิดสิทธิน้อยท่ีสุดเป็นผู้สูงอายุ จ านวน ๔๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๗ รายละเอียดตาม

ตารางที่ ๕ - ๓ 
 

ตารางที่ ๕ – ๓ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  

                 หรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  

               จ าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ  
 

ผู้ถูกละเมิด

สิทธิ 

จ านวนเรื่องร้องเรยีน รวม 

๒๕๕๒๑ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘๒ เรื่อง ร้อยละ 

กลุ่มบุคคล ๑๕๐ ๓๐๕ ๒๕๔ ๒๙๑ ๒๖๓ ๒๗๐ ๑๒๗ ๑,๖๖๐ ๔๐.๐๗ 

ผู้ชาย ๑๑๖ ๒๕๓ ๒๐๖ ๒๓๙ ๒๒๓ ๒๖๔ ๒๒๗ ๑,๕๒๘ ๓๖.๘๘ 

ผู้หญิง ๕๙ ๑๔๖ ๙๕ ๙๖ ๙๒ ๑๒๔ ๑๑๙ ๗๓๑ ๑๗.๖๔ 

เด็กและเยาวชน ๑๐ ๒๗ ๓๒ ๑๖ ๒๐ ๒๑ ๒ ๑๒๘ ๓.๐๙ 

ผู้สูงอายุ ๘ ๘ ๕ ๙ ๕ ๔ ๑ ๔๐ ๐.๙๗ 

ไม่ระบุ ๑ ๙ ๑๗ ๑๕ ๘ ๖ -- ๕๖ ๑.๓๕ 

รวม ๓๔๔ ๗๔๘ ๖๐๙ ๖๖๖ ๖๑๑ ๖๘๙ ๔๗๖ ๔,๑๔๓ ๑๐๐ 
 

         ๑
  ปี ๒๕๕๒  เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  

 ๒  ปี ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ท่ีมา :  ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
 

 

แผนภูมิที่ ๕ - ๓  จ านวนเร่ืองร้องเรียนทีม่ีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธมินุษยชน หรือมีการปฏบิัติที่ไม่เป็นธรรมหรือ

เป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนุษยชน  

                  จ าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมดิสทิธิ  
  

 

     



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๒๘๗ 

 
 ๔) จ านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ

ที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จ าแนกตามพืน้ที่เกิดเหตุท่ีมีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  จ านวนเร่ืองร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม 

หรือเป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสิ้น ๔,๑๔๓ เรื่อง 

จ าแนกตามพื้นท่ีเกิดเหตุท่ีมีการร้องเรียน พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นพื้นท่ีท่ีมีการร้องเรียนว่ามีการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงท่ีสุด จ านวน ๙๙๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๔ รองลงมาเป็นภาคใต้ จ านวน 

๗๙๙ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๘ นอกจากนี้ ยังมีเร่ืองร้องเรียนจากต่างประเทศ จ านวน ๒๓ เร่ือง 

คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ รายละเอียดตามตารางท่ี ๕ - ๔  
 

ตารางที่ ๕ - ๔  จ านวนเร่ืองที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือ 

                  เป็นเร่ืองที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ าแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ                  
 

พื้นท่ีเกิดเหตุ 
จ านวนเรื่องร้องเรียน รวม 

๒๕๕๒๑ ๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘๒ เรื่อง ร้อยละ 

กรุงเทพมหานคร ๗๖ ๒๐๔ ๑๔๙ ๑๕๒ ๑๓๔ ๑๕๘ ๑๒๓ ๙๙๖ ๒๔.๐๔ 

ภาคใต้ ๕๕ ๑๒๔ ๙๓ ๑๔๔ ๑๒๑ ๑๗๙ ๘๓ ๗๙๙ ๑๙.๒๘ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๖๓ ๑๒๒ ๘๔ ๙๔ ๑๑๗ ๑๐๒ ๙๗ ๖๗๙ ๑๖.๓๙ 

ภาคเหนือ ๕๘ ๙๔ ๙๓ ๑๐๑ ๘๔ ๑๑๑ ๕๒ ๕๙๓ ๑๔.๓๑ 

ภาคกลาง ๓๙ ๗๔ ๗๘ ๕๘ ๕๐ ๕๕ ๖๘ ๔๒๒ ๑๐.๑๙ 

ภาคตะวันตก ๒๒ ๔๒ ๓๙ ๕๓ ๕๐ ๔๐ ๓๑ ๒๗๗ ๖.๖๙ 

ภาคตะวันออก ๒๖ ๔๘ ๔๐ ๔๗ ๔๙ ๔๔ ๒๑ ๒๗๕ ๖.๖๔ 

มีผลกระทบทั่วไปและไม่ระบุ ๒ ๓๒ ๒๗ ๑๕ ๒ - ๑ ๗๙ ๑.๙๑ 

เรื่องร้องเรียนจากต่างประเทศ ๓ ๘ ๖ ๒ ๔ - - ๒๓ ๐.๕๕ 

รวม ๓๔๔ ๗๔๘ ๖๐๙ ๖๖๖ ๖๑๑ ๖๘๙ ๔๗๖ ๔,๑๔๓ ๑๐๐ 
 

 

       ๑
  ปี ๒๕๕๒  เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  

 ๒ ปี ๒๕๕๘   เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

ท่ีมา : ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
   

แผนภูมิที่  ๕ - ๔  จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม  

                 หรือเป็นเร่ืองที ่กสม. เห็นสมควรใหม้ีการตรวจสอบการละเมิดสทิธิมนุษยชน จ าแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ    
 

 



๒๘๘ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
      ๕.๑.๒  จ านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการด าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

  กระบวนการรับเร่ืองร้องเรียนของ กสม.  หากพิจารณาเห็นว่า เร่ืองร้องเรียนใด  

สามารถแก้ไขได้โดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์การเอกชน บุคคล หรือหน่วยงานอื่น

ท่ีเกี่ยวข้อง กสม. จะด าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา

อย่างเป็นธรรมแก่ผู้ร้อง โดยค านึงถึงความจ าเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสมและการด าเนินการอย่าง

ระมัดระวัง รวมท้ังมีการตดิตามผลการประสานการคุ้มครอง เพื่อให้เร่ืองร้องเรียนดังกล่าว ได้รับการ

แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 

  กสม. ชุดท่ีสอง ได้ด าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เร่ืองร้องเรียน

จ านวนท้ังสิ้น ๑,๕๒๗ เร่ือง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) เร่ืองท่ีลงรับเป็นค าร้องและมีการประสาน

ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน ๗๕๙ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๑ และ (๒) เร่ืองท่ีไม่รับเป็น

ค าร้องแต่มีการประสานความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จ านวน ๗๖๘ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๙ 

รายละเอียดตามตารางท่ี ๕ - ๕ 
 

          ตารางที่ ๕ - ๕  จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการด าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธมินุษยชน                             
 

ประเภทค าร้อง ๒๕๕๒๑ ๒๕๕๓ 
๒๕๕

๔ 
๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘๒ 

รวม 

ค ารอ้ง

ท้ังหมด 

ร้อยละ 

๑. เรื่องท่ีลงรับเป็นค าร้องและมีการประสานความคุม้ครองสิทธิมนุษยชน 

๑.๑ ประสานการคุ้มครอง/

แนะน าให้ด าเนินการตาม

กระบวนการทางกฎหมาย 

๕ ๓๒ ๕๕ ๗๙ ๗๗ ๗๓ ๖๘ ๓๘๙ 

 

๒๔.๔๘ 

๑.๒ ประสานหน่วยงาน          

ที่เก่ียวข้องแก้ไข 

๑๓ ๒๓ ๗๔ ๙๒ ๖๐ ๗๑ ๓๗ ๓๗๐ ๒๔.๒๓ 

ยอดรวม ๑๘ ๕๕ ๑๒๙ ๑๗๑ ๑๓๗ ๑๔๔ ๑๐๕ ๗๕๙ ๔๙.๗๑ 

 ๒. เรื่องท่ีไม่รับเป็นค าร้องแต่มีการประสานความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๒.๑ ประสานหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องแก้ไข 

- ๒๗ ๙ ๑๗ ๑๗ ๓๓ ๒๕ ๑๒๘ ๘.๓๘ 

๒.๒ ส่งเป็นข้อมูล  

คณะอนุกรรมการ       

ที่เก่ียวข้องแก้ไข 

๒๒ ๔๘ ๑๕ ๓๓ ๖๗ ๙๗ ๒๔ ๓๐๖ ๒๐.๐๔ 

๒.๓. ข้อมูลไม่ชัดเจน/       

แสดงความคิดเห็น/       

ให้ค าแนะน า 

๑ ๕๙ ๓๘ ๖๘ ๖๙ ๖๒ ๓๗ ๓๓๔ ๒๑.๘๗ 

ยอดรวม ๒๓ ๑๓๔ ๖๒ ๑๑๘ ๑๕๓ ๑๙๒ ๘๖ ๗๖๘ ๕๐.๒๙ 

รวมเรื่องร้องเรียนที่มีการ

ประสานความคุ้มครองฯ  

๔๑ ๑๘๙ ๑๙๑ ๒๘๙ ๒๙๐ ๓๓๖ ๑๙๑ ๑,๕๒๗ ๑๐๐ 

  

 ๑  ปี ๒๕๕๒  เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  

 ๒ ปี ๒๕๕๘   เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ท่ีมา : กลุ่มงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ส านักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๒๘๙ 

 
แผนภูมิที่ ๕ - ๕  จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการด าเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนษุยชน                               

     

 
 

                                   

 ๕.๑.๓ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
 

 เมื ่อ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริง พบว่า มีการกระท าท่ี

ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม กสม. จะจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด

สิทธิมนุษยชน โดยก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังระยะเวลาในการ

ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว และ/หรือมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แจ้งไปยังหน่วยงาน/บุคคล

ที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการต่อไป เพื่อปูองกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก

ในช่วงการปฏิบัติงานของ กสม. ชุดท่ีสอง ได้ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน และออกรายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสิ้น ๔,๕๔๒ เรื่อง โดยปี ๒๕๕๕มีรายงานผลการตรวจสอบมากท่ีสุด

จ านวน ๑,๑๒๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๖ รองลงมา ปี ๒๕๕๘ จ านวน ๙๕๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ

๒๐.๙๖ ส่วนปีท่ีมีผลการตรวจสอบน้อยท่ีสุด คือ ปี ๒๕๕๒ จ านวน ๙๒ เร่ือง เนื่องจากเป็นปีแรก

ของการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนของ กสม.  ชุดท่ีสอง เร่ิมเข้าปฏิบัติหน้าท่ีในวันท่ี ๒๕ มิถุนายน

๒๕๕๒ ผลการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่

วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามตารางท่ี ๕ - ๖  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๐ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ตารางที่ ๕ - ๖  จ านวนเร่ืองร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน                 

 
 

 
 

ปี 
จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่มีการออกรายงานผลการตรวจสอบ 

จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

๒๕๕๒๑ ๙๒ ๒.๐๒ 

๒๕๕๓ ๕๐๕ ๑๑.๑๒ 

๒๕๕๔ ๔๖๖ ๑๐.๒๖ 

๒๕๕๕ ๑,๑๒๐ ๒๔.๖๖ 

๒๕๕๖ ๘๕๗ ๑๘.๘๗ 

๒๕๕๗ ๕๕๐ ๑๒.๑๑ 

๒๕๕๘๒ ๙๕๒ ๒๐.๙๖ 

รวม ๔,๕๔๒๓ ๑๐๐ 
              

 ๑  ปี ๒๕๕๒  เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒  

 ๒ ปี ๒๕๕๘  เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

 ๓  จ านวนเรื่องร้องเรียนที่มีการออกรายงานผลการตรวจสอบ รวม ๔,๕๔๒ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียน 

                ที่ร้องเรียนเข้ามาตั้งแต่ กสม. ชุดแรก จ านวน ๑, ๔๙๕ เรื่อง 

              ท่ีมา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน  
 
 
 

แผนภูมิที่ ๕ - ๖  จ านวนเร่ืองร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน                        
 

 

  

 ๕.๑.๔ การติดตามการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน 
 

 ๑) ผลการติดตามการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน 

  กสม. ได้ก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมี

ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นท่ีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน

รับไปพิจารณาด าเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) เร่ืองท่ีต้องติดตามการด าเนินการตาม



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๒๙๑ 

 
มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน (๒) เร่ืองท่ีต้องติดตามการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ (๓) เร่ืองท่ีต้องติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย 

ท้ังนี้ ตั้งแต่ กสม. ชุดท่ีสอง เข้าปฏิบัติหน้าท่ีได้ด าเนินการติดตามเร่ืองท่ีเสนอให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

รับไปพิจารณาด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะ

ด้านสิทธิมนุษยชน จ านวนท้ังสิ้น ๘๕๓ เรื่อง แบ่งเป็น (๑) เร่ืองท่ีต้องติดตามผลการด าเนินการตาม

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน ๗๐๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๒  

(๒) เรื่องท่ีต้องติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จ านวน ๑๐๗ เร่ือง คิดเป็นร้อย

ละ ๑๒.๕๔ และ (๓) เร่ืองท่ีต้องติดตามผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายจ านวน ๔๓ เร่ือง 

คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๔ ตามตารางท่ี ๕ – ๗ 
 

ตารางที่ ๕ – ๗  ผลการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธมินุษยชน  

                 และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน  
 

ที ่ การติดตามผลการด าเนินการ จ านวนเร่ือง ร้อยละ 

๑ เรื่องที่ต้องติดตามผลการด าเนนิการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนษุยชน 
๗๐๓ ๘๒.๔๒ 

๒ เรื่องที่ต้องติดตามผลการด าเนนิการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๐๗ ๑๒.๕๔ 

๓ เรื่องที่ต้องติดตามผลการด าเนนิการตามข้อเสนอแนะปรบัปรุงกฎหมาย ๔๓ ๕.๐๔ 

 รวม ๘๕๓ ๑๐๐ 
 

 ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน  
 

 

 

 

แผนภูมิที่ ๕ – ๗  ผลการติดตามผลการด าเนินตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธมินุษยชนและ 

                  ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน  
                                      

               

 



๒๙๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
จากสถิติการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ข้างต้น จ าแนกตามประเภทสิทธิ กล่าวคือ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ านวน ๒๓๕ เรื่อง คิดเป็น

ร้อยละ ๒๗.๕๕ สิทธิชุมชน จ านวน ๒๐๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๕ สิทธิพลเมือง จ านวน ๙๔ 

เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๒ สิทธิในการจัดการที่ดิน จ านวน ๘๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๖ สิทธิ

แรงงาน จ านวน ๗๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๑ การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม จ านวน ๔๓ เร่ือง คิดเป็น

ร้อยละ ๕.๐๔ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จ านวน ๓๙ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๗ สิทธิ

ของบุคคลในทรัพย์สิน จ านวน ๓๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล จ านวน ๓๓ เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๗ และสิทธิในท่ีอยู่อาศัย จ านวน ๑๒ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ ตามล าดับ ตาม

ตารางท่ี ๕ – ๘ 
 

ตารางที่ ๕ – ๘  สถิติผลการติดตามการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธมินุษยชน

และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนษุยชน จ าแนกตามประเภทสทิธิ                     
 

ท่ี ประเภทสิทธิ จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

๑ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๒๓๕ ๒๗.๕๕ 

๒ สิทธิชุมชน ๒๐๖ ๒๔.๑๕ 

๓ สิทธิพลเมือง ๙๔ ๑๑.๐๒ 

๔ สิทธิในการจัดการที่ดิน ๘๕ ๙.๙๖ 

๕ สิทธิแรงงาน ๗๐ ๘.๒๑ 

๖ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ๔๓ ๕.๐๔ 

๗ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ๓๙ ๔.๕๗ 

๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ๓๖ ๔.๒๒ 

๙ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ๓๓ ๓.๘๗ 

๑๐ สิทธิในที่อยู่อาศัย ๑๒ ๑.๔๑ 

 รวม ๘๕๓ ๑๐๐ 
 
 

ท่ีมา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน  
 

 

แผนภูมิที่ ๕ – ๘  สถติิผลการติดตามการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสทิธิมนุษยชน 

                 และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จ าแนกตามประเภทสทิธิ                     
 
 

 

               



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๒๙๓ 

 
๑.๑) เรื่องที่ต้องติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน 

 กสม. มีเรื่องที่จะต้องติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องว่าได้ด าเนินการ

แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามข้อเสนอแนะของ กสม. หรือไม่ อย่างไร และกรณีท่ี

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ด าเนินการตามมาตรการแก้ไข หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอัน

ควร กสม. จะต้องรายงานนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้มีการด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนด

ไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเร่ืองท่ี กสม. จะต้อง

ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังสิ้น ๗๐๓ 

เรื่อง เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชน จ านวน ๕๒๓ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๙ เป็นเร่ืองท่ีเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ

ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จ านวน ๓๕ เร่ือง 

คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๘ และเป็นเร่ืองท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน ๑๔๕ เร่ือง 

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๓ ตามตารางท่ี ๕ – ๙ 
 

ตารางที่ ๕ – ๙  ผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ 

                  ด้านสิทธิมนุษยชน      
 

ท่ี ผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

๑ เรื่องที่สามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ ๕๒๓ ๗๔.๓๙ 

๒ เรื่องที่เสนอนายกรฐัมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๓๕ ๔.๙๘ 

๓ เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๑๔๕ ๒๐.๖๓ 

 รวม ๗๐๓ ๑๐๐ 
 

 ท่ีมา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน  
 

 

แผนภูมิที่ ๕ – ๙  ผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธมินุษยชนและข้อเสนอแนะ 

                   ด้านสิทธิมนุษยชน จ าแนกตามประเภทสทิธิ   
                

                  



๒๙๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 

 ทั้งนี้ เรื่องที่จะต้องติดตามผลด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชนฯ สามารถจ าแนกตามประเด็นสิทธิได้ ดังนี้ 

  ๑.๑.๑) เรื่องที่สามารถยุติการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ  คือ เร่ืองท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ได้พิจารณาด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีเป็น

ประเด็นส าคัญในการบรรเทาปัญหาตามค าร้องเรียน จ านวน ๕๒๓ เร่ือง จ าแนกตามประเภทสิทธิ ดังนี้

สิทธิชุมชน จ านวน ๑๕๐ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๘ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ านวน ๑๔๔ เร่ือง

คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๓ สิทธิแรงงาน จ านวน ๕๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑ สิทธิในการจัดการท่ีดิน

จ านวน ๕๑ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๕ สิทธิพลเมือง จ านวน ๓๓ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๑ สิทธิของ

บุคคลในทรัพย์สิน จ านวน ๒๙ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

จ านวน ๑๙ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๓ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล จ านวน ๑๗ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ

๓.๒๕ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จ านวน ๑๕ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ และสิทธิในท่ีอยู่อาศัย 

จ านวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๒ ตามตารางท่ี ๕ – ๑๐ 
 

ตารางที่ ๕ – ๑๐  เร่ืองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยุตกิารติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด 

                  สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จ าแนกตามประเภทสทิธิ  
 

ท่ี ประเภทสิทธิ จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

๑ สิทธิชุมชน ๑๕๐ ๒๘.๖๘ 

๒ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๑๔๔ ๒๗.๕๓ 

๓ สิทธิแรงงาน ๕๖ ๑๐.๗๑ 

๔ สิทธิในการจัดการที่ดิน ๕๑ ๙.๗๕ 

๕ สิทธิพลเมือง ๓๓ ๖.๓๑ 

๖ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ๒๙ ๕.๕๕ 

๗ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ๑๙ ๓.๖๓ 

๘ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ๑๗ ๓.๒๕ 

๙ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ๑๕ ๒.๘๗ 

๑๐ สิทธิในที่อยู่อาศัย ๙ ๑.๗๒ 

 
รวม ๕๒๓ ๑๐๐  

   

 ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน  

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๒๙๕ 

 
แผนภูมิที่ ๕ – ๑๐  เร่ืองทีห่น่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด     

                  สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จ าแนกตามประเภทสทิธิ                                        

          
 

  ๑.๑.๒) เรื่องที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่ด าเนินการหรือยัง

ด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และมิได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการ หรือกรณีที่หน่วยงานไม่แจ้งผล

ด าเนินการให้ กสม. ทราบ จ านวนท้ังสิ้น ๓๕ เร่ือง จ าแนกตามประเภทสิทธิ ดังนี้ สิทธิในการจัดการท่ีดิน

จ านวน ๑๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๑ สิทธิชุมชน จ านวน ๑๔ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และสิทธิของ

บุคคลในทรัพย์สิน จ านวน ๕ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ตามตารางท่ี ๕ – ๑๑  
ตารางที่ ๕ - ๑๑  เร่ืองที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ 

                  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จ าแนกตามประเภทสิทธิ 
 

 

ท่ี ประเภทสิทธิ จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

๑ สิทธิในการจัดการที่ดิน ๑๖ ๔๕.๗๑ 

๒ สิทธิชุมชน ๑๔ ๔๐.๐๐ 

๓ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ๕ ๑๔.๒๙ 

 รวม ๓๕ ๑๐๐ 
  

 ท่ีมา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน  
 

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๑  เร่ืองที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัต ิ

                   คณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จ าแนกตามประเภทสิทธิ  
           

                     



๒๙๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 ท้ังนี้ กสม. ได้สรุปเรื่องที่หน่วยงานไม่ด าเนินการหรือยังด าเนินการตามมาตรการการ

แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

และมิได้ขอขยายระยะเวลาด าเนินการ หรือกรณีท่ีหน่วยงานไม่แจ้งผลด าเนินการให้ กสม. เพื่อทราบ 

แบ่งเป็นประเภทสิทธิต่าง ๆ ดังนี้ 

 (๑) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นกรณีผลการตรวจสอบเก่ียวกับไม่ได้รับความเป็น

ธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลปี ๒๕๔๖ ซึ่งหลังจากท่ี กสม. ได้ตรวจสอบเร่ือง

ดังกล่าวเสร็จสิ้น และได้ก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาลและส านักงานต ารวจแห่งชาติ

เพื่อพิจารณาด าเนินการเร่งรัดจับกุมคนร้ายมาลงโทษ เยียวยาความเสียหายให้แก่ทายาทผู้เสียหาย 

ออกหนังสือรับรองให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และชดใช้ความ

เสียหายจากการยึดทรัพย์สินที่มิได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งจากการติดตามผลเร่ืองดังกล่าวอย่าง

ต่อเนื่องปรากฏผล ดังนี้ 

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 

สรุปได้ว่าในช่วงประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพติดนั้น มีบุคคลถูกคนร้ายซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครฆ่าตาย 

พนักงานสอบสวนได้ท าการสืบสวนมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร แต่ยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร 

หลบหนีไปอยู่ท่ีใด จึงได้สรุปส านวนเห็นควรงดการสอบสวนส่งไปยังพนักงานอัยการ หากผู้เสียหาย

หรือบุคคลใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานท่ีจะด าเนินคดีกับผู้กระท าความผิด ก็มีอ านาจท่ีจะร้อง

ทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อท าการสอบสวนต่อไปได้ การงดสอบสวนไม่ได้ท าให้คดี

เสร็จเด็ดขาดแต่อย่างใด นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะท างานตรวจสอบติดตามการด าเนินคดี

ฆาตกรรม อันเนื่องมากจากนโยบายดังกล่าว ให้ด าเนินการตรวจสอบส านวนการสอบสวนท่ีพนักงาน

สอบสวนสรุปความเห็นควรงดสอบสวนดังกล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่ปรากฏพยานหลักฐานท่ีพอจะ

เชื่อมโยงไปถึงตัวผู้กระท าความผิดและน าตัวมาด าเนินคดีใหม่ได้ คดีมีแนวโน้มน่าเชื่อว่า คดีฆาตกรรม

ท่ีมิใช่คดีวิสามัญฆาตกรรมท่ีเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว และปรากฏตามรายงานการสอบสวนว่า 

ผู้เสียชีวิตน่าจะมีส่วนพัวพันกับขบวนการค้ายาเสพติด ส่วนกรณีกล่าวอ้างว่าเป็นการกระท าของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใดท่ียืนยันว่าเป็นการกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 

 แม้ว่าส านักงานต ารวจแห่งชาติได้พยายามพิจารณาด าเนินการตามมาตรการการ

แก้ไขปัญหาในประเด็นการหาตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษ แต่ในประเด็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่

ทายาทผู้เสียหาย การออกหนังสือรับรองให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายว่าไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับยาเสพติด

และการชดใช้ความเสียหายจากการยึดทรัพย์สินท่ีมิได้เก่ียวข้องกับยาเสพติด รัฐบาลและส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติก็ยังไม่ได้แจ้งผลการด าเนินการ 

 (๒) สิทธิในการจัดการท่ีดิน สิทธิชุมชน และสิทธิในทรัพย์สิน เร่ืองร้องเรียนท้ังสาม

ประเด็นสิทธิดังกล่าวมีความเก่ียวข้องเชื่อมโยงกัน เช่น ค าร้องเก่ียวกับการประกาศเขตอุทยาน

แห่งชาติ การประกาศเขตปุาสงวนแห่งชาติ การขึ้นทะเบียนท่ีราชพัสดุ การออกหนังสือส าคัญส าหรับ

ท่ีหลวง (นสล.) การประกาศท่ีสาธารณประโยชน์ทับซ้อนที่ดินท ากินของราษฎร โครงการพัฒนา

แหล่งน้ าต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างเขื่อน การสร้างอ่างเก็บน้ า เป็นต้น ซึ่งค าร้องในลักษณะดังกล่าวจะ



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๒๙๗ 

 
กระท าต่อสิทธิในท่ีดินท ากิน และความเป็นชุมชนท่ีอยู่กันมาดั้งเดิม และสิทธิในทรัพย์สิน เช่น ไม้ผล 

หรือไม้เศรษฐกิจ ท่ีปลูกไว้ในพื้นท่ีพิพาทก็จะถูกตัดโค่น หรือห้ามไม่ให้เข้าเป็นเก็บผลอาสิน เป็นต้น ซึ่ง 

กสม. ได้ตรวจสอบและก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา เช่น ให้เร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์การครอบครอง 

หรือออกเอกสารสิทธิ์ให้กับผู้ร้องด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ให้ผ่อนผัน

ให้ชาวบ้านท ากินในท่ีพิพาทได้ ชดเชยเยียวยาความเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์จากการใช้พื้นท่ี 

หรือให้ทบทวนโครงการหรือยกเลิกโครงการพัฒนาแหล่งน้ าดังกล่าว เป็นต้น 

 จากการติดตามผลการด าเนินการดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า ในกรณีพิพาทเก่ียวกับ

ท่ีดิน ส่วนใหญ่เมื่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ข้อมูลฝุายผู้ร้องจะมีน้ าหนักน้อย

กว่าข้อมูลของทางราชการจึงไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้กับผู้ร้องได้ รวมท้ังมีการส่งเร่ืองให้

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาด าเนินการแล้วไม่แจ้งผลด าเนินการให้ทราบ นอกจากนี้ ในส่วนค าร้อง

เก่ียวกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ า หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะแจ้งว่า ไม่สามารถยกเลิกโครงการได้

เนื่องจากเป็นโครงการท่ีเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า 
 

 ๑.๑.๓) เรื่องที่อยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องก าลังด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ ของ กสม. มีจ านวน ๑๔๕ เร่ือง 

จ าแนกตามประเภทสิทธิ ดังนี้ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จ านวน ๖๘ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๐ 

สิทธิชุมชน จ านวน ๓๔ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๕ สิทธิพลเมือง จ านวน ๑๔ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ

๙.๖๖ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จ านวน ๑๑ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๙ สิทธิเสรีภาพส่วน

บุคคล และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ประเด็นละ ๕ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ สิทธิในการจัดการ

ท่ีดิน ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๖ สิทธิแรงงาน และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ประเด็นละ๒ เร่ือง 

คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ ตามตารางท่ี ๕ - ๑๒  
 

ตารางที่ ๕ - ๑๒  เร่ืองที่อยูร่ะหว่างด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ าแนกตามประเภทสิทธ ิ

    
ท่ี ประเภทสิทธิ จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

๑ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๖๘ ๔๖.๙๐ 

๒ สิทธิชุมชน ๓๔ ๒๓.๔๕ 

๓ สิทธิพลเมือง ๑๔ ๙.๖๖ 

๔ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ๑๑ ๗.๕๙ 

๕ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ๕ ๓.๔๕ 

๖ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ๕ ๓.๔๕ 

๗ สิทธิในการจัดการที่ดิน ๔ ๒.๗๖ 

๘ สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ๒ ๑.๓๘ 

๙ สิทธิแรงงาน ๒ ๑.๓๘ 

 

รวม ๑๔๕ ๑๐๐ 
 

 ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 
 

 



๒๙๘ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
แผนภูมิที่ ๕ - ๑๒  เร่ืองทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ าแนกตามประเภทสิทธ ิ

 

        
 

 

 ๑.๒) เรื่องที่ต้องติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 กสม. มีเร่ืองท่ีจะต้องติดตามผลการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  ว่าได้

ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. และเร่ืองท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ด าเนินการตาม

มาตรการแก้ไข หรือด าเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันควร ซึ่ง กสม. จะต้องเสนอนายกรัฐมนตรี

เพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

และเร่ืองท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสิ้น ๑๐๗ เร่ือง ซึ่งเป็นเร่ืองท่ี

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ านวน ๖

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑ เรื่องท่ีหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการบางส่วน จ านวน ๓๖ เรื่อง คิดเป็น

ร้อยละ ๓๓.๖๔  และเร่ืองท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน ๖๕ เร่ือง คิดเป็น

ร้อยละ ๖๐.๗๕ ตามตารางท่ี ๕ - ๑๓  
 

ตารางที่ ๕ - ๑๓  เร่ืองที่ต้องติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 
 

 

ท่ี ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จ านวน(เรื่อง) ร้อยละ 

๑ สามารถยุติการติดตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  ๖ ๕.๖๑ 

๒ ด าเนินการบางส่วน ๓๖ ๓๓.๖๔ 

๓ อยู่ระหว่างด าเนนิการของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง ๖๕ ๖๐.๗๕ 

 รวม ๑๐๗ ๑๐๐ 
  

 ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๒๙๙ 

 
แผนภูมิที่ ๕ - ๑๓  เร่ืองที่ตอ้งติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 
                                   

       
 

  ท้ังนี้ เร่ืองท่ีจะต้องติดตามผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายข้างต้น 

จ าแนกตามประเด็นสิทธิ ดังนี้ สิทธิพลเมือง จ านวน ๒๖ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๓ สิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ประเด็นละ ๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ

๑๔.๙๕ สิทธิในการจัดการท่ีดิน จ านวน ๑๔ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๘ สิทธิแรงงาน จ านวน ๑๒เร่ือง 

คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๑ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล จ านวน ๙ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๘.๔๑ สิทธิและ

เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จ านวน ๘ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๘ สิทธิชุมชน จ านวน ๔ เรื่อง คิดเป็น

ร้อยละ ๓.๗๔ สิทธิในท่ีอยู่อาศัย จ านวน ๒ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๗ ตามตารางท่ี ๕ - ๑๔  
 

ตารางที่ ๕ - ๑๔  จ านวนเร่ืองที่ติดตามผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จ าแนกตามประเด็นสิทธิ 
 

ท่ี ประเภทสิทธิ จ านวน (เรื่อง) ร้อยละ 

๑ สิทธิพลเมือง ๒๖ ๒๔.๓ 

๒ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๑๖ ๑๔.๙๕ 

๓ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ๑๖ ๑๔.๙๕ 

๔ สิทธิในการจัดการที่ดิน ๑๔ ๑๓.๐๘ 

๕ สิทธิแรงงาน ๑๒ ๑๑.๒๑ 

๖ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ๙ ๘.๔๑ 

๗ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ๘ ๗.๔๘ 

๘ สิทธิชุมชน ๔ ๓.๗๔ 

๙ สิทธิในที่อยู่อาศัย ๒ ๑.๘๗ 

 

รวม ๑๐๗ ๑๐๐ 
   

 ท่ีมา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 

 

 

 

 
 



๓๐๐ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
แผนภูมิที่ ๕ - ๑๔  จ านวนเร่ืองที่ติดตามผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จ าแนกตามประเด็นสิทธิ 

 

 

         
 

 

  ๑.๓) เรื่องที่ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย  

    กสม. มีเรื่องที่ต้องติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังสิ้น ๔๓ เร่ือง จ าแนกเป็น เร่ืองท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการท้ังหมด 

จ านวน ๗ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘ เร่ืองท่ีหน่วยงานได้ด าเนินการบางส่วน จ านวน ๑๓ เร่ือง คิดเป็น

ร้อยละ ๓๐.๒๓ เป็นเร่ืองท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จ านวน ๒๒ เร่ือง คิดเป็น

ร้อยละ ๕๑.๑๖ และเป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย จ านวน ๑ เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ ตามตารางท่ี ๕ - ๑๕   
 

ตารางที่ ๕ - ๑๕  เร่ืองที่ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย 

 

ท่ี ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย จ านวนเรื่อง ร้อยละ 

๑ หน่วยงานได้ด าเนินการทั้งหมด ๗ ๑๖.๒๘ 

๒ หน่วยงานได้ด าเนินการด าเนินการบางส่วน ๑๓ ๓๐.๒๓ 

๓ อยู่ระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ๒๒ ๕๑.๑๖ 

๔ ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๒.๓๓ 

                             รวม ๔๓ ๑๐๐ 
    

 ท่ีมา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๐๑ 

 
แผนภูมิที่ ๕ - ๑๕  เร่ืองที่ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย 

                   

                        
 

      ท้ังนี้ เร่ืองท่ีจะต้องติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายข้างต้น 

จ าแนกตามประเด็นสิทธิ ดังนี้ สิทธิพลเมือง จ านวน ๒๑ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๓ สิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม จ านวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

จ านวน ๗ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘ สิทธิชุมชน จ านวน ๔ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐ สิทธิเสรีภาพ

ส่วนบุคคล จ านวน ๒ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๕ สิทธิในท่ีอยู่อาศัย จ านวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

๒.๓๓ และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จ านวน ๑ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ ตามล าดับ ตาม

ตารางท่ี ๕ – ๑๖ 
 

ตารางที่ ๕ - ๑๖ จ านวนเร่ืองที่ติดตามผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย  

                   จ าแนกตามประเด็นสิทธิ 
 

ท่ี ประเภทสิทธิ จ านวน(เรื่อง) ร้อยละ 

๑ สิทธิพลเมือง ๒๑ ๔๘.๘๓ 

๒ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๗ ๑๖.๒๘ 

๓ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ๗ ๑๖.๒๘ 

๔ สิทธิชุมชน ๔ ๙.๓๐ 

๕ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ๒ ๔.๖๕ 

๖ สิทธิในที่อยู่อาศัย ๑ ๒.๓๓ 

๗ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย ๑ ๒.๓๓ 

 รวม ๔๓ ๑๐๐ 
  

 ท่ีมา : กลุ่มงานติดตามและสารบบส านวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
แผนภูมิที่ ๕ - ๑๖  จ านวนเร่ืองที่ติดตามผลด าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย  

                    จ าแนกตามประเด็นสิทธิ                  
 

 

       
  

 

๕.๒ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดี

ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย  

  

 ผลการด าเนินงานของ กสม. ท่ีเก่ียวกับการเสนอ

เร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 

หรือฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย จึงสามารถ

แบ่งออกได้เป็น ๒ ช่วง คือ  

  ๑. ช่วงท่ีหนึ่ง ตั้งแต่ กสม. ชุดท่ีสอง ได้รับการ

โปรดเกล้าฯ ให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ซึ่งอ านาจหน้าที่ของ กสม. ในการเสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาลสิ้นสุดลงไปตามการสิ้นสุดลงของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  

๒. ช่วงท่ีสอง นับตั้งแต่วันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘     

ซึ่ง กสม.  ได้ปรับเปลี่ยนการพิจารณาเสนอเร่ืองหรือฟูองคดีต่อศาลมาเป็นการจัดท าข้อเสนอแนะ    

เชิงนโยบายต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน หรือการให้ความ

ช่วยเหลือด้านคดีให้แก่ผู้ร้องแทนการเสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาลตามอ านาจหน้าท่ีเดิมของ กสม. 

 อย่างไรก็ตาม สรุปผลงานด้านคดีสิทธิมนุษยชน ของ กสม.  ชุดท่ีสอง จะถือเอาข้อมูลสถิติ

ผลงานในภาพรวมตามระยะเวลาในการด ารงต าแหน่งและปฏิบัติหน้าท่ีของ กสม. เป็นส าคัญ ส่วนการท่ี

ได้จ าแนกเงื่อนไขอ านาจหน้าท่ีของ  กสม. ออกเป็น ๒ ช่วง ดังกล่าวข้างต้น เพื่อสะท้อนให้เห็นถึง

เหตุผลท่ีสถิติด้านการเสนอเร่ืองและฟูองคดีต่อศาลจะสะดุดหยุดลงภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลงตั้งแต่วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา 

ผลงานของ กสม. ด้านการเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือฟูอง

คดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

สรุปได้ ดังนี้ 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๐๓ 

 
 ๕.๒.๑ จ านวนเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล 
 

  ข้อมูลสถิติเรื่องท่ีร้องเรียนเข้ามายัง กสม. โดยประมวลข้อมูลสถิติการร้องเรียนต่อเนื่อง

จากสมัย กสม. ชุดแรก มาจนถึงวันท่ี กสม. ชุดท่ีสอง เร่ิมเข้ามาปฏิบัติหน้าท่ี ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ พบว่า มีการรับเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟูองคดี

ต่อศาลธรรมนูญ ๑๑๙ เรื่อง ศาลปกครอง ๕๑ เรื่อง และศาลยุติธรรม ๑๓๖ เรื่อง รายละเอียดตาม

ตารางท่ี ๕ - ๑๗ 
ตารางที่ ๕ - ๑๗ จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ขอให้เสนอเร่ืองหรือฟ้องคดีต่อศาล 

 

ปีที่ร้องเรียน คดีรัฐธรรมนูญ คดีปกครอง คดียุติธรรม ตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชน 

๒๕๕๒๑ ๔ (๑๗) ๒ (๓) ๖ (๙๑) ๑ (๑) 

๒๕๕๓ ๒๐ ๗ ๒๓ -- 

๒๕๕๔ ๗ ๑๓ ๔ ๒ 

๒๕๕๕ ๑๘ ๗ ๒ ๕ 

๒๕๕๖ ๓๓ ๑๓ ๕ ๓ 

๒๕๕๗ ๑๗ ๔ ๕ ๑๐ 

๒๕๕๘๒ ๓ ๒ -- ๗ 

รวม ๑๑๙ ๕๑ ๑๓๖ ๒๙ 
 

 ๑
  ปี ๒๕๕๒ ข้อมูลนอกวงเล็บ คือ จ านวนเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันท่ี กสม. ชุดที่สอง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ มิถุนายน 

– ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ส่วนข้อมูลในวงเล็บ คือ เรื่องร้องเรียนที่ กสม. ชุดที่สอง รับมาจาก กสม. ชุดแรก ทั้งน้ี ตัวเลขสรุปในตอนท้ายจะรวม

จ านวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่รับมาด าเนินการตั้งแต่ กสม. ชุดแรก – กสม. ชุดที่สอง 

 ๒
  ปี ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตัง้แตว่ันที่  ๑ มกราคม ๒๕๕๘  – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘  

ที่มา : ส านักกฎหมายและคด ี  
 

 

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๗  จ านวนเร่ืองร้องเรียนที่ขอให้เสนอเร่ืองหรือฟ้องคดตี่อศาล 
            
 

       

 
 



๓๐๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
๕.๒.๒  ผลการพิจารณาค าร้องที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล 
 

จากสถิติข้อมูลท่ีประชาชนร้องเรียนขอให้ กสม. พิจารณาเสนอเรื่องหรือฟูองคดี

ต่อศาล ตามข้อ ๕.๒.๑ ข้างต้น กสม. ได้พิจารณาตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนแล้ว มีผลการพิจารณา

ด าเนินการจ าแนกตามผลการพิจารณา ตามตารางที่ ๕ - ๑๘ 
 

ตารางที่ ๕ - ๑๘ จ านวนผลการพิจารณาค าร้องที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล 
 

 ประเภทผลการพิจารณา คดีรัฐธรรมนูญ คดีปกครอง คดียุติธรรม ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

๑. ยุติเรื่องร้องเรียน ๙๑ ๓๕ ๑๒๘ ๑๕ 

๒. ไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญหาร้องเรียนได้ -- ๔ -- -- 

๓. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ๑๕ ๓ -- ๒ 

๔. เสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาล ๔ ๔ -- -- 

๕. เสนอมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิ ๑ ๑ -- ๒ 

๖. อยู่ระหว่างการพิจารณา ๘ ๔ ๘ ๑๐ 

รวม ๑๑๙ ๕๑ ๑๓๖ ๒๙ 
  

 ท่ีมา : ส านักกฎหมายและคดี   
 

 

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๘  จ านวนผลการพิจารณาค าร้องที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดตี่อศาล  

 

 
 

 

 ๕.๒.๓  ผลงาน กสม. ที่ได้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล 

 จากข้อมูลสถิติผลการพิจารณาค าร้องท่ีขอให้เสนอเร่ืองหรือฟูองคดีต่อศาล ตาม   

ข้อ ๕.๒.๒ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า กสม. ชุดท่ีสอง ได้พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเร่ืองร้องเรียน  

ท่ีจะน าไปสู่การเสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยจะเสนอเร่ืองหรือฟูองคดีต่อ

ศาลเฉพาะเร่ืองท่ีเข้าหลักเกณฑ์ครบถ้วนตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๒) (๓) และ (๔) อย่างแท้จริงเท่านั้น ดังจะได้สรุปเรื่องท่ี



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๐๕ 

 
กสม. ชุดที่สอง ได้เสนอเร่ืองหรือฟูองคดีต่อศาลในห้วงเวลา ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ – 

วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันท่ีอ านาจหน้าท่ีในการเสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาลของ กสม.    

สิ้นไปตามการสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้ 
 

๑) การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ มีกรณีตัวอย่างดังนี้  

 ๑.๑) กรณี กสม. มีมติเห็นชอบตามท่ีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ร้องเรียนว่า พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และก ากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง 

วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๑) ท่ีบัญญัติให้     

ประธาน กสม. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหา กสทช.  เป็นบทบัญญัติท่ีก่อให้เกิดการขัดกัน      

แห่งผลประโยชน์ในการท าหน้าท่ีของ กสม. ที่ต้องท าหน้าท่ีตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ

จึงเป็นบทบัญญัติ ท่ีกระทบสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบมาตรา ๒๕๖ วรรคห้า

ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งค าสั่งท่ี ๔/๒๕๕๕ ให้ กสม. ทราบเมื่อวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๑ โดยศาล

รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติดังกล่าวมิใช่เป็นเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนท่ีอยู่ในอ านาจ

หน้าท่ีของผู้ร้อง กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)ท่ีศาล

รัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย แต่ผู้ร้องชอบท่ีจะยื่นเร่ืองให้องค์กรอื่นท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตาม

รัฐธรรมนูญเสนอค าร้องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไปได้ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค าสั่ง

ไม่รับค าร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย 

 ๑.๒) กรณี กสม. มีมติเห็นชอบตามท่ีประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ร้องเรียนว่า พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง (๕) ท่ีบัญญัติให้

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็น

บทบัญญัติท่ีก าหนดให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกรรมการของหน่วยงานของรัฐ

จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๗

วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบมาตรา ๒๕๖ วรรคห้า ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งค าสั่งท่ี ๕๓/๒๕๕๕ ให้ กสม.

ทราบเมื่อวันท่ี ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕๒ โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติดังกล่าวมิใช่เป็นเรื่อง

ที่เกี ่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่อยู ่ในอ านาจหน้าที่ของผู้ร้อง กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย แต่ผู้ร้องชอบท่ี

จะยื่นเร่ืองให้องค์กรอื่นท่ีมีอ านาจหน้าท่ีตามรัฐธรรมนูญเสนอค าร้องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญ

พิจารณาวินิจฉัยต่อไปได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีค าส่ังจ าหน่ายค าร้อง 

 ๑.๓) กรณี กสม. เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญโดยมีมติ

เห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ เป็นบทบัญญัติท่ีให้อ านาจคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติชี้มูลความผิดทางวินัยท่ีมีผลผูกพันต่อผู้ถูกกล่าวหาท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งไม่ใช่
                                                 
๑ หนังสือส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที ่ศร ๐๐๐๕.๕/๑๔๒  ลงวันที ่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 
๒ หนังสือส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที ่ศร ๐๐๐๗.๒/๑๐๑๑  ลงวันที ่๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



๓๐๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการอัยการ แตกต่างจากผู้ถูกกล่าวหาท่ีเป็นข้าราชการตุลาการหรือ

ข้าราชการอัยการในลักษณะท่ีเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรม จึงมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า

บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติท่ีมีเจตนารมณ์เพื่อให้การด าเนินการทางวินัย ซึ่งเป็น

ส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง

และข้าราชการอัยการ มีความเป็นอิสระตามลักษณะของภารกิจดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ มี

ลักษณะขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ตามรัฐธรรมนูญ

มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด๓
 อย่างไรก็ตาม กรณีนี้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยจ านวน ๓ ท่าน

วินิจฉัยเห็นด้วยกับความเห็นของ กสม.๔  
 

๒) การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง มีกรณีตัวอย่างดังนี้ 

 ๒.๑) กรณีผู้ร้องร้องเรียนว่าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๖ สมัครเข้าสอบ

คัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ท่ีจัดสอบโดยกลุ่มสถาบัน

แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หลังจากสอบข้อเขียนเสร็จผู้จัดสอบไม่ประกาศผลคะแนนวิชาภาษาไทย

และสังคมศึกษาของผู้ร้องโดยอ้างว่า ผู้ร้องท าผิดข้อบังคับการสอบโดยไม่ปิดโทรศัพท์มือถือเป็นเหตุให้ 

มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในระหว่างการสอบ ทั้งท่ีผู้ร้องได้ชี้แจงว่าได้ปิดโทรศัพท์แล้ว แต่เสียงท่ีดังขึ้นเป็น

เสียงนาฬิกาปลุกของโทรศัพท์ท่ีสามารถดังขึ้นได้โดยอัตโนมัติแม้ว่าจะปิดเคร่ืองไว้แล้วก็ตาม อีกท้ังเสียง

ท่ีดังขึ้นไม่รบกวนผู้เข้าสอบเพราะได้เก็บโทรศัพท์ไว้นอกห้องสอบและไม่มีเสียงดังผ่านเข้าไปใน ห้อง

สอบซึ่งเป็นห้องติดเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีกระจกก้ันและกันเสียงได้ กรณีนี้ กสม. เห็นว่า การกระท าของ

ผู้ถูกร้องกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายจึง

มอบหมายพนักงานคดีของส านักงาน กสม. ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ร้องโดยจัดท าค าฟูอง

ยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองกลาง และเนื่องจากขณะนั้นใกล้ถึงวันสอบสัมภาษณ์ผู้ท่ีสอบผ่านข้อเขียนแล้ว 

จึงได้จัดท าค าขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครองเพื่อให้ผู้ถูกร้องประกาศคะแนนข้อเขียน

ให้แก่ผู้ร้องศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว มีค าสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือค าสั่งทางปกครอง๕ 

เป็นผลให้มีการประกาศคะแนนสอบข้อเขียนของผู้ร้อง ซึ่งปรากฏว่าสามารถสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์เข้า

ศึกษาท่ีวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) จากนั้นผู้ร้องได้เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านเข้าไปศึกษา

ท่ีวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) ได้เป็นผลส าเร็จ ปัจจุบันเร่ืองอยู่ระหว่างกระบวน

พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

                                                 
๓ ค าวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที ่๒๑/๒๕๕๖ ลงวันที ่๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ 
๔ นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ  และนายสุพจน์ ไข่มุก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า พระราชบญัญัติประกอบรฐัธรรมนูญว่าด้วยการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรค
สอง เฉพาะในส่วนที่บัญญัติให้ขา้ราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายอัยการให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารเท่าที่มี
อยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการอัยการ เพื่อพิจารณาด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบข้าราชการฝุายอัยการโดยเร็ว โดย
ให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหน่ึงของส านวนการสอบสวนด้วย และเมื่อด าเนินการได้ผลเป็นประการใดแล้วให้
แจ้งใหค้ณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้มคี าสัง่ลงโทษทางวินัยหรือวันทีไ่ด้มีค าวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัยน้ัน เป็นการ
เลือกปฏิบัตโิดยไมเ่ป็นธรรมเพราะเหตุสถานะของความเป็นข้าราชการอัยการ จึงมปีัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐ 

๕ ศาลปกครองกลาง,  คดีหมายเลขด าท่ี ๕๔๔/๒๕๕๔ 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๐๗ 

 
 ๒.๒) กรณีผู้ร้องร้องเรียนว่าผู้ร้องเป็นผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีท่ี ๖

ในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบท่ีกฎหมายรับรอง

แต่ถูกกีดกันในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียน

จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย

ได้ประกาศเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครสอบต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น

ประถมศึกษาปีที่ ๔ และปีท่ี ๕ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๐ อันเป็นเงื่อนไขท่ีเอื้อประโยชน์เฉพาะส าหรับนักเรียน

ท่ีศึกษาในระบบท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้จบการศึกษานอกระบบท่ีมีระบบการประเมินผลการศึกษา

แตกต่างจากระบบการประเมินผลและให้เกรดของโรงเรียนในระบบท่ัวไปกรณีนี้เลขาธิการ กสม. เห็นว่า

การกระท าของผู้ถูกร้องกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย จึงมอบหมายให้พนักงานคดีของส านักงาน กสม. ให้ค าแนะน าท่ีจ าเป็นเร่งด่วนแก่การคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนของผู้ร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

การเสนอเร่ืองต่อศาลฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ เนื่องจากขณะนั้นใกล้หมดเขตการรับสมัครสอบแล้ว โดย

พนักงานคดีได้จัดท าค าฟูองส่งให้ผู้ร้องยื่นฟูองต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมท้ังจัดท าค าขอให้

ศาลก าหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อให้ผู้ร้องมีสิทธิ

สมัครเข้าสอบคัดเลือกดังกล่าวศาลปกครองนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วมีค าสั่งก าหนดมาตรการหรือ

วิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา๖ให้ผู้ถูกร้องอนุญาตให้ผู้ร้องสมัครสอบ

คัดเลือกได้ซึ่งปรากฏต่อมาว่าผู้ร้องสอบไม่ผ่านการคัดเลือกแต่ยังประสงค์ให้ด าเนินคดีต่อไปเพื่อเป็น

บรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อมา ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีค าพิพากษาว่าประกาศ

รับสมัครสอบของผู้ถูกฟูองคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหากผู้ถูกฟูองคดีออกประกาศในท านองนี้อีก

ในอนาคตก็ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน๗ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด 

 ๒.๓) กรณีผู้ร้องร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้ยื่นค าขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน

ต่อผู้ถูกร้อง (ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) ตามกฎกระทรวงว่าด้วย

สิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕

แต่ผู้ถูกร้องพิจารณาค าขอล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย กรณีนี้ กสม.  เห็นว่า

การกระท าของผู้ถูกร้องกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมายจึงมีมติให้เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองกลาง๘ ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว

มีค าสั่งไม่รับค าฟูองไว้พิจารณา เนื่องจากเห็นว่า กสม. ไม่มีอ านาจเสนอเร่ืองต่อศาลปกครองในคดีพิพาท

เก่ียวกับการท่ีหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐละเลยต่อหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร๙  

กสม. ไม่เห็นพ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด๑๐ วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศาลปกครอง

สูงสุดมีค าสั่งในคดีท่ี กสม. อุทธรณ์ค าสั่งศาลปกครองกลางท่ีสั่งไม่รับค าฟูองของ กสม. ไว้พิจารณา

                                                 
๖ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช, คดีหมายเลขด าท่ี ๒๐๖/๒๕๕๔ 
๗ ศาลปกครองนครศรีธรรมราช, คดีหมายเลขแดงที ่๒๓๗/๒๕๕๗ 
๘
 ศาลปกครองกลาง, คดีหมายเลขด าที ่๑๙๒๖/๒๕๕๖ 

๙ ศาลปกครองกลาง, คดีหมายเลขแดงที ่๑๖๓๕/๒๕๕๖ 
๑๐ อุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖,  ศาลปกครองสูงสุดรบัไว้เป็นค าร้องที่ ๘๐๕/๒๕๕๖ 



๓๐๘ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
โดยวินิจฉัยว่า กสม. สามารถใช้สิทธิเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีท่ี

หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐละเลยต่อหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ

ปฏิบัติหน้าท่ีดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรได้ด้วย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีค าสั่งกลับค าสั่งของศาลปกครอง

ชั้นต้น เป็นให้น าค าฟูองของผู้ฟูองคดีมาด าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป และหากการฟูองคดีนี้เป็นไป

โดยถูกต้องตามเงื่อนไขการฟูองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบของท่ีประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ให้รับค าฟูองคดีนี้ไว้พิจารณา และให้พิจารณาค าขอให้ศาลก าหนดมาตรการหรือ

วิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาและค าขอไต่สวนฉุกเฉินของผู้ฟูองคดีต่อไป๑๑

ท้ังนี้ ในเร่ืองเดียวกัน กสม. ได้มีมติเห็นชอบให้พนักงานคดีของส านักงาน กสม. รับมอบอ านาจจากผู้ร้อง

ยื่นฟูองต่อศาลปกครองกลางเป็นอีกคดีหนึ่งด้วย๑๒ ศาลปกครองกลางมีค าสั่งรับค าฟูองไว้พิจารณา๑๓  

ปัจจุบันเร่ืองอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง 
 

๓) การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย 

  กสม. ชุดท่ีสอง ได้พิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีเก่ียวกับเร่ืองร้องเรียนท่ี

ผู้ร ้องขอให้ฟ ูองคดีต ่อศาลยุติธรรมแทนผู ้เส ียหาย ตามรัฐธรรมนูญแห่งรา ชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๔) เป็นจ านวนมาก แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีเร่ือง

ร้องเรียนใดท่ี กสม. มีมติเห็นชอบให้ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายด้วยเหตุผลต่าง  ๆ เช่น

บางเร่ืองตรวจสอบไม่พบหลักฐานการกระท าผิดตามข้อร้องเรียนบางเร่ืองไม่พบผู้กระท าผิด บางเร่ืองไม่

เข้าหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญท่ีก าหนดให้ กสม. ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเพื่อแก้ไข

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวมเป็นต้น  อย่างไรก็

ตาม กรณีผู้ ท่ี ได้ รับความเสียหายเดือดร้อนจากนโยบาย

ปราบปรามยาเสพติด ขอให้ กสม. ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม 

จ านวน ๘๔ ค าร้อง แม้ว่าในชั้นต้น กสม. ชุดท่ีสอง จะมีมติให้

ยุ ติ เ ร่ื อง ร้อง เ รียนไปแล้ ว ก็ตาม แต่ ก็ ได้มอบหมายใ ห้

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ

จัดท ารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับเรื่องร้องเรียนท้ังหมดดังกล่าวไปตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง 

 

๕.๓ การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

 กสม. ได้ให้ความส าคัญด้านการจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการก าหนดหัวข้อศึกษา วิเคราะห์จาก

                                                 
๑๑ ค าสัง่ศาลปกครองสูงสุด ที ่๓๗๖/๒๕๕๗ 
๑๒ ศาลปกครองกลาง,  คดีหมายเลขด าท่ี ๒๑๕๘/๒๕๕๖ 
๑๓ ค าสัง่ศาลปกครองกลาง  ลงวันที ่๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๐๙ 

 
เอกสาร กฎหมายและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเห็นว่ามีความส าคัญและมีผลกระทบสูง รับฟัง

ความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอ านาจหน้าที่  เพื่อน าข้อมูล

มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ท่ีน าไปสู่การจัดท ารายงานข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมายและกฎ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการติดตาม

ความก้าวหน้าข้อเสนอดังกล่าว และเผยแพร่โดยการจัดพิมพ์รายงานข้อเสนอแนะท่ีส าคัญและมี

ผลกระทบในวงกว้าง ตลอดจนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ กสม.  
 

 ๕.๓.๑ ผลงานข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา 

 กสม. ได้จัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อ

เสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และแจ้งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อาทิ  

 ๑) เร่ือง การตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....  

 ๒) เร่ือง สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ 

  ๓) เร่ือง สิทธิชุมชน กรณีขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศ

ก าหนดประเภทโครงการหรือกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านประเภท

โครงการหรือกิจการท่ีอาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ังทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐   

 ๔) เรื่อง การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือ

การลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายีศักดิ์ศรี และเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็นภาคี

พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย

การคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย  

 ๕) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษท่ีเก่ียวข้องกับ

พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

พ.ศ. ๒๕๕๑  

 ๖) เร่ือง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และ

จ าเลยในคดีอาญา  

 ๗) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล 

 ๘) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... 

 ๙) เรื่อง นโยบายของรัฐบาล “เจ็บปุวยฉุกเฉินรักษาทุกท่ี ท่ัวถึงทุกคน” 



๓๑๐ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๑๐) เร่ือง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับโทษ

ประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน 

 ๑๑) เรื่อง การอนุวัติกฎหมายองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี ๘๗ ว่าด้วย

เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) และฉบับท่ี ๙๘ 

ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙ (พ.ศ. ๒๔๙๒)  

 ๑๒) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับบุคคล

ให้สูญหาย พ.ศ. ....  

 ๑๓) เร่ือง การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการโดยวิธีสมัครใจตาม

พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ 

 ๑๔) เรื่อง การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข 

 ๑๕) เรื่อง เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ 

และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีท่ีนับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ 

 ๑๖) เรื่อง สิทธิท่ีจะมีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน 

 ๑๗) เรื่อง ย่านเก่ากับการปกปูองคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน 

 ๑๘) เร่ือง สิทธิชุมชน กรณีโครงการท่าเรือน้ าลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์ท่ีประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ

ชาวทวาย 

 ๑๙) เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด 

 

 ๕.๓.๒ กรณีตัวอย่างข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ 

กสม.    

 กสม. ได้มีรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมายไปยังรัฐบาลและหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี องค์กรนิติบัญญัติและองค์กรตุลาการ ซึ่งมีกรณี

ตัวอย่างข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยสรุปดังนี้  

  ๑.๑) เรื่อง การตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....  

  กสม. มีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายรวม ๘ ประเด็น ในจ านวนนี้มี 

๒ ประเด็นท่ีสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยและได้น าไปบัญญัติไว้ในร่างกฎหมายฉบับท่ีผ่านการพิจารณา

ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ อ านาจในการห้ามชุมนุม การสั่งเลิก

การชุมนุม หรือคัดค้านการชุมนุม ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า ควรให้ฝุายบริหาร (ฝุายปกครอง) เป็น

ผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและรับผิดชอบการตัดสินใจ ผู้จัดการชุมนุมมีสิทธิอุทธรณ์ค าสั่งต่อฝุายบริหาร

ระดับสูงขึ้น และไม่ตัดสิทธิ์ในการน าคดีไปสู่ศาลปกครอง และการเพิ่มให้สถานท่ีตั้งขององค์การ

ระหว่างประเทศในประเทศไทย เป็นพื้นที่ห้ามไม่ให้การชุมนุมกีดขวางทางเข้าออก อย่างไรก็ตาม 

ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ออกมาบังคับใช้เนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติ



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๑๑ 

 
การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ไดป้ระกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมี

ผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันท่ี ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปแล้ว 

 

 ๑.๒) เรื่อง สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพ

แห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ   

  กสม. มีข้อเสนอแนะว่าให้แนวคิดและวิธีจัดบริการและระบบบริการ

สาธารณสุขของประเทศอยู่บนฐานหลักความเสมอภาค และให้ประเภทและมาตรฐานของบริการ

สาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นบริการขั้นพื้นฐานและที่จ าเป็นส าหรับทุกคน  

พึงได ้ร ับโดยไม ่เส ียค ่าใช ้จ ่าย และขอให้แก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ          

พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ และ ๑๐ เพื่อประกันว่าผู้รับบริการไม่ว่าอยู่ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขใด

จะได้รับสิทธิการรับบริการเท่ากับระบบหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เป็นอย่างน้อย โดยส านักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ซึ่งพบว่า มีหน่วยงานของรัฐ 

ท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหลายแห่งท่ีมีความเห็นสอดคล้อง

กับข้อเสนอแนะของ กสม. เช่น กระทรวงการคลัง

และส านักงาน ก.พ. เห็นด้วยกับการให้มีกลไก

ดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพ ส านักงาน ก.พ. และ

กระทรวงแรงงานเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะให้แก้ไข

พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ มาตรา ๙ และ ๑๐ ส่วน สปสช.  แจ้งว่าจะรับ

ข้อเสนอแนะท่ีให้ สปสช. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างไปศึกษาประโยชน์ความจ าเป็น ผลกระทบและ

ปัญหาอุปสรรคก่อน  
 

 ๑.๓) เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการออก

ประกาศก าหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน

ประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 รายละเอียดข้อเสนอแนะได้น าเสนอไว้ในรายงานบทท่ี ๓ ข้อ ๓.๓ รายงาน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อข้อร้องเรียนของเครือข่าย

ประชาชนภาคตะวันออก กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หน้า ๖๐ 

 ๑.๔) เรื่อง การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ

ประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายีศักดิ์ศรี และเพื่อเตรียมรองรับ

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย  



๓๑๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
  กสม. มีข้อเสนอแนะว่า สมควรอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาฯ ตลอดจน

กลไกการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว โดยมีความเห็นสอดคล้องกับ

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กล่าวคือ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาและ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมท้ังแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้ผู้เสียหายจากความผิดฐานนี้

ขอรับค่าทดแทนได้ โดยไม่ต้องแก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องควรศึกษาแนวทางและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีตามพิธีสารฯ รวมถึง

การอนุวัติกฎหมายภายในเพื่อรองรับการด าเนินการตามอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งพบว่า หน่วยงานของ

รัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหลายแห่ง เห็นสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. หน่วยงานดังกล่าว          

เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานอัยการสูงสุด ส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักงาน

ศาลยุติธรรม นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมอธิบายเพิ่มเติมว่า ได้ด าเนินการบางประการสอดคล้อง

กับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อยู่แล้ว เช่น การยกร่างเร่ืองนี้เป็นกฎหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม 

กระทรวงกลาโหมอธิบายว่า ข้อเสนอแนะท่ีให้ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงนั้น 

ทหารจะใช้กฎหมายดังกล่าวเมื่อสถานการณ์รุนแรงจนต ารวจและเจ้าหน้าท่ีรัฐอื่นไม่อาจระงับเหตุได้เท่านั้น  

 

 ๑.๕) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษ

ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริหาร

ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑  

 กสม. มีข้อเสนอแนะให้ยกเลิกหรือแก้ไขบทบัญญัติบางประการ รวมท้ังการ

บังคับใช้โดยให้ค านึงถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่งพบว่า หน่วยงานของรัฐท่ีมี

อ านาจหน้าท่ีจ านวนหนึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวของคณะกรรมการฯ เช่น กระทรวง

ยุติธรรมเห็นว่าเป็นข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติเห็นว่า การบังคับใช้

กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงต้องมีหลักเกณฑ์ชัดเจน โปร่งใส ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

เห็นว่า การใช้กฎหมายดังกล่าว ควรสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของประเทศและการเคารพ

สิทธิและเสรีภาพของประชาชน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานด้านความมั่นคง เช่น กระทรวงกลาโหม 

ส านักงานข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นว่า ยังจ าเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษ       

ด้านความมั่นคงอยู่  

 

 ๑.๖) เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย

และจ าเลยในคดีอาญา  

   กสม. มีข้อเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือ

เยียวยาท้ังท่ีเป็นเงินและไม่ใช่เงิน แก่ผู้ได้รับความเสียหายจากการะท าของรัฐหรือเจ้าหน้าท่ีรัฐ



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๑๓ 

 
เนื่องจากข้อบกพร่องของกระบวนการยุติธรรม หรือจากการใช้นโยบายหรือการบริหาร หรือการ

กระท าท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน ในการตอบรับข้อเสนอแนะเร่ืองนี้ คณะรัฐมนตรี

มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจหน้าท่ีจัดท า

ข้อพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  

 

 ๑.๗) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล  

 กสม. มีข้อเสนอแนะให้เร่งรัดผลักดันการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล

ส่วนบุคคล ระหว่างยังไม่มีกฎหมายนี้ให้มีแนวปฏิบัติหรือคู่มือคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับ 

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลท่ีเป็นเอกชนใช้ไปพลางก่อน มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการ

สื่อมวลชน รวมถึงการคุ้มครองบุคคลท่ีควรได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้รับบริการในงานบริการสาธารณสุข ในการตอบรับเร่ืองนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้ส านักงาน

ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจหน้าท่ีจัดท าข้อพิจารณาและเสนอ

คณะรัฐมนตรีต่อไป  

 

 ๑.๘) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี

อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๕๗ ตามที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติเสนอ  

 กสม. มีข้อเสนอแนะให้การออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับการชุมนุมต้องเป็น

กรณีที่รัฐมีวัตถุประสงค์ท่ีจะอ านวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนในการชุมนุมการออกกฎหมาย

จ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมต้องเป็นข้อยกเว้นและท าได้เพียงเท่าท่ีจ าเป็น เพื่อประโยชน์แห่ง

ความมั่นคงของชาติ หรือความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของ

ประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น แต่ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

พ.ศ. .... ฉบับท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติได้น าร่างเดิมมาปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่นี้ มีบทบัญญัติท่ีกลับ

เป็นการควบคุมและจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนมากกว่าการคุ้มครองและอ านวย

ความสะดวกให้กับประชาชนในการชุมนุมสาธารณะ ในการตอบรับเร่ืองนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ส่ง

เร่ืองให้คณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พิจารณา

ด าเนินการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ส่งเร่ืองให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม

และกิจการต ารวจ พิจารณาตามกรอบอ านาจหน้าท่ี และคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่าง

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญให้ กสม. เข้าร่วมประชุม

กับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและรับฟังความคิดเ ห็นประกอบการพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งนายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมาย และกฎฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว  
 

 ๑.๙) เรื่อง นโยบายของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกท่ี ทั่วถึงทุกคน” 

  กสม. มีข้อเสนอแนะให้ศึกษา วิเคราะห์ สิ่งท่ียังท้าทายในการน านโยบาย

เจ็บปุวยฉุกเฉินฯ ไปปฏิบัติ จัดระบบท่ีไม่เป็นภาระแก่โรงพยาบาลเอกชน ก าหนดมาตรการจัดสรร



๓๑๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
เงินกองทุนอย่างเพียงพอโดยไม่ให้เป็นภาระของผู้ปุวย ก าหนดวิธีเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและ

ควบคุมอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ในการตอบรับเร่ืองนี้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ให้ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานอื่นท่ีมีอ านาจหน้าท่ีจัดท าข้อพิจารณาและ

เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยผลการด าเนินการตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี

สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ประกอบด้วย นโยบายเจ็บปุวยฉุกเฉินช่วยให้ประชาชนสามารถ

รับบริการฉุกเฉินทางการแพทย์เพิ่มขึ้น ส่วนสิ่งท่ีควรปรับปรุง คือ อัตราการจ่ายค่าชดเชยแก่

โรงพยาบาล เกณฑ์วินิจฉัยกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินและพ้นภาวะฉุกเฉิน การประชาสัมพันธ์แก่ผู้ให้บริการ

และประชาชน ระบบส ารองเตียงและส่งต่อผู้ปุวยท่ีพ้นภาวะฉุกเฉิน ควรให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

แห่งชาติ (สพฉ.) เป็นหน่วยดูแลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน แนวทางท่ีจะด าเนินการต่อไป คือ จัดให้มี

กลไกท าหน้าท่ีบริหารจัดการระบบ ตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายค่าบริการรับอุทธรณ์เร่ืองร้องเรียน 

แก้ปัญหาของประชาชนเร่ืองนี้ ส่วนมาตรการควบคุมอัตราค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบัน

ด าเนินการโดยใช้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศกระทรวง เร่ือง มาตรฐาน

การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมท้ังได้เสนอไปยังกรมการค้าภายใน

เพื่อก าหนดให้ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เห็นว่า การก าหนด

เป็นสินค้าหรือบริการควบคุมจะต้องเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 

๑.๑๐) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ

โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน 

 กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเร่ืองนี้ว่า รัฐบาลและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องควรรณรงค์ ให้ความรู้และเข้าใจแก่สังคมไทยเก่ียวกับโทษประหารชีวิต ว่าไม่มีความสัมพันธ์

กับการช่วยลดหรือปูองปรามการก่ออาชญากรรม ควรปรับปรุงระบบและกระบวนการยุติธรรม เช่น 

ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ เพิ่มบทบาทครอบครัวและชุมชนในการคุมประพฤติ

ผู้กระท าผิดมากขึ้น ปรับปรุงระบบยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้ระยะเวลาด าเนินการ

แต่ละคดีไม่นานนัก สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่าผู้ท่ีถูกลงโทษคือผู้กระท าความผิดและลงโทษตาม

สัดส่วนของความผิดนั้น เร่งปฏิรูประบบเรือนจ าให้สามารถรองรับนักโทษประหารชีวิตหากมีการ

เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจ าคุกตลอดชีวิต มีมาตรการและเงื่อนไขทดแทนเมื่อมีการยกเลิกโทษ

ประหารชีวิต เป็นต้น และควรพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับฉบับท่ีสองของกติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งมุ่งยกเลิกโทษประหารชีวิตภายในปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ ลงมติ “เห็นชอบ” การสนับสนุนข้อมติเก่ียวกับการพักการใช้โทษประหารชีวิตในการประชุม

สหประชาชาติท่ีเก่ียวข้อง ในเชิงข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เห็นว่า ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราท่ีมีโทษประหารชีวิตบางฐานความผิดก่อน โดยเฉพาะฐานความผิด

ท่ีผู้กระท าความผิดไม่ได้มุ่งประสงค์ต่อชีวิตของผู้เสียหายหรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของบุคคล

อื่น ไม่ควรก าหนดให้มีโทษประหารชีวิตไว้ในกฎหมายในกรณีท่ีจะมีการตรากฎหมายขึ้นใหม่ควร



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๑๕ 

 
พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายท่ีมีบทลงโทษก าหนดโทษประหารชีวิตไว้สถานเดียวเป็นโทษประหาร

ชีวิตหรือโทษจ าคุกตลอดชีวิตหรือโทษอื่นตามที่เห็นสมควรในกรณีที่เห็นว่าความผิดฐานนั้น ยังไม่

สมควรยกเลิกโทษประหารชีวิต เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการก าหนดโทษได้กว้างขึ้นแทนการใช้

โทษประหารชีวิตเพียงอย่างเดียว และเมื่อสังคมมีความเข้าใจและความพร้อมในการยกเลิกโทษ

ประหารชีวิต ควรแก้ไขกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตทุกฐานความผิดต่อไป 

 ในการตอบรับเร่ืองนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรมเป็น

หน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการด าเนินการพิจารณาของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแล้วแจ้งผลการ

ด าเนินการเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

 ๑.๑๑) เรื ่อง การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและฉบับที่ ๙๘ 

ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และการอนุวัติกฎหมายภายใน 

 กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเร่ืองนี้ว่า รัฐบาลควรมีนโยบาย

และแผนการท่ีชัดเจนในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ (เสรีภาพในการสมาคมและการ

คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว) และฉบับท่ี ๙๘ (สิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง) โดยไม่ต้องรอ

การแก้ไขกฎหมายภายในก่อน มีการบัญญัติหรือปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้คนท างานทุกประเภทมีสิทธิ

และเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อรอง จัดท าระบบการจัดเก็บข้อมูลแรงงานข้ามชาติในระบบทะเบียน

ราษฎร ก าหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติไว้ในกฎหมาย โดยค านึงถึงตามหลัก

ความจ าเป็นและได้สัดส่วน ควรใช้ค าว่า “แรงงานข้ามชาติ” แทนค าว่า “แรงงานต่างด้าว” มีการ

เผยแพร่หรือสนับสนุนให้องค์กรด้านแรงงานเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับอนุสัญญา ILO ท้ังสองฉบับ ในเชิง

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย คณะกรรมการฯ เห็นว่า ในระยะสั้น รัฐบาลและหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องควรปรับปรุงกฎหมายท่ีมีอยู่ให้สอดคล้อง

กับอนุสัญญา ILO สองฉบับ ในระยะยาว ควรศึกษา

และจัดท ากฎหมายท่ีเป็นกฎหมายกลางว่าด้วยสิทธิ

ในการรวมตัวเจรจาต่อรองของคนท างานทุกประเภท 

ทบทวนร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฯ และ

ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ 

ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา ILO สองฉบับ  

 ใ น ก า รตอบ รับ เ ร่ื อ ง นี้ 

คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการด าเนินการ

พิจารณาของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแจ้งผลการด าเนินการเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

 
 



๓๑๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๑.๑๒) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ

บังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. .... 

  กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเร่ืองนี้ว่า คณะกรรมการฯ 

เห็นด้วยกับการเสนอให้เร่ืองการต่อต้านการทรมานและการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดย

ถูกบังคับตามอนุสัญญาสองฉบับข้างต้น เป็นกฎหมายพิเศษต่างหากในลักษณะพระราชบัญญัติ 

รัฐสภา คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

ประกอบการพิจารณาระหว่างท่ีประเทศไทยยังไม่เป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการ

ทรมานฯ ในเชิงข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เห็นว่า ควรแก้ไขมาตรา ๕ ว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี

กระท าการท่ีเป็นการกระท าหรือการลงโทษท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ ายีศักดิ์ศรี ให้พิจารณาโทษอาญา

และอาจรับผิดตามกฎหมายอื่น เช่น วินัย แพ่ง ฯลฯ ด้วยก็ได้ แก้ไขมาตรา ๕ และ ๖ ว่า ไม่ให้ใช้

มาตรการอันเป็นคุณแก่นักโทษเด็ดขาดคดีทรมาน/บังคับบุคคลให้สูญหายที่ผิดร้ายแรงจนกว่าผู้นั้น

จะรับโทษเกินกว่าก่ึงหนึ่งหรือตามท่ีก าหนด แก้ไขมาตรา ๑๖ ว่าให้สืบสวน (คดีบังคับบุคคลให้สูญหาย) 

จนกว่าจะน าผู้กระท าผิดมาลงโทษ แก้ไขมาตรา ๒๔ ว่าหากมีข้อสงสัยหรือเชื่อได้ว่าการส่งบุคคลนั้น

ออกนอกราชอาณาจักรจะท าให้ผู้นั้นถูกกระท าทรมาน/ถูกบังคับให้สูญหายให้เจ้าหน้าท่ีโดยความเห็นชอบ 

คณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติฯ ขอให้ชะลอการส่งตัวฯ ได้ แก้ไขพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง 

พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง

ประเทศในเร่ืองทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อประกันว่า มีหลักการไม่ส่ง

บุคคลออกนอกราชอาณาจักร หากเชื่อได้ว่าจะท าให้ผู้นั้นถูกกระท าทรมาน/ประหัตประหาร (non - refoulement) 

รวมความผิดฐานกระท าทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดท่ีส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้ 

แก้ไขมาตรา ๒๕ และ ๒๖ โดยเพิ่มกรรมการท่ีเป็นผู้แทนผู้เสียหายคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้สูญ

หายอย่างละ ๑ คน เพิ่มผู้แทนภาคประชาชนเป็นกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แก้มาตรา 

๓๘ ว่าผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนและพนักงานผู้รับผิดชอบคดีทรมานและคดีบังคับ

บุคคลให้สูญหายต้องไม่อยู่หน่วยงานรัฐสังกัดเดียวกับผู้ถูกสอบสวน เพิ่มบทบัญญัติท่ีก าหนดสถานะ

ทางกฎหมายของผู้ถูกบังคับให้สูญหายซึ่งไม่ทราบชะตากรรมและของญาติของผู้นั้น มีมาตรการปูองกัน

และลงโทษผู้กระท าผิดคดีบังคับบุคคลให้สูญหายท่ีผู้เสียหายเป็นเด็ก หรือท่ีเด็กได้รับผลกระทบจาก

การบังคับให้บุคคลสูญหาย 

  ในการตอบรับเร่ืองนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม (กรม

คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) เป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการด าเนินการพิจารณาของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องแล้วแจ้งผลการด าเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 

  ๑.๑๓) เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจ าการโดยวิธีสมัครใจ 

ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗  

 กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเร่ืองนี้ว่า คณะรัฐมนตรีควร

ศึกษากระบวนการรับราชการทหารกองประจ าการในต่างประเทศ เพื่อพิจารณาปรับปรุงเป็นระบบ



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๑๗ 

 
สมัครใจและสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน และแนวทางแก้ปัญหาหรือมาตรการระยะสั้นในการ

เยียวยาหรือปูองกันผู้มีความคิด มโนธรรม ความเชื่ออย่างแท้จริงท่ีคัดค้านการสู้รบ หากประเทศไทย

มีความพร้อมควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยให้ใช้การรับ

ราชการทหารกองประจ าการโดยวิธีสมัครใจ ให้ผู้สมัครใจเป็นทหารกองประจ าการในพื้นท่ีมีผู้สมัครใจ

เกินความต้องการได้เป็นทหารกองประจ าการทุกกรณี ส่งเสริมหรือมีมาตรการจูงใจท่ีเปิดโอกาสให้มี

การสมัครใจเป็นทหารกองประจ าการ โดยเน้นให้ทหารกองประจ าการได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ 

ก าหนดเปูาหมายให้ลดหรือเลิกใช้การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจ าการจากการ

บังคับเป็นสมัครใจ ก าหนดนโยบายความต้องการก าลังพลในแต่ละปี ก าหนดสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจ

ให้มีการสมัครใจเป็นทหารหรือต ารวจกองประจ าการมากขึ้น โดยค านึงถึงความสมัครใจ  
 

 ๑.๑๔) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการ

บริการสาธารณสุข พ.ศ. .... 

 กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเร่ืองนี้ว่า หากจะให้กรม

สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สามารถระงับ เพิกถอนใบอนุญาตสถานพยาบาลและ

ประกอบโรคศิลปะ กรณีสถานพยาบาลฝุาฝืนค าสั่ง ท่ีออกมาอันเ ก่ียวเนื่องกับกองทุนร่าง

พระราชบัญญัติฯ ต้องก าหนดให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีอ านาจหน้าท่ีดังกล่าวด้วย และ

หน่วยงานท่ีควรรับผิดชอบการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฯ ควรเป็นส านักงานหลักประกัน

สุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากดูแลผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่แล้ว ในเชิงข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เห็นว่า 

ควรปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เช่น ค านิยาม ควรใช้

ค าว่า “ผู้เสียหาย” ไม่ใช่ “ผู้ได้รับผลกระทบ”ชื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ควรเป็นร่างพระราชบัญญัติ

คุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุขฯ คณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติฯ ควรเพิ่ม

อธิบดีกรมบัญชีกลาง การให้ผู้เสียหายสามารถยื่นค าร้องขอรับเงินชดเชยตามร่างพระราชบัญญัติฯ 

ภายใน ๓ ปีนับแต่วันท่ีรู้ถึงความเสียหาย แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันท่ีเกิดความเสียหาย ผู้เสียหายท่ี

รับเงินชดเชยความเสียหายและมีการจัดท าสัญญาประนีประนอม ไม่ควรถูกตัดสิทธิการฟูองคดีต่อศาล 

ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยุติการด าเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อมีการฟูองคดีต่อศาลแล้ว 

ไม่ใช่ยุติเมื่อจะฟูองคดี กระบวนการตามร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นกระบวนการทางปกครอง จึงควร

ให้ศาลปกครองพิจารณา ส่วนคดีพิพาทระหว่างผู้รับบริการและผู้ให้บริการโดยตรง (ข้อพิพาท

ระหว่างเอกชนด้วยกัน) ควรเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม ควรมีบทบัญญัติให้น า

พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๑ 

ซึ่งก าหนดข้อยกเว้นให้ผู้ให้บริการสาธารณสุขไม่ต้องรับผิดกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเร่ืองละเมิด และกระทบหลักการกระท าโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา 

ซึ่งไม่ได้แบ่งเกณฑ์การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไว้ เป็นต้น 
 



๓๑๘ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๑.๑๕) เรื่อง เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม

ศาสนบัญญัติ และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม

สวมฮิญาบ 

  กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเร่ืองนี้ว่า รัฐบาลและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องควรพิจารณาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่ง ท่ีอาจเป็นการ

จ ากัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา รวมถึงการแต่งกายท่ีไม่อยู่ในข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าท่ีของ

พลเมือง และเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมท้ังก าชับ

หน่วยงานในความรับผิดชอบและเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีรองรับเสรีภาพในการแสดงออก

ทางศาสนา รวมถึงการแต่งกายอย่างจริงจัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสภาการพยาบาล 

ควรร่วมกันก าหนดแนวทางในการแต่งกายของพยาบาล นักเรียนและนักศึกษาพยาบาลท่ีนับถือศาสนา

อิสลาม เพื่อให้พยาบาล นักเรียนและนักศึกษาพยาบาลท่ีสังกัดในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 

หรือเอกชน สามารถสวมผ้าคลุมศีรษะตามหลักศาสนาได้ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานใน

การปฏิบัติต่อไป และในส่วนขององค์กรธุรกิจรัฐบาล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ควรมีการสร้างความ

เข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนให้แก่องค์กรธุรกิจในอ านาจหน้าท่ีท่ี

รับผิดชอบ โดยอาจจะมีมาตรการในการด าเนินการต่าง ๆ ทางนโยบายและทางกฎหมายเพื่อปูองกัน 

ส่งเสริม และเยียวยาความเสียหายท่ีเกิดจากผลกระทบจากการด าเนินธุรกิจ และโดยเฉพาะใน

ประเด็นเก่ียวกับการสวมผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ตามหลักศาสนา และรัฐบาลควรพิจารณาความ

เหมาะสมในการท่ีจะมีกฎหมายกลางท่ีเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติท่ีไม่เป็นธรรมด้วยเหตุต่าง ๆ ตามท่ี

รับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย กติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทย

เป็นภาคี ทั้งนี้ กสม. จะศึกษาเพื่อเสนอแนะนโยบายในเร่ืองเก่ียวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ต่อไป และขอสนับสนุนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาศึกษาถึง

ความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับท่ี ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ  
  

 ๑๖) เรื่อง สิทธิที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน 

  กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเร่ืองนี้ว่า รัฐบาลควรให้ความส าคัญ

กับการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับนโยบายอย่างจริงจัง โดยก าหนดหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ให้มีอ านาจหน้าท่ีและงบประมาณอย่างเพียงพอ จัดระบบการบริหารจัดการด้านการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ 

การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก การติดตามผล และการรายงานผลให้สาธารณะทราบอย่างสม่ าเสมอ 

รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน 

ควรมีมาตรการท่ีประกันว่าถนนท่ีมีอยู่แล้วและถนนท่ีจะสร้างขึ้นใหม่จะเป็นถนนท่ีได้มาตรฐานความ

ปลอดภัย นอกจากนี้ ควรด าเนินการเพื่อประกันสิทธิของประชาชนท่ีจะมีสุขภาพท่ีดีตามพันธกรณีใน

ข้อ ๑๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยดูแลให้ผู้ท่ี

ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างเหมาะสม และการพัฒนา



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๑๙ 

 
แนวทางให้การดูแลรักษาในระยะยาวอย่างเป็นระบบ อีกท้ังในฐานะรัฐภาคีกติการะหว่างประเทศว่า

ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รัฐควรคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนให้

ได้รับการชดเชยเยียวยาท่ีเพียงพอและเป็นธรรมตามพันธกรณีในข้อ ๒ วรรคสาม 
 

 ๑๗) เรื่อง ย่านเก่ากับการปกป้องคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน 

  กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเร่ืองนี้ว่า ให้รัฐตรวจกฎหมายขึ้นมา

ก ากับดูแลย่านเก่าโดยเฉพาะอย่างเป็นระบบ โดยโครงสร้างของกฎหมายจะต้องมีประเด็นอย่างน้อย

ในเร่ืองหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการก าหนดขอบเขตย่านเก่าในเชิงพื้นท่ี และการขึ้นบัญชีย่านเก่า

ซึ่งประจักษ์ได้จากท้ังสภาพทางกายภาพท่ีโดดเด่น เช่น โครงสร้างของชุมชน ลักษณะรูปแบบทาง

สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์แวดล้อม สภาพทางสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี และกิจกรรมของชุมชน

การก าหนดกลไกและหน่วยงานในการบริหารจัดการ มีการกระจายอ านาจให้ราชการส่วนท้องถิ่น

รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินการอย่างเพียงพอ 

รวมท้ังมีมาตรการจูงใจเพื่อการปกปูอง คุ้มครอง หรือนุรักษ์ย่านเก่า ส่วนการแก้ไขปัญหาในระหว่าง

ท่ียังไม่มีกฎหมายก ากับดูแลย่านเก่าโดยเฉพาะดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรน ากฎหมายต่าง ๆ

ท่ีมีอยู่มาใช้บังคับไปพลางก่อน หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้รองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท้ังนี้ โดย

มอบหมายคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์ และเมืองเก่า ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ส ารวจย่านเก่าท่ีส าคัญและมีความเสี่ยงท่ีจะถูกกระทบจากการพัฒนาพื้นท่ี และ

มอบหมายให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องไปด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี เช่น การตรากฎกระทรวงเพื่อ

จัดท าผังเมืองชุมชน เป็นต้น รวมท้ังให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อ

ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ย่านเก่าโดยอาศัยราชบัญญัติเข้าชื่อเสนอ

ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ย่านเก่า 
 

  ๑๘) เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีโครงการท่าเรือน้ าลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย 

ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา

ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย 

  กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเร่ืองนี้ว่า คณะรัฐมนตรี 

กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง ควรจัดตั้งกลไกหรือ

ก าหนดภารกิจการกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพื้นฐาน

ด้านสิทธิมนุษยชน โดยน าหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : การปฏิบัติ

ตามกรอบการคุ้มครอง เคารพ เยียวยา (United Nations Guiding on Business and Human 

Rights : Implementing the Protect} Respect} Remedy Framework (2554)) มาเป็นกรอบในการ

ด าเนินการ 

 



๓๒๐ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
  ๑๙) เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด 

   กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเร่ืองนี้ว่า คณะรัฐมนตรี และ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุน

ทางวิชาการจากส่วนกลางไปยังหน่วยงาน และกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและ

ระดับท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการผังเมืองเป็นคณะกรรมการท าหน้าท่ีให้ความเห็นทางวิชาการและ

การก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ และมีอ านาจตัดสินใจผังเมืองในระดับนโยบายและ

การกระจายอ านาจการตัดสินใจให้คณะกรรมการผังเมืองระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นมีอ านาจ

ตัดสินใจในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น โดยมีการส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ กรมโยธาธิการ

และผังเมือง ควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นท่ีในการจัดท าผังเมือง ท้ังผังเมือง

ในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีการจัดท าแผนนโยบายของรัฐในหลายด้าน  

  ในส่วนของการแก้ไขกฎหมาย ควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง 

พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมให้เป็น ๑๐ ปี และให้มีการประเมินผล

ทุกระยะเวลา ๒ ปี และเร่ิมด าเนินการวางผังเมืองใหม่ในช่วยปีท่ี ๕ โดยมีการรับฟังความเห็นและ

ให้ประชานมีส่วนร่วมในการรับทราบการประเมินและแก้ไขอย่างท่ัวถึง และควรแก้ไขโครงสร้างและ

อ านาจของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการผังเมืองระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 

เป็นกลไกในรูปแบบคณะกรรมการพหุภาคี ท่ีมาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

ท่ีมาจากการเสนอชื่อผ่านกระบวนการสรรหาท่ีได้รับการรับรองของแต่ละภาคี และในแต่ละกลุ่มควรมี

จ านวนกรรมการท่ีมาจากด้านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

รวมท้ังให้พิจารณาทบทวนพระราชบัญญัติการผังเมือง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาด าเนินการ

ปรับปรุงด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากเป็นการแก้ไขท่ีขาดการมีส่วนร่วม และมีสาระท่ีเป็น

การละเมิดสิทธิการพัฒนาและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 

 ๒) ปัจจัยแห่งความส าเร็จของงานเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

  จากบทเรียนข้างต้นเห็นได้ว่า รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบาย 

หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายท่ีอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะ

นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้ได้รับ

การตอบกลับท้ังท่ีสนับสนุนและให้ข้อสังเกต โดยเฉพาะจากองค์กรฝุายบริหาร (รัฐบาลและหน่วยงาน

ของรัฐ) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจสรุปเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ ดังนี้  

  ๒.๑) ใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์และจัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ

ปรับปรุงกฎหมายที่อยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชน (Rights based Approach) โดยได้เปรียบเทียบ

ข้อค้นพบกับหลักการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมท้ังปฏิญญาสากล กติกา



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๒๑ 

 
และอนุสัญญาระหว่างประเทศ รวมถึงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของสหประชาชาติและองค์กรด้าน

สิทธมินุษยชน 

 

  ๒.๒) ใช้วิธีการท างานภายใต้แนวทางการมีส่วนร่วม (Participatory approach) 

จากผู้เก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย โดยจัดให้มีการรับฟังความเห็นในแต่ละประเด็นท่ีจะ

จัดท าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจนรวบรวมและประมวลผล

ความเห็นและ/หรือผลการศึกษาจากบุคคล และ/หรือหน่วยท่ีเกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ  

  ๒.๓) ใช้ช่องทางเสนอข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

หลายช่องทาง ได้แก่ คณะรัฐมนตรีหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ี องค์กรฝุายนิติบัญญัติ ส่วนองค์กรฝุาย

ตุลาการจะเสนอฝุายส านักงานศาลแต่ละศาล รวมท้ังได้เผยแพร่รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะ

นโยบายท้ังฉบับทางเว็บไซต์ของส านักงาน กสม.  
 

  ๓) ข้อท้าทาย  

    เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๑๕ ซึ่งให้ กสม. มีอ านาจหน้าท่ีส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ตรวจสอบและ

รายงานการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน เสนอแนะนโยบายและ

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน จัดท า

รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปี เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา      

ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน เห็นได้ว่าระหว่างวันท่ี ๒๕ มิถุนายน 

๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๙ กันยายน ๒๕๕๘ กสม. ได้ปฏิบัติภารกิจตามท่ีกฎหมายก าหนดดังกล่าวเป็น     

การครบถ้วนสมบูรณ์ในระดับหนึ่ง ซึ่งผลการด าเนินการก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ

ประชาชนตามควรแก่กรณีแล้ว  

  ในส่วนของภารกิจด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง

กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลาเดียวกัน กสม. ได้จัดท ารายงาน

ผลการศึกษาเร่ืองต่าง ๆ ท่ีศึกษาโดยคณะอนุกรรมการฯ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตในการ

ด าเนินการของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง โดย กสม. ได้รับการตอบกลับจากองค์กรฝุายบริหารและองค์กร

ฝุายนิติบัญญัติพอสมควร  

 อย่างไรก็ตาม เมื ่อข้อเสนอแนะฯ ที่ส าคัญและเป็นหัวใจของการปฏิบัติตาม

หลักการด้านสิทธิมนุษยชนในเร่ืองนั้น ๆ ซึ่งเสนอโดย กสม. ผ่านรายงานผลการพิจารณาฯ บางเร่ือง 

เช่น เร่ืองร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เร่ืองการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เก่ียวกับข้อมูลส่วนบุคคล และเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 

๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและฉบับท่ี ๙๘ ว่าด้วยสิทธิใน

การรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ฯลฯ เป็นเร่ืองท่ีรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะต้องน าไป

ปฏิบัติให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีท่ีประเทศไทยเป็นภาคี กสม. จะใช้ความ



๓๒๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
พยายามในการท าความเข้าใจและผลักดันให้เกิดผล รวมท้ังติดตามให้ข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าวได้รับ

การน าไปปฏิบัติอย่างบังเกิดผลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป 
 

๕.๔ การส่งเสริมงานศึกษาวิจัย  
 ตามมาตรา ๑๕ (๔) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ

ให้ กสม. มีอ านาจหน้าท่ีในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

โดยตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันท่ี ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๘ กสม. ได้ด าเนินการศึกษาวิจัย 

จ านวน ๓๕ เร่ือง ประกอบด้วย (๑)รายงาน

การศึกษาวิจัย จ าแนกประเด็นสิทธิมนุษยชน ๒๖ เร่ือง 

(๒) รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ

ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ติดตาม

และรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จ านวน ๗ เร่ือง และ (๓) รายงานการศึกษาวิจัยของ กสม. เก่ียวข้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

จ านวน ๒ เร่ือง รายละเอียดตามตารางท่ี ๕ - ๑๙ 
 

ตารางที่ ๕ - ๑๙  รายละเอียดรายงานการศึกษาวิจัยของ กสม.   
   

เร่ือง ผู้ศึกษาวิจัย 

๑) รายงานการศึกษาวิจัยของ กสม. จ าแนกตามประเด็นสทิธิมนุษยชน  จ านวน ๒๖ เร่ือง 

๑.๑) สิทธมินุษยชนด้านพลเมอืงและสทิธิทางการเมอืง จ านวน ๒ เรื่อง 

 (๑) ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและ

คุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดย ผศ.ดร. นนทวัชร์ นวตระกลูพิสุทธิ์ และคณะ 

 (๒) โครงการบันทกึค าบอกเล่า (Statement Taking) ผู้ได้รบั

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรนุแรงใน

ระยะเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 

คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดย รศ.ดร. จุฑารัตน์ เอือ้อ านวย 

๑.๒) สิทธมินุษยชนในกระบวนการยุติธรรม  จ านวน ๒ เรื่อง  

 (๑) สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ในกระบวนการยุติธรรม 

โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ  

โดย ศ. พล.ต.ต. สัญญา บัวเจริญ และคณะ 

 (๒) ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ต ารวจเกี่ยวกับการบังคับใช้

กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธใินกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน ระยะที่ ๑ 

คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร 

และคณะ 

๑.๓) สิทธมินุษยชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม  จ านวน ๗ เรื่อง  

 (๑) การรวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงาน

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะอนุกรรมการ

สิทธิในทรัพยากรน้ า ชายฝั่ง แร ่และสิ่งแวดล้อมใน กสม. 

(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐) 

นายศศิน เฉลิมลาภ 

นางสาว ส. รัตมณี พลกล้า 

นางสาวเพ็ญพรรณ อนิทปนัตี 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๒๓ 

 
เร่ือง ผู้ศึกษาวิจัย 

 (๒) รูปแบบ แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ า 

คณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร 

โดย ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ ์

 (๓) สิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต 

โดย อ.ดร. อาภา หวังเกียรต ิ

 (๔) การศึกษาวิจัยเพือ่การปรบัปรุงแก้ไขนโยบาย 

กฎหมายท่ีละเมิดสิทธิมนษุยชนด้านทีด่ินและปุา 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล  

โดย ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์ 

 (๕) ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและ 

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โดย อ.ภารนี  สวัสดิรักษ ์

 (๖) แนวทางการมีส่วนรว่มของประชาชนในการก าหนด

แนวเขตที่ดินของรัฐ 

นายสถิตพงษ์  สุดชูเกียรติ และคณะ 

 (๗) ความสัมพนัธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและส่ิงแวดล้อมเพือ่

การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดย ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบวัเอี่ยม 

๑.๔) สิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จ านวน ๑๐ เรื่อง  

 (๑) สิทธิหญิงไทย : กรณีเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ ดร. พัทยา เรอืนแกว้ 

 (๒) แนวทางปูองกนัการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนใน

ส่ือมวลชนไทย 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแหง่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดย ดร. ธาตรี ใต้ฟูาพูล, ผศ. กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์  

     อ. ประไพพิศ มุทิตาเจริญ 

 (๓) นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย - พม่า 

: กรณีผู้อพยพจากภัยสงคราม 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โดย อ.ดร. จตุรงค์ บญุยรัตนสนุทร 

 (๔) ปัญหาเยาวชนหญิงท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอนัควรกับ 

มิติสิทธิมนุษยชน 

ศูนย์นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดย รศ.ดร. พิมพวัลย์ บญุมงคล และคณะ 

 (๕) ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลีภ้ัยในค่าย 

พักพิงชัว่คราว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โดย ดร. มาลี สิทธิเกรียงไกร 

 (๖) กระบวนการต่อสู้ภาคประชาชนเพื่อยุติการคุกคาม

ทางเพศในที่ท างาน : กรณีศึกษาสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ บรษิัท การบินไทย จ ากัด (มหาชน) 

คณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดย ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ 

 (๗) การเลือกปฏบิัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อ 

เอชไอว ี

สถาบันวิจัยสังคม  มหาวิทยาลยัมหิดล 

โดย ดร. สุรางค์รัตน์  จ าเนียรพล 

 (๘) การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคล 

ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

คณะวิศวกรรมศาสตร ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

โดย อ. จนัทรา ธนะวัฒนาวงศ์ 

 (๙) การปูองกันและแก้ไขการคา้มนุษย์ของประเทศไทย

และความรว่มมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม 

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

โดย อ.ดร. จตุรงค์ บญุยรัตนสนุทร 



๓๒๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
เร่ือง ผู้ศึกษาวิจัย 

 (๑๐) ปัญหาการเลือกปฏบิัติโดย 

ไม่เป็นธรรมของบุคคลผู้ท่ีมีอาการตาบอดสี 

โรงเรียนนายรอ้ยต ารวจ 

โดย พล.ต.ต.ดร.นัยนา เกิดวิชัย 

๑.๕) สิทธมินุษยชนกับบทบาทภาคธุรกิจ จ านวน ๓ เรื่อง  

 (๑) ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่กับการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดย อาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ 

 (๒) มาตรฐานสากลในการด าเนินธุรกิจเพื่อการเคารพ

สิทธิมนุษยชน 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โดย นางสาว สฤณี อาชวานันทกุล 

 (๓) บทบาทของสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติในการ

คุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแก่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

โดย นางสาว สฤณี อาชวานันทกุล 

๑.๖) สิทธมินุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จ านวน ๒ เรื่อง  

 (๑) รายงานการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ 

ด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ

สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเม่ือปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

คณะนิติศาสตร ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

โดย ศ.ดร. บรรเจดิ  สิงคะเนติ และคณะ 

 (๒) กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัต ิ มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต  

โดย รศ.คณาธปิ ทองรวีวงศ์ 

๒) รายงานการศึกษาของ กสม. เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการตรวจสอบการละเมดิสทิธิมนุษยชน 

ติดตามและรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธมินุษยชน จ านวน ๗ เร่ือง 

๒.๑) การจัดท าตัวชี้วดัสิทธิมนษุยชนเบื้องต้นตาม 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

สาขาวิชานิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โดย ผศ. วิชัย ศรรีัตน ์

๒.๒) กสม. กับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ในความสัมพนัธ์ระหว่างเอกชนดว้ยกัน 

สถาบันวิจัยและให้ค าปรึกษาแหง่ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

โดย ผศ.ดร. นนทวัชร์ นวตระกลูพิสุทธิ์ 

๒.๓) การส ารวจความคิดเห็นและความคาดหวังของ

ประชาชนและภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

โดย รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์ 

 

๒.๔) การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและ

กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม 

มาตรา ๒๕๗ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

โดย ดร. นพดล กรรณิกา 

๒.๕) การจัดท าตัวชีว้ัดการปฏิบติัตามพันธกรณีระหว่าง

ประเทศดา้นสิทธิมนุษยชน 

สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

โดย ผศ. วิชัย ศรรีัตน์ และคณะ 

๒.๖) มาตรฐานและแนวทางการด าเนินงานของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ

มูลนิธปิระสิทธิภาพในราชการ สถาบนัที่ปรึกษา 

เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพในราชการ 

โดย นายอดิศัย  กุญชร ณ อยธุยา 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๒๕ 

 
เร่ือง ผู้ศึกษาวิจัย 

๒.๗) พันธกรณีด้านสิทธิมนษุยชนของประชาคมอาเซียน มูลนิธิสถาบนัวิจัยและพฒันาองค์กรภาครฐั (IRDP)  

โดย ดร. เสรี นนทสูติ 

๓) รายงานการศึกษาวิจัยของ กสม. เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จ านวน ๒ เร่ือง 

๓.๑) รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. ต่อ 

กรณีข้อรอ้งเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก 

คณะท างานวชิาการเพื่อจดัท ารายงานข้อเสนอแนะง

นโยบายของ กสม. ต่อกรณ ี

ข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวนัออก 

๓.๒) รายงานการศึกษา เรือ่ง “โทษประหารชีวิตใน

ประเทศไทย”  

คณะรฐัศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

โดย ดร. สุมนทิพย์ จิตสว่าง   

 

๕.๕ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการประสานงานเครือข่าย 
  

 กสม. ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และได้รับการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ปลุกจิตส านึก และสร้าง

วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการประสานพลังภาคี

เครือข่ายจากทุกภาคส่วนท้ังหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบัน

ศาสนา ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และองค์กรอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน โดยในช่วงการ

ปฏิบัติงานของ กสม. ชุดท่ีสอง ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ 

กสม. ได้ด าเนินการด้านการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริม

ความร่วมมือและการประสานงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดังนี้  
 
 

 ๕.๕.๑ ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน  

  กสม. มีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ และ

สร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณชน โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้  
 

  ๑) การจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และ

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สังคม ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ และ

ยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเปูาหมาย

ที่หลากหลายจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีความตระหนักถึงการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ

หลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น รวมท้ังเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการสะท้อนปัญหาของ

ประชาชน เพื่อน าไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้ท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องต่อไป อาทิ การสัมมนาเร่ือง 

การยอมรับค าพิพากษาศาลต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้การเคารพสิทธิมนุษยชน ตามปฏิญญาสากลว่า

ด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศ จากกรณีศึกษาท่ีเกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา การจัดเวที

สาธารณะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรธุรกิจ

ภาคอื่น ๆ ค านึงถึงหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่กับการด าเนินงาน

ซึ่งเป็นเปูาหมายหลักขององค์กร   
 



๓๒๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๒) การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน โดยการจัด

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ครู อาจารย์ และ

บุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน การจัดท าเอกสารถอดประสบการณ์

การท างานของผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกปูองและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน รวมท้ังผู้ได้รับรางวัลเกียรติคุณท่ีท างานเพื่อพิทักษ์และพัฒนาสิทธิมนุษยชน เพื่อ

เผยแพร่ให้ประชาชนเรียนรู้ ยึดถือเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจในการท างานเพื่อประโยชน์

ส่วนรวม  และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลัก

สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การต่อต้านการทรมาน

และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นท่ีโหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือย่ ายี ศักดิ์ศรีในประเทศไทย” 

ด าเนินการในพื้นท่ีกองบัญชาการต ารวจภูธร จ านวน ๘ ภาค คือ ภาค ๑ – ๘ และในพื้นท่ีของ

กองบัญชาการต ารวจนครบาล กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการต ารวจปราบปราม

ยาเสพติด กองบัญชาการศึกษา ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ และจเรต ารวจ กลุ่มเปูาหมายท่ีเข้าร่วม

สัมมนาประกอบด้วย อัยการ เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจ้าหน้าท่ีราชทัณฑ์ เจ้าหน้าท่ีคุมประพฤติ เจ้าหน้าท่ี

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมสอบสวน

คดีพิเศษ พนักงานเจ้าหน้าท่ีประจ าจังหวัดของ กสม. เจ้าหน้าท่ีสภาทนายความ และเจ้าหน้าท่ีอื่น ๆ 

ท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นท่ี 
  

 ๓) การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม

เนื่องในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล การคัดเลือกบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม 

ปกปูอง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

โดยการจัดประกวดบทความเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน การประกวดภาพถ่าย การจัดแข่งขันโต้

สาระวาทีสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน และการจัดประกวด  Talk Show “เดี่ยว

ไมโครโฟน... ให้โดนเรื่องสิทธิ” เป็นต้น 

 ๔) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

โดยการจัดท าแถลงการณ์ จดหมายเปิดผนึก ข่าวแจกและประกาศ จ านวน ๔๐ ฉบับ จดหมายเปิดผนึก 

จ านวน ๗ ฉบับ และข่าวแจกและประกาศ จ านวน ๕๓ เร่ือง เพื่อแสดงท่าทีจุดยืนความคิดเห็นต่อ

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีมีความสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เกิดการยับยั้งต่อสถานการณ์ท่ีอาจน าไปสู่การละเมิดสิทธิ

มนุษยชน โดยเป็นการด าเนินการอย่างรวดเร็ว เร่งด่วนและรอบด้าน ทั้งนี้ สถานการณ์เด่น  ๆ ท่ี

เกิดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ ได้แก่ เหตุการณ์ความเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความคิดเห็น

ทางการเมือง กรณีการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) 

การชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ เป็นต้น 
 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๒๗ 

 
  นอกจากนี้ ได้มีการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ

สื ่อวิทยุ : การผลิตรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุต่าง ๆ ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง

ประเทศไทย สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุชุมชน สื่อโทรทัศน์ : การผลิตสารคดีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย

พีบีเอส สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว หนังสือคู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น 

สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรต่าง  ๆ ได้แก่ ซีดีเพลงเพื่อสิทธิมนุษยชน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์) 

รวมท้ังการจัดนิทรรศการเคลื่อนท่ีในโอกาสต่าง ๆ  
 

 ๕.๕.๒ ด้านการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานภาคีเครือข่าย 
 

       กสม. มีการพัฒนากลไกการท างาน การส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานร่วมกับ

เครือข่ายต่าง ๆ หลากหลายกลุ่มท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ดังนี้   
 

      ๑) การสร้างเครือข่ายการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 

         (๑) การสร้างเครือข่ายในสถาบันอุดมศึกษา โดยการจัดท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน (MOU) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาคท่ัวประเทศ จ านวน

๕๐ แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ ๑๔ แห่ง ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ๑๗ แห่ง ภาคกลาง ๑๐ แห่ง

และภาคใต้ ๙ แห่ง โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน

ศึกษาส าหรับวิทยากรกระบวนการ (Training of 

Trainer) เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี

ถูกต้องด้านสิทธิมนุษยชน เทคนิค วิธีการน าเสนอ

ความรู้แก่อาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา

เพื่อให้สามารถน าไปขยายผลต่อในการปลูกฝัง

ค่านิยมที่ถูกต้องแก่นักเรียน นิสิตและนักศึกษา

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อ

เป็นกลไกสนับสนุนการท างานของ  กสม.  ใน

มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิณ 

วิทยาเขตพัทลุง และการตั้งชมรมต้นกล้าสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นต้น 

  (๒) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการสนับสนุน

ส่งเสริมให้แต่ละเครือข่ายด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม พัฒนาการท างาน

ร่วมกับเครือข่าย ท้ังภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยการจัดให้มีการ

สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนา

เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ กับ กสม. อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ

เรียนรู้การท างานของเครือข่าย การพัฒนาตนเอง การสร้างนวัตกรรมองค์กรใหม่ ๆ การส่งเสริมการ

มีส่วนร่วมของประชาชน การก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง แผนงานการขับเคลื่อนงานในพื้นท่ี 



๓๒๘ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 (๓) การสร้างเครือข่ายเยาวชน เป็นการจัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชนให้สามารถน า

ความรู้ดังกล่าวไปขยายผลต่อในการเป็นแกนน าเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสามารถขยายผล

ต่อในการจัดตั้งชมรมด้านสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้าน

สิทธิมนุษยชน เช่น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับมหาวิทยาลัยท่ีได้ลงนาม

ตกลงความร่วมมือท้ังภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยน

เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านกระบวนการกิจกรรม เป็นต้น  
 

 ๒) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยผ่านโครงการต่าง ๆ 

เพื่อเข้าไปสนับสนุนการท างานในพื้นท่ีและงานด้านวิชาการ เพื่อท าให้กลไกการท างานของภาค

ประชาชนและเครือข่ายในพื้นท่ีมีความเข้มแข็ง ดังนี้  

          (๑) การจัดฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน  

  การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน เป็นโครงการน าร่องเพื่อ

สร้างอาสาสมัครด้านสิทธิมนุษยชนมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม

ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายในแต่ละพื้นท่ีได้มีส่วนร่วมในการท างานกับ กสม.

เกิดความร่วมมือในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนท้ังด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

และเกิดวางแผนการท างาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานด้านสิทธิมนุษยชนท้ังในเชิงพื้นท่ีและใน

เชิงประเด็นร่วมกัน และให้แกนน าเครือข่ายอาสาสมัครในแต่ละพื้นท่ีไปขยายการท างานในชุมชนท้องถิ่น

และเป็นแกนน าส าคัญในการเฝูาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี โดยมีการด าเนินงานอย่าง

ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นผู้ขยายผลแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมต่อไป 

 (๒) การจัดเวทีสาธารณะ กสม.  พบประชาชนในภูมิภาค ภาคเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้  

 การจัดเวทีสาธารณะ กสม. พบประชาชน เป็นกิจกรรมท่ี กสม. แสดงบทบาท

ในฐานะองค์กรท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบอ านาจรัฐในเร่ืองการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังเป็นเวทีรับฟัง

ปัญหาท่ีสะท้อนจากประชาชนและเครือข่ายในพื้นท่ีเพื่อสร้างความเข้มแข็งกับภาคประชาสังคมใน

ภูมิภาคและในเชิงมิติในด้านต่าง ๆ อาทิ ผู้หญิงและเด็ก กระบวนการยุติธรรม กลุ่มเสี่ยงและ

ผู้ด้อยโอกาสในสังคม กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ สิทธิชุมชน

กับฐานทรัพยากร บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อน าข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากเวทีสาธารณะไปวิเคราะห์ในการจัดท ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศ รวมท้ังหาแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการผนึกก าลัง

ร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีก ๖ องค์กร เพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน 

 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๒๙ 

 
 (๓) สื่อพื้นบ้าน  

 ได้มีการประชุมหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้านในการใช้สื่อ

พื้นบ้านผสมผสานกับแนวคิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ศิลปินพื้นบ้านได้มีบาทบาทในการน าเนื้อหา

สิทธิมนุษยชนสอดแทรกเข้าไปในการแสดง

พื้นบ้าน ซึ่งถือเป็นสื่อท่ีใกล้ชิดและเข้าถึง

ประชาชนในแต ่ละท ้องถิ ่น ได ้มาก ที ่ส ุด

ตลอดจนประสานความร่วมมือและเสริมสร้าง

กระบวนการเรียนรู้เ ร่ืองสิทธิมนุษยชนกับ

ศิลปินพื้นบ้าน อาทิ ลิเก หนังตะลุง เพลงซอ 

เพลงฉ่อย เพลงเรือ เพลงอีแซว ละครชาตรี 

หมอล า และกันตรึม ดังนั้น การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้าน ถือเป็นกลไกการ

ด าเนินงานอีกช่องทางหนึ่งท่ีท าให้ กสม. สามารถขับเคลื่อนงานเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน

พื้นท่ีได้มากขึ้นและสามารถกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้ 
 

 (๔) สื่อมวลชนและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ 

ให้แก่สื่อมวลชน  

  เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถน าเสนอข่าวสารแก่ประชาชนโดยค านึงถึงหลัก

สิทธิมนุษยชน มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนในการสื่อสารเพื่อส่ง เสริม

ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชน

ในมิติต่าง ๆ ให้แก่สื่อมวลชน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถน าเสนอข่าวสารแก่ประชาชนโดยค านึงถึง

หลักสิทธิมนุษยชน เช่น ความร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย 

ในการผลิตรายการสารคดีโทรทัศน์เพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน ออกอากาศทาง

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสอย่างต่อเนื่องทุกปี และความร่วมมือกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนา

สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ในการจัดสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ เร่ือง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนส าหรับสื่อมวลชน” โดยเน้นกลุ่มนักข่าวหรือ

สื่อมวลชนด้านอาชญากรรมท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้สื่อ

น าเสนอข่าวท่ีไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ท่ีตกเป็นข่าว รวมท้ังได้จัดท าโครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง “สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมและแกนน าท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” โดยน าร่อง

ในกลุ่มสื่อศิลปินพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ศิลปินพื้นบ้านน าเนื้อหา 

สาระ ความรู้และกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปสอดแทรกผ่านการแสดงให้ได้อย่างเหมาะสม

สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน นอกจากนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือกับองค์กรวิชาชีพ

สื่อมวลชนในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน  

 



๓๓๐ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
๕.๖ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
  

 การด าเนินภารกิจด้านต่างประเทศของ กสม. ชุดท่ีสอง มีผลการด าเนินงานด้านต่างประเทศ    

ท่ีส าคัญดังนี้   

๕.๖.๑  การทบทวนสถานะของ กสม. ใน ICC 

  กสม. มีสถานะเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในทางระหว่างประเทศได้มีการ

วางกรอบและแนวทางการด าเนินงานไว้ในเอกสารท่ีเรียกว่า “หลักการว่าด้วยสถานะของสถาบัน

แห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” หรือ “หลักการปารีส” (Principles relating to 

the Status of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights 

หรือ The Paris Principles) ซึ่งมีสาระส าคัญท่ีกล่าวถึงความเป็นอิสระของตัวสถาบันเองและการ

ด าเนินงาน รวมถึงอ านาจหน้าท่ีท่ีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพึงมีในการด าเนินงานส่งเสริมและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน  

หลักการปารีสได้รับการจัดท าโดยท่ีประชุมสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเมื่อปี    

พ.ศ. ๒๕๓๔ ท่ีกรุงปารีส และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สหประชาชาติได้ให้การรับรองหลักการดังกล่าว

และส่งเสริมให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีได้รับการจัดตั้งขึ้นในประเทศต่าง ๆ มีองค์ประกอบของ

สมาชิกและการด าเนินงานท่ีสอดคล้องกับหลักการปารีสมากขึ้น ปัจจุบันได้มีการน าหลักการปารีสมา

ใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ัวโลก โดยผู้ท าการประเมิน 

คือ คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  (International 

Coordinating Committee of National Human Rights Institutions หรือ ICC) ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือ

ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ัวโลกท่ีจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ร่วมกับส านักงานข้าหลวงใหญ่

สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR) 

โดยสถาบันสิทธมินุษยชนแห่งชาติท่ีประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก ICC ต้องได้รับการประเมินสถานะก่อน 

และหลังจากการประเมินครั้งแรกแล้ว ICC จะท าการทบทวนสถานะทุก ๆ ๕ ปี สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติท่ีได้รับการประเมินว่ามีความสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างสมบูรณ์จะได้รับสถานะ “A” 

ส่วนสถาบันท่ีมีความสอดคล้องกับหลักการปารีสเพียงบางส่วนจะได้รับสถานะ “B” ดังนั้น ในการ

ด าเนินงานของ กสม. ควรต้องค านึงถึงแนวทางตามหลักการปารีสด้วย 

 กสม. ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ ICC เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในการสมัครในคร้ังนั้น 

กสม. ได้รับการพิจารณาว่า มีความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ตามหลักการปารีสและได้รับสถานะ “A” 

หลังจากนั้น กสม. ได้เข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานะอีก ๒ คร้ัง คือเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้  
 

  ๑) การทบทวนสถานะของ กสม. ครั้งที่ ๑ (๓ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑) 

 กสม. ของไทยได้เข้ารับการทบทวนสถานะ (re-accreditation) ใน ICC คร้ังแรกเมื่อ

วันท่ี ๓ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของ ICC (Sub-Committee on 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๓๑ 

 
Accreditation หรือ ICC – SCA) ส าหรับแนวทางการประเมินสถานะ คณะอนุกรรมการ SCA ได้พิจารณา

เงื่อนไขท่ีส าคัญ ๖ ประการตามหลักการปารีส ดังนี้ 

 ๑.๑) อ านาจหน้าท่ี (Mandate and Competence) 

 ๑.๒) ความเป็นอิสระจากรัฐบาล (Autonomy from Government) 

 ๑.๓) การมีกฎหมายจัดตั้งเพื่อประกันความเป็นอิสระ (Independence guaranteed by 

Statute or Constitution) 

 ๑.๔) ความเป็นพหุนิยม (Pluralism)  

 ๑.๕) งบประมาณที่เพียงพอ (Adequate Resources) 

 ๑.๖) อ านาจท่ีเพียงพอในการสอบสวน (Adequate Powers of Investigation) 

  ผลของการพิจารณาคณะอนุกรรมการ SCA ได้ให้ความเห็นว่าควรให้สถานะ ‘A’ 

แก่ กสม. พร้อมมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 

   ๑.๑.๑) ท่ีตั้งของส านักงาน กสม. อยู่ในอาคารส านักงาน ป.ป.ง. มีเจ้าหน้าท่ี

ต ารวจรักษาความปลอดภัยเป็นจ านวนมาก ขณะเดียวกัน SCA ทราบว่า กสม. ก าลังย้ายไปยังสถานท่ี

ท าการแห่งใหม่ พร้อมกับเสนอให้พิจารณาอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงมากขึ้น รวมท้ังการจัดตั้ง

ส านักงานในภูมิภาค 

  ๑.๑.๒) SCA ย้ าถึงความส าคัญท่ีจะให้มีการหารืออย่างกว้างขวางใน

กระบวนการสรรหา กสม. ซึ่งรวมถึงภาคประชาสังคม และกลุ่มท่ีอ่อนไหวต่อการถูกละเมิดสิทธิฯ 

     ๑.๑.๓) SCA ได้ตั้งข้อสังเกตเก่ียวกับการย้ายโอนเจ้าหน้าท่ีของ กสม. จาก

กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะการยืมตัว 

     ๑.๑.๔) SCA ได้อ้างถึงข้อห่วงกังวลของ UN Human Rights Committee ซึ่งเป็น

คณะกรรมการประจ าภายใต้กติกา ICCPR ว่าข้อเสนอแนะท่ีมีไปยังหน่วยงานของรัฐบาลไม่ได้รับการปฏิบัติ

หรือติดตามผล 

   ๑.๑.๕) SCA ได้มีข้อสังเกตเก่ียวกับการถอดถอนคณะกรรมการว่าควรมีเหตุผล

และเงื่อนไขท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน 
 

 ๒) การทบทวนสถานะของ กสม. ครั้งที่ ๒ (๑๘ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) 

   ๒.๑) ในการเข้ารับการทบทวน (re-accreditation) คร้ังท่ี ๒ กสม. ได้จัดท าเอกสาร

แสดงความเป็นอิสระตามหลักการปารีส (Statement of Compliance) ในประเด็นต่าง ๆ ท่ีส าคัญดังนี ้

  ๒.๑.๑) การจัดตั้งท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อความมั่นคงในการ

ด ารงอยู่ขององค์กร รวมถึงอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับตามกฎหมาย 

  ๒.๑.๒) ความเป็นอิสระท้ังในด้านการรายงานต่อองค์กรท่ีสูงกว่า(Accountability) 

ท่ีมิใช่ฝุายบริหาร การเป็นอิสระจากค าสั่งของรัฐบาล การปูองกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of 

Interest) และการมิให้ กสม. ถูกฟูองร้อง หรือด าเนินคดีทางกฎหมายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าท่ี  



๓๓๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
  ๒.๑.๓) กระบวนการแต่งตั้งและโครงสร้างการจัดการองค์กร โดยมีการระบุถึง

การแต่งตั้งและกระบวนการสรรหารท่ีชัดเจนในกฎหมาย พร้อมกับการประกันความหลากหลาย

(pluralism) และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ มีการก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งที่ชัดเจน

การมีค่าตอบแทนและงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่ าเสมอ

รวมท้ังมีกระบวนการถอดถอนให้พ้นจากต าแหน่งที่ชัดเจนในกฎหมาย  

  ๒.๑.๔) การท างานร่วมกับภาคประชาสังคมและสถาบันอื่น ๆ ในประเทศ 

รวมถึงความร่วมมือกับสหประชาชาติและสถาบันต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค 

  ๒.๑.๕) การเข้าถึงกระบวนการและกลไกท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ไม่มี  

การเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีกระบวนการและกลไกในการรับฟังความเห็นสาธารณะ 

  ๒.๑.๖) อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ มีหน้าท่ีท้ังการส่งเสริมและคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนท่ีระบุไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย มีหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ

ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ การจัดให้มีกิจกรรมด้าน

สิทธิมนุษยชนศึกษาและการวิจัย ตลอดจนอ านาจในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบสวนการละเมิด 

  ๒.๑.๗) อ านาจก่ึงศาล (Quasi - Jurisdictional Competence) เช่น การรับเร่ือง

ร้องเรียนและตรวจสอบเพื่อการไกล่เกลี่ย และหาข้อยุติโดยมีผลผูกพันตามท่ีกฎหมายก าหนด การแจ้ง

ให้ทราบถึงสิทธิในการได้รับการเยียวยา การรับเร่ืองร้องเรียนและส่งต่อให้หน่วยงานอื่นตามท่ี

กฎหมายก าหนด หรือการมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายหรือ

แนวปฏิบัติ 

  ๒.๑.๘) กระบวนการท างาน อาทิ การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ 

คณะท างาน และโครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักงานฯ 

 ๒.๒) นอกจากเอกสาร Statement of Compliance กสม. ได้จัดส่งเอกสารประกอบ

ให้ฝุายเลขานุการของ SCA ซึ่งได้แก่ หน่วยงาน National Institutions and Regional Mechanism 

Section (NIRMS) ของ OHCHR ดังนี ้

   ๒.๒.๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐  

   ๒.๒.๒) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

    ๒.๒.๓) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

    ๒.๒.๔) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

    ๒.๒.๕) รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 

    ๒.๒.๖) รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงาน

ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี ๒๕๕๕ 

    ๒.๒.๗) รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ 

Universal Periodic Review (รอบที่ ๑) 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๓๓ 

 
    ๒.๒.๘) รายงานของ กสม. เก่ียวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด

การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ

ของสหประชาชาติ เมื่อวันท่ี ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

    ๒.๒.๙) รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตุการณ์

การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ของ กสม.  

  นอกจากนี้ กสม.  ยังได้จัดท าเอกสารเพื่อประกอบเป็นภาคผนวกของเอกสาร 

Statement of Compliance ดังนี ้

   (๑) แผนภูมิแสดงโครงสร้าง (Organizational Structure) ของส านักงาน กสม.  

   (๒) จ านวนข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กสม.  

   (๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของส านักงาน กสม. ช่วงระหว่างปี 

๒๕๕๓ – ๒๕๕๔ 

  (๔) จ านวนและรายชื่อของคณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ  

  (๕) จ านวนค าร้องท่ี กสม. รับไว้พิจารณาด าเนินการในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๑ – 

๒๕๕๕ 

  (๖) แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ 

  (๗) จ านวนเร่ืองท่ีมีการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

  (๘) กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง กสม.  กับองค์กรต่าง ๆ ในช่วงปี 

๒๕๕๒ – ๒๕๕๖ 
 

  ๓) ผลการทบทวนสถานะของ กสม. ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  

   ๓.๑) คณะอนุกรรมการ SCA ได้ท าการพิจารณาเอกสาร Statement of Compliance 

และเอกสารประกอบอื่น ๆ ท้ังหมดท่ี กสม. จัดส่งไปให้ พร้อมกับได้ท าการสัมภาษณ์ประธาน กสม. 

ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกลจากนครเจนีวา โดยประธาน SCA (กาตาร์) ในช่วงระหว่างวันท่ี ๑๘ – ๒๒ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยประเด็นท่ีสอบถามส่วนใหญ่จะเก่ียวข้องกับการท างานของ กสม. การจัดท า

รายงานสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เมื่อปี ๒๕๕๓ และข้อคิดเห็นของ กสม. เก่ียวกับรายงาน

ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ก.ค. ๒๕๕๓ – 

ก.ค. ๒๕๕๕) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และความร่วมมือระหว่าง กสม. กับหน่วยงาน 

OHCHR เป็นต้น 

 ๓.๒) ผลการพิจารณาทบทวนสถานะปรากฏว่า SCA ได้มีข้อเสนอแนะให้เลื่อนการ

พิจารณาออกไปเป็นช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากมีหลายประเด็นท่ี SCA ประสงค์จะท าความ

เข้าใจพร้อมกับขอให้ กสม. ชี้แจงเพิ่มเติม โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองมาตรการคุ้มครอง การปฏิบัติ

หน้าท่ีของ กสม. และเจ้าหน้าท่ีของ กสม. (Functional Immunity) ซึ่ง SCA มองว่ากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

ไม่ได้ระบุข้อความในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีประเด็นเร่ือง การสรรหาและการแต่งตั้ง กสม. ชุดท่ี 



๓๓๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
๒ ท่ีขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ท่ีเน้นความเป็นพหุนิยม (Pluralism) การจัดท า

รายงานสถานการณ์ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่ทันเหตุการณ์ 

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นในเร่ืองการขอยืมตัวพนักงานเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภาครัฐ การจัดตั้ง

ส านักงานในภูมิภาคและร่างพระราชบัญญัติ กสม. ฉบับใหม่ท่ียังไม่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา  
 

 ๔) ผลการทบทวนสถานะของ กสม. ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ 

  ๔.๑) ท่าทีของ SCA ยังคงเป็นเช่นเดิม ในเร่ืองของความคุ้มกันและความเป็นอิสระ

ในการปฏิบัติหน้าท่ี โดย SCA สนับสนุนให้ กสม. ด าเนินการรณรงค์เร่ืองการบรรจุข้อบทว่าด้วยการ

คุ้มครองสมาชิกของ กสม. จากการถูกด าเนินคดีทางกฎหมายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง

สุจริต และเป็นการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นทางการเข้าไว้ในกฎหมายจัดตั้ง กสม.  

  ๔.๒) SCA มีความเห็นว่าบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนการสรรหาตามท่ีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ 

ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๔๓ ของ

รัฐธรรมนูญยังไม่สามารถประกันให้เห็นถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดกระบวนการท่ีอิง

หลักการว่าด้วย Merit - based Selection หรือกระบวนการท่ีเน้นคุณสมบัติของผู้สมัคร 

 นอกจากนี้ SCA ยังเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายส่วนใดท่ีกล่าวถึงการ

ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวาง (Broad Consultation) หรือการมีส่วนร่วมในการกระบวนการรับสมัคร 

(Application) การคัดกรอง (Screening) และการสรรหา (Selection) นอกจากนี้ ยังไม่มีการระบุให้มี

การเผยแพร่ต าแหน่งท่ีว่างอย่างกว้างขวาง รวมท้ังไม่มีบรรทัดฐานท่ีชัดเจนในการประเมินคุณสมบัติ

ของผู้สมัครท่ีเหมาะสม  

 ๔.๓) SCA ได้แสดงความกังวลต่อการท่ี กสม. มีความล่าช้าในการเผยแพร่รายงาน

เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองท่ีมีความรุนแรงเมื่อปี ๒๕๕๓ โดย กสม. ได้ออกรายงานดังกล่าวเมื่อ

ปี ๒๕๕๖ ในส่วนของรายงานสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเร่ิมเมื่อช่วงปลายปี ๒๕๕๖ 

SCA ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กสม. ก็ยังไม่สามารถออกรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมดังกล่าวได้ รวมท้ังยังไม่

สามารถระบุได้ว่าจะเสร็จเมื่อใด 

  ส าหรับผลการพิจารณาทบทวนสถานะของ กสม. ในคร้ังนี้ SCA ได้ตัดสินใจ

เลื่อน (defer) การทบทวนออกไปเป็นในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ 
 

 ๕) ผลการพิจาณาทบทวนสถานะของ กสม. ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗  

 ๕.๑) เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. นาย David 

Langtry กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแคนนาดา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ

ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ ICC (ICC - SCA) ได้ท าการสัมภาษณ์ประธาน กสม. โดยผ่าน

ระบบโทรศัพท์ทางไกลตามกระบวนการทบทวนสถานะของ กสม. ใน ICC โดยมติของที่ประชุม ICC 

- SCA เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ได้ขอให้เลื่อนการพิจารณาทบทวน (Deferral) สถานะของ กสม. ออกไป

เป็นช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจาก ICC - SCA ยังต้องการข้อมูลและค าชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อ

ประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะในเร่ือง  



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๓๕ 

 
 ๕.๑.๑) ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

ท่ียังคงอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากรัฐสภา  

 ๕.๑.๒) การสนองตอบต่อสถานการณ์ท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างทันเวลา 

ซึ่งประธาน SCA ประสงค์จะทราบว่า (๑) กสม. จะบรรลุการจัดท ารายงานสถานการณ์การชุมนุม

ทางการเมืองในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้เมื่อใด และ (๒) รายงานฉบับนี้จะมี

ข้อเสนอแนะ (Recommendations) ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไรหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้ 

กสม. ได้จัดส่งรายงานสรุปเหตุการณ์โดยยังไม่มีข้อเสนอแนะแต่อย่างใด 

 ๕.๑.๓) การวางตัวเป็นกลาง (Neutrality) ของเจ้าหน้าท่ี กสม. โดย SCA ได้

มีข้อกังวลเก่ียวกับการท่ีเจ้าหน้าท่ีของ กสม. ได้แสดงออกถึงท่าทีและการฝักใฝุทางการเมืองท่ีชัดเจน

ในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองท่ีผ่านมา ซึ่งประเด็นนี้อาจกระทบถึงการกระท าหน้าท่ีเป็น

กลาง ความเป็นอิสระ และความน่าเชื่อถือของ กสม. 

  ๕.๑.๔) กระบวนการสรรหาและการแต่งตั้ง กสม. (Selection and Appointment) 

ซึ่ง SCA ให้ความส าคัญในประเด็นเรื่องการสรรหาเป็นอย่างมาก 

  ๕.๑.๕) ความคุ้มกันและความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ี (Functional 

Immunity and independence) ซึ่ง SCA ยังคงยืนยันข้อห่วงกังวลท่ีว่า พระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มกันสมาชิกจากการถูกด าเนินคดีทาง

กฎหมายในกรณีการท าหน้าท่ีโดยสุจริตและเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าท่ี 

 ๕.๒) ส านักงาน กสม. ได้รับแจ้งผลการทบทวนจากหน่วยงาน National Institutions 

and Regional Mechanism Section (NIRMS) ของ OHCHR ซึ่งท าหน้าท่ีเป็นฝุายเลขานุการของ 

SCA ว่า ICC - SCA ได้เสนอให้ลดระดับ กสม. ของไทยให้อยู่ในสถานะ ‘B’ ซึ่งจะมีผล ๑ ปีหลังจากนี้ 

ท้ังนี้ ตามรัฐธรรมนูญ (Statute) ของ ICC ข้อ ๑๘.๑ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม. จะยังคงสถานะ ‘A’ ไปก่อนเป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ช่วงเวลา

ดังกล่าวชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าในการด าเนินการและเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อตอบข้อสังเกตของ

ICC-SCA  
 

 ๕.๖.๒ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

๑) การท าหน้าที่ต าแหน่งประธานกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาตใินภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก  

  กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 

(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions – APF) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๙ 

เป็นองค์กรท่ีมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยผ่านกิจกรรมการอบรม การสัมมนา การดูงาน การหารือใน

ระดับสูง การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าท่ี และพัฒนาศักยภาพ รวมท้ังการจัดท าท่าทีร่วมกันในเวทีการ



๓๓๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ประชุมระหว่างประเทศท่ีส าคัญ ปัจจุบัน APF มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเป็นสมาชิก

ท้ังสิ้น ๒๒ แห่ง  

  กสม. ได้ให้ความส าคัญกับความร่วมมือในกรอบ APF โดยได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ 

(Full Member) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ซึ่งมีขึ้น

ทุก ๒ ปีหรือ Biennial Conference คร้ังท่ี ๑๖ ระหว่างวันท่ี ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ท่ีโรงแรม แชงกรีล่า 

กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเป็น

สมาชิก APF ผู้แทนภาครัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมกว่า ๒๐๐ คน ในโอกาส

ท่ี กสม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

ในคร้ังนี้ กสม. ได้พยายามสนับสนุน

ให้ภาคประชาสังคมของไทยในระดับ

ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อ

การประชุม โดยจัดเวทีคู่ขนานกับ

การประชุมเพื่อให้ภาคประชาสังคม

ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย -

แปซ ิฟ ิก ได ้หาร ือร ่วมก ับสถาบ ัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นท่ีมี

การพจิารณาในท่ีประชุม ได้แก่ สิทธิ

ของผู้มีความหลากหลายทางเพศ 

และสิทธิในการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับบทบาทของสื่อ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและทรัพยากร 

 ในการประชุมดังกล่าว ท่ีประชุม APF ได้มีมติเลือกศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์

ประธาน กสม. ให้ด ารงต าแหน่งประธาน APF นับตั้งแตเ่ดือนกันยายน ๒๕๕๔ จนถึงการประชุม Biennial 

Conference คร้ังถัดไปในช่วงคร่ึงหลังของปี ๒๕๕๖ ซึ่งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของกาตาร์รับท่ีจะ

เป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ ประธาน กสม. ในนามของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย ยังได้รับ

เลือกให้เป็นผู้แทนของ APF ในคณะกรรมการบริหาร (Bureau) ของคณะกรรมการประสานงานระหว่าง

ประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (International Coordinating Committee of National 

Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights – ICC) ซึ่งเป็นเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศต่างๆ ในระดับโลก โดยวาระการด ารงต าแหน่ง

ของ กสม. ใน ICC Bureau นี้จะมีระยะเวลา ๓ ปีหรือระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ 

 ท้ังนี้ บทบาทการท าหน้าท่ีในฐานะประธาน APF ท่ีส าคัญ ได้แก่ การท าหน้าท่ี

เป็นประธานการประชุมประจ าปีของ APF คร้ังท่ี ๑๗ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท่ีประเทศ

จอร์แดน และการประชุมภายใต้ระเบียบวาระต่าง ๆ ของท่ีประชุม APF และ ICC การได้รับเชิญให้

เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุม Rigional Workshop ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเมื่อเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๔ ท่ีสาธารณรัฐเกาหลี การกล่าวรายงานสรุปผลการด าเนินงานของ APF ในช่วงการ

ประชุม ICC Bureau การเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีว่าด้วย  แผนยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วน



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๓๗ 

 
ระหว่าง ICC – UNDP - OHCHR คร้ังท่ี ๒ และคร้ังท่ี ๓ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ และเดือน

กรกฎาคม ๒๕๕๖ ท่ีนครนิวยอร์ก นอกจากนี้ประธาน กสม. ยังได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม ASEM  

Informal Seminar on Human Rights คร้ังท่ี ๑๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ท่ีสาธารณรัฐเช็ก 

ภายใต้หัวข้อ National and Regional Human Rights Mechanisms และคร้ังท่ี ๑๓ เมื่อเดือน

ตุลาคม ๒๕๕๖ ท่ีประเทศเดนมาร์ก ภายใต้หัวข้อ Human Rights and Environment รวมท้ังยัง

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม International Conference ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของหลักการปารีส 

เมื่อวันท่ี ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ท่ีสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อน าเสนอรายงาน (presentation) ในหัวข้อ 

“Growth, Strength and Challenges of the NHRIs” ด้วย  
  

 ๒) การท าหน้าที่สมาชิก ICC Bureau 

   ICC Bureau เป็นองค์กรบริหารสูงสุดของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศ

ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ International Coordinating Committee of National Human 

Rights Institutions (ICC) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ัวโลก 

ปัจจุบันมีสมาชิกท้ังสิ้น ๑๐๖ สถาบัน ในส่วนของ ICC Bureau ประกอบด้วย ผู้แทนจากเครือข่ายความ

ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก อเมริกา และ

ยุโรป ภูมิภาคละ ๔ สถาบัน โดยประธาน กสม. ไดร่้วมเป็นสมาชิกจากภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก 

 ICC Bureau จะมีการประชุมปีละ ๒ คร้ัง คร้ังแรกเป็นการประชุมท่ีนครเจนีวา

ในราวเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะมี ๒ ช่วงแบ่งเป็นการประชุม ICC Bureau และ

การประชุมประจ าปี (Annual Meeting) ของ ICC ส่วนอีกคร้ังหนึ่งจะจัดการประชุมในราวเดือน

ตุลาคม โดยสถานท่ีประชุมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกลุ่มภูมิภาคท่ีท าหน้าท่ีเป็นประธานของ 

ICC ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเด็นท่ีมีการหารือในการประชุม ICC Bureau ส่วนใหญ่จะเน้นไปท่ีการ

บริหารจัดการ งบประมาณ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี การแก้ไขธรรมนูญ 

(Statute) ของ ICC การรับรองรายงานการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิฯ ใน ICC โดยคณะอนุกรรมการ

ประเมินสถานะ (ICC Sub - Committee on Accreditation) หรือ SCA ตลอดจนการรับทราบรายงาน

สถานะการเงินของ ICC โดย Finance Committee และรายงานผลการด าเนินงานของ ICC Working 

Group on Business and Human Rights เป็นต้น 

การเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกของ ICC Bureau เปิดโอกาสให้ กสม. ได้มีส่วนร่วม

ในการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ ท่ีอยู่ภายใต้อ านาจ

หน้าท่ีของ Bureau อันเป็นการช่วยเสริมสร้างบทบาทของ กสม. ให้เป็นท่ียอมรับในเวทีระหว่าง

ประเทศ รวมทั้งยังสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการด าเนินบทบาทของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีกับประธาน ICC และประธานของ

เครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต 

 
 



๓๓๘ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
๓) การท าหน้าที่ประธานกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institution Forum – SEANF) เป็นกรอบ

ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เร่ิมขึ้นเมื่อปี 

๒๕๔๗  โดย กสม. ของไทยได้เป็นสมาชิกมาตั้งแต่แรกจัดตั้ง และเมื่อปี ๒๕๕๕ ประธาน กสม. 

ของไทยได้ท าหน้าที่เป็นประธาน SEANF ซึ่งได้ผลัดเปลี่ยนกันท าหน้าท่ีดังกล่าวสถาบันละ ๑ ปี 

ในช่วงการด ารงต าแหน่งประธาน SENAF นั้น ผลงานท่ีส าคัญ ได้แก่ การรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิกล าดับท่ี ๖ ของ SEANF รวมท้ังการปรับปรุงกรอบการด าเนินงาน 

(Rules of Procedure) ของ SEANF ในประเด็นวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องและยืนยันว่ากรอบ

ความร่วมมือ SEANF จะยังคงไว้ซึ่งการส่งเสริมคุ้มครอง และการบรรลุสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนใน

ภูมิภาค นอกจากนี้ SEANF ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกใหม่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายาม

ท่ีชัดเจนในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการปารีส และเป็นแนวทางท่ีเปิดกว้างส าหรับการรับ

สมาชิกใหม่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน 
 

  ๕.๖.๓ ความร่วมมือกับสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชน 

  สหประชาชาติสนับสนุนให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีความร่วมมือกับกลไกด้าน              

สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในการส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ในประเทศของตน ท้ังคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) 

และคณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ (Treaty bodies) 

เนื่องจากสหประชาชาติเห็นว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรท่ีอยู่ใกล้ชิดกับสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ จึงสามารถให้ข้อมูลเก่ียวกับการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ของตนแก่กลไกได้เป็นอย่างดี วิธีหนึ่งในการให้ข้อมูลแก่กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ คือ 

การจัดท ารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน

ในประเทศของตนคู่ขนานไปกับรายงานท่ีจัดท าโดยภาครัฐ หรือท่ีเรียกว่ารายงานคู่ขนาน (Parallel or 

alternative report) ส่งให้กลไกท่ีเก่ียวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาติดตามการด าเนินงาน

ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้นเป็นระยะ ๆ ตามเวลาท่ีก าหนด  ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘

กสม. ได้จัดท ารายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของไทยรวม ๕ ฉบับ 

แบ่งเป็นรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีเสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ๑ ฉบับ 

และรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ๔ ฉบับ ดังนี้ 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๓๙ 

 
 ๑) การจัดท ารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ Universal Periodic 

Review  

 Universal Periodic Review (UPR) เป็นกระบวนการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศสมาชิกสหประชาชาติท่ีริเร่ิมขึ้นใหม่ตามข้อมติสมัชชาสหประชาชาติท่ี ๖๐/๒๙๑ ท่ีได้รับ

การรับรองเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ พร้อมกับการจัดตั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเป็นกลไกหลัก

ในการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนท่ีมีอยู่เดิม  

UPR เป็นกระบวนการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีด าเนินการโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ

ด้วยกันเอง แต่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมรวมท้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีส่วนร่วมในการให้

ข้อมูลประกอบ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจะท าการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ 

UPR ในประเทศสมาชิกปีละประมาณ ๔๒ ประเทศ และจะใช้เวลาประมาณ ๔ ปีคร่ึงในการติดตาม

ให้ครบประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ทุกประเทศ (ปัจจุบันมี ๑๙๓ ประเทศ) ถือเป็นหนึ่งรอบ (Cycle)   

 ประเทศไทยได้เข้าสู่กระบวนการ UPR ในรอบแรกเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง 

กสม. ได้จัดท าเสนอรายงานเก่ียวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเสนอต่อคณะท างาน 

UPR ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยในการจัดท ารายงานดังกล่าว กสม.    

ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ท้ังข้อมูลท่ีเกิดจากกระบวนการท างานของ กสม. รายงานข่าว 

รายงานขององค์กรเอกชนและเอกสารวิชาการ รวมท้ังจัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ท่ีเก่ียวข้อง

รายงานของ กสม. ได้น าเสนอปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญในประเทศไทยใน ๕ ประเด็นหลัก 

ได้แก่ (๑) ปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (๒) ปัญหาที่เกิดจากเหตุการณ์

ชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ (๓) ปัญหาสิทธิชุมชน (๔) ปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อ

แสวงหาประโยชน์ในธุรกิจทางเพศหรือการใช้แรงงาน และ (๕) ปัญหาคนไร้รัฐ คนไทยพลัดถิ่น และ  

ผู้หนีภัยการสู้รบ 

 ประธาน กสม. ได้เข้าร่วมประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อ

พิจารณารายงานของคณะท างาน UPR ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ท่ี

นครเจนีวา พร้อมกับกล่าวถ้อยแถลงท่ีย้ าถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดจากการท่ีประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติกา/อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ 

อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการด าเนินการในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ การ

สอบสวนการละเมิดสิทธิ และการชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหาย รวมถึงผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากเหตุ

รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม 

ท้ังนี้ คณะท างาน UPR มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อประเทศไทยรวม   

๑๗๒ ข้อ ซึ่งไทยรับมาปฏิบัติ ๑๓๔ ข้อ 

 ภายหลังการทบทวนตามกระบวนการ UPR สิ้นสุดลง กสม. ได้เห็นชอบให้

คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมสิทธิด้านต่าง ๆ ของ กสม. เป็นกลไกในการท าหน้าท่ี

ติดตามการด าเนินการตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ท้ัง ๑๓๔ ข้อ ของรัฐบาลตลอดช่วงระยะ 



๓๔๐ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
๔ ปี ข้างหน้าก่อนจะถึงก าหนด ท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่การติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตาม

กระบวนการ UPR ในรอบท่ี ๒ ในปี ๒๕๕๙ ต่อไป 
 

 ๒) การจัดท ารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้าน

สิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี 

 สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแต่ละฉบับจะก าหนดให้รัฐภาคีต้อง

จัดท ารายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจ าสนธิสัญญาเป็น

ระยะ ๆ เพื่อติดตามว่ารัฐภาคีได้มีการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของสนธิสัญญาหรือไม่

เพียงใด โดยในการพิจารณารายงานของรัฐภาคี คณะกรรมการประจ าสนธิสัญญาได้เปิดโอกาสให้

สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและภาคประชาสังคมในประเทศนั้น ๆ ส่งข้อมูลเก่ียวกับการปฏิบัติตาม

สนธิสัญญาของรัฐภาคีให้คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย หลังจากพิจารณารายงานท้ัง

ของภาครัฐและของภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการฯ จะจัดท ารายงานสรุปข้อสังเกตต่อ        

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิท่ีได้รับการรับรองในสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะแก่

รัฐภาคีเพื่อน าไปด าเนินการให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญามากยิ่งขึ้น ท้ังนี้ กสม. ชุดท่ีสอง

ได้จัดท ารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีรวม ๔ ฉบับ ดังนี้ 
 

 ๒.๑) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ

ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination – CERD) เมื่อวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และรัฐบาลไทยได้ส่งรายงานการ

ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับท่ี ๑ – ๓ รวมกันเมื่อวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔  

 กสม. ได้จัดท ารายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาดังกล่าวของไทยจาก

มุมมองของ กสม. คู่ขนานกับรายงานของรัฐบาล และได้เสนอรายงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ 

CERD รายงานคู่ขนานของ กสม. ได้เสนอปัญหาสิทธิของคนไทยท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น คนไทยเชื้อ

สายมลายูในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นท่ีอาศัยบนพื้นท่ีสูงในภาคเหนือ      

ชนพื้นเมืองท่ีอาศัยอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของไทย ตลอดจนปัญหาของคนต่างด้าวท่ีเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย

เป็นการชั่วคราว ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มท่ีส าคัญ คือ แรงงานต่างด้าวย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน คน

ไร้รัฐ ไร้สัญชาติโดยเฉพาะชาวโรฮินจาจากพม่าและบังกลาเทศ และผู้ลี้ภัย/ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า 

 คณะกรรมการ CERD ได้พิจารณารายงานของไทยเมื่อวันท่ี ๙ – ๑๐ สิงหาคม 

๒๕๕๕ และได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกรณีในอนุสัญญา 

CERD ซึ่งมีหลายข้อ ท่ีสะท้อนถึงปัญหาท่ี กสม. ได้น าเสนอในรายงานคู่ขนาน เช่น การแก้ไขปัญหา

อุปสรรคในกระบวนการให้สัญชาติ สถานะทางกฎหมายแก่ชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ และการคุ้มครอง

สิทธิของคนกลุ่มดังกล่าวในการประกอบอาชีพ การด ารงชีวิตและการเข้าถึงบริการต่าง  ๆ จากรัฐ

การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๔๑ 

 
ย้ายถิ่นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย เป็นต้น ซึ่ง กสม. จะใช้ข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็นแนวทาง

ในการติดตามการด าเนินงานของรัฐต่อไป 
 

 ๒.๒) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ

ประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ ายี่ศักดิ์ศรี  

 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือ

การลงโทษอื่นท่ีโหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือท่ีย่ ายี่ศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) เมื่อวันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และรัฐบาล

ไทยได้ส่งรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับแรก เมื่อวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖  

 กสม. ได้จัดท ารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ โดยได้น าเสนอ

ปัญหาการทรมานในประเทศไทยท่ีส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีรัฐในการตรวจค้น 

ควบคุม จับกุมและคุมขังบุคคลไม่เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดและการขาดความเอาจริงเอาจังของรัฐ

ในการด าเนินการกับเจ้าหน้าท่ีท่ีกระท าผิด กสม. ได้เสนอให้รัฐให้ความส าคัญกับการก ากับกูแลการ

ปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นท่ีจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ท่ีมีการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงและ กสม. ได้รับเร่ืองร้องเรียน

เกี่ยวกับการทรมานจ านวนมาก รัฐควรพิจารณาทบทวนการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง

ให้เป็นไปตามความจ าเป็นอย่างแท้จริงและในช่วงเวลาท่ีจ ากัด ในบางพื้นท่ีท่ีสถานการณ์ดีขึ้น รัฐควร

พิจารณาประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งเป็น

กฎหมายท่ีมีบทบัญญัติกระทบสิทธิน้อยกว่ากฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงสองฉบับท่ีกล่าวมาแทน  

นอกจากนี้ รัฐควรก าหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกจับกุมและปูองกันการทรมาน 

รวมถึงดูแลให้ผู้เสียหายจากการทรมานได้รับการชดเชยเยียวยาท่ีพอเพียงและเป็นธรรมให้สอดคล้อง

กับพันธกรณีของไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วย 

 คณะกรรมการ CAT ได้พิจารณารายงานของไทยเมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน – 

๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้มีข้อเสนอแนะส าหรับประเทศไทยน าไปพิจารณาปฏิบัติ ซึ่งรวมถึง

ประเด็นท่ีเป็นข้อห่วงกังวลของ กสม. ท่ีน าเสนอไว้ในรายงานคู่ขนาน เช่น การปรับปรุงกฎหมาย

ภายในให้มีความผิดฐานทรมานท่ีสอดคล้องกับนิยามในอนุสัญญาฯ การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของ

เจ้าหน้าท่ีผู้บังคับใช้กฎหมายในการจับกุมและคุมขังบุคคลให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย การให้

ทบทวนการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความจ าเป็นอย่าง

เคร่งครัด การสืบสวนสอบสวนคดีทรมานเพื่อให้สามารถน าตัวผู้กระท าผิดมาลงโทษได้ การคุ้มครอง

ความปลอดภัยของผู้เสียหายและพยานในคดีทรมาน การปูองกันการทรมานในสถานท่ีคุมขัง และการให้

การชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากการทรมานอย่างเป็นธรรม เป็นต้น ซึ่ง กสม. จะได้ติดตามการ

ด าเนินงานของรัฐตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ CAT ต่อไป 
 



๓๔๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๒.๓) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – 

ICESCR) เมื่อวันท่ี  ๕ กันยายน ๒๕๔๒ และรัฐบาลไทยได้ส่งรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ 

ฉบับท่ี ๑ – ๒ รวมกันเมื่อวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ 

 กสม. ได้จัดท ารายงานการปฏิบัติตามกติกาฯ ของประเทศไทยเสนอต่อ

คณะกรรมการ CESCR ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจ ากติกาฯ คู่ขนานไปกับรายงานของภาครัฐ โดยรายงาน

ของ กสม. ได้น าเสนอปัญหาการพัฒนาท่ีส่งผลกระทบต่อสิทธิด้านสุขภาพและมาตรฐานในการ

ด ารงชีวิตท่ีได้รับการรับรองในกติกาฯ และแนวทางการพัฒนาท่ีไม่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ

ในการพัฒนา (Declaration on the Right to Development) ท่ีได้รับการรับรองจากท่ีประชุมสมัชชา

สหประชาชาติตามข้อมติท่ี ๔๑/๑๒๘ เมื่อปี ๒๕๒๙ ท่ีระบุว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ 

พัฒนาและการพัฒนาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชน รายงานของ กสม. ได้ยกปัญหามลพิษ

ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในจังหวัดระยองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

ของผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชนรอบนิคมเป็นเวลายาวนาน ซึ่งเป็นผลจากการตรวจสอบเร่ืองของเรียนของ 

กสม. เป็นกรณีตัวอย่าง นอกจากนี้ รายงานยังชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จะให้ความส าคัญกับคนในกระบวนการพัฒนาประเทศและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะได้รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการบ ารุงรักษา 

และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน แต่ในทางปฏิบัติ 

รัฐบาลไม่ได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง การจัดกระบวนการรับฟัง

ความเห็นจากประชาชนในพื้นท่ีท่ีจะมีการด าเนินโครงการพัฒนาหรือการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

มักท าอย่างรวบรัด การจัดท ารายงานผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในบางกรณีไม่โปร่งใส 

ชุมชนหลายแห่งจึงยังได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมหลาย

โครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การท าเหมืองทองค าและโปแตช การขุดเจาะปิโตรเลียม และ

การสร้างท่าเรือน้ าลึก เป็นต้น ปัญหาท่ีเกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าการ

ค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและการด ารงชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นท่ีพึ่งพิงทรัพยากรในการเลี้ยงชีพ

และการแก้ไขปัญหายังมีความล่าช้าในหลายกรณี  

 เมื่อวันท่ี ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการ CESCR ได้พิจารณา

รายงานการด าเนินการตามกติกาฯ ฉบับแรกและฉบับท่ีสองของประเทศไทยท่ีส านักงานสหประชาชาติ 

นครเจนีวา และได้จัดท าข้อสังเกตต่อรายงานของไทยดังปรากฏตามเอกสาร Concluding observations 

on the initial and second reports of Thailand ซึ่งมีสาระส าคัญในเร่ืองต่าง ๆ เช่น การน ากติกา

มาปรับใช้ภายในประเทศ การด าเนินงานของ กสม. การทุจริตคอร์รัปชั่น สิทธิของชนพื้นเมือง ท่ีดิน

และทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการท างานของภาคประชาสังคม บรรษัทข้ามชาติและ



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๔๓ 

 
บริษัททางธุรกิจ การไม่เลือกปฏิบัติ กลุ่มบุคคลไร้รัฐ ผู้แสวงหาท่ีพักพิง และผู้ลี้ภัย ความเท่าเทียม

ระหว่างหญิงชาย สภาพการท างานและประกันสังคม แรงงานบังคับ แรงงานย้ายถิ่น ค่าจ้างขั้นต่ าและ

ช่องว่าง สิทธิก่อตั้งและเข้าร่วมในสหภาพ สิทธิในการนัดหยุดงาน การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และทางเพศจากเด็ก การค้ามนุษย์ ท่ีพักอาศัยและมาตรฐานการครองชีพ สภาพความเป็นอยู่ใน

สถานท่ีคุมขัง สิทธิในสุขภาพ รวมถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ มลภาวะและการบริการ

ด้านสุขภาพ การเข้าถึงด้านสุขภาพและการรักษาของผู้ใช้ยา สิทธิในการศึกษา สถานการณ์ในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสทิธิทางวัฒนธรรม เป็นต้น    
 

  (๒.๔) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ 

 ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention 

on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) เมื่อวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และ

รัฐบาลไทยได้ส่งรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับแรกเมื่อวันท่ี ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 ในฐานะท่ี กสม. ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกลไกติดตามการด าเนินงานตาม

อนุสัญญาฯ ท่ีเป็นอิสระตามข้อ ๓๓ วรรคสองของอนุสัญญาฯ กสม. จึงได้ตั้งคณะอนุกรรมการ

เฉพาะกิจเพื่อจัดท ารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ขึ้นโดยมีผู้แทนจากองค์กรคนพิการ

ประเภทต่าง ๆ เข้าร่วมเพื่อให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการของรัฐ รวมถึงปัญหา

อุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการตามอนุสัญญาฯ และได้เชิญผู้แทนหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องมาให้ข้อมูลในบางประเด็นท่ีส าคัญด้วย จากการจัดท ารายงานคู่ขนานพบว่า ประเทศไทยมี

กฎหมายรับรองสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการท่ีสอดคล้องกับอนุสัญญาฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีปัญหาใน

การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ท าให้คนพิการไม่สามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้ตาม

เจตนารมณ์ของอนุสัญญาฯ สภาพแวดล้อมทางกายภาพเป็นอุปสรรคส าคัญท่ีท าให้คนพิการไม่

สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มท่ี สถานท่ีให้บริการสาธารณะหลายแห่งและระบบคมนาคม

ขนส่งยังไม่มีอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ คนพิการจึงประสบปัญหาในการเดินทางไป

โรงเรียน ไปท างาน หรือไปโรงพยาบาล ส่งผลกระทบต่อการใช้สิทธิในด้านอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน

การศึกษา ด้านการจ้างงาน และด้านสุขภาพ   

 คนพิการจ านวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เพราะโรงเรียน

ส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการรับเด็กพิการเข้าเรียน และการจัดการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้อง

กับความต้องการจ าเป็นของเด็กพิการแต่ละประเภทและแต่ละบุคคลตามท่ีก าหนดในพระราชบัญญัติ

การจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตาม

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไม่สามารถท าให้คนพิการมี

งานท าอย่างท่ัวถึงเพราะรัฐยังขาดมาตรการท่ีจะเตรียมความพร้อมคนพิการส าหรับการท างานและ

การเดินทางยังเป็นอุปสรรคท่ีส าคัญ ส่วนด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพ สถานพยาบาลของรัฐยังไม่

สามารถให้บริการด้านนี้ได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง บริการท่ีจัดให้มักเน้นการฟื้นฟูความพิการทาง



๓๔๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ร่างกายมากกว่าความพิการประเภทอื่น นอกจากนี้ คนพิการท่ีมีงานท ายังถูกตัดสิทธิในการขอรับ

บริการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีเคยได้รับจากรัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย  

 ปัญหาในการด าเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการอีกประการ 

คือ การดูแลคนพิการท่ียากจนหรืออยู่ในชนบทท่ีห่างไกลท่ีอาจไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้ รัฐยังไม่มี

กลไกในการติดตามและให้ความช่วยเหลือคนพิการกลุ่มนี้ กสม. เห็นว่า รัฐควรมีการจัดระบบให้ชุมชน

และสังคมแวดล้อม รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานของรัฐเพื่อให้

สามารถดูแลและให้บริการท่ีจ าเป็นแก่คนพิการได้อย่างท่ัวถึง  

 อนึ่ง คณะกรรมการ CRPD ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจ าอนุสัญญาฯ ยังไม่ได้

ก าหนดวันในการพิจารณารายงานของประเทศไทย แต่คาดว่าการพิจารณาจะมีขึ้นในช่วงคร่ึงแรกของ

ปี ๒๕๕๙ 

 

 ๕.๖.๔  ภารกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการด าเนินงานด้านต่างประเทศ  

 การจัดท าตัวชี้วัดการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

 ประธาน กสม. ได้ริเร่ิมให้ด าเนินโครงการจัดท าตัวชี้วัดการปฏิบัติตามสนธิสัญญา

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กสม. มีเคร่ืองมือในการติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เพื่อช่วยในการ

จัดท ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ าปีและรายงานคู่ขนานการปฏิบัติตาม

สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี ตามอ านาจหน้าท่ีของ กสม. ท่ีปรากฏใน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ ในการด าเนินโครงการดังกล่าว 

จะมีการศกึษาแนวคิด หลักการและสาระส าคัญของสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนจ านวน ๙ ฉบับ 

เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาจัดท าตัวชี้วัดท่ีสะท้อนสาระแห่งสิทธิแต่ละประเภท รวมถึงสภาพ

ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่ส าคัญในประเทศไทยและการด าเนินการของรัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ

ท่ีได้รับการรับรองในสนธิสัญญาฉบับต่างๆ กสม. หวังว่า การจัดท าตัวชี้วัดนี้จะเป็นกรอบท่ีช่วยให้ กสม. 

สามารถประเมินสถานการณ์และการด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศท่ีสอดคล้องกับพันธกรณี

และมาตรฐานระหว่างประเทศได้อย่างครบถ้วน อันจะส่งผลให้การจัดท ารายงานประเมินสถานการณ์ด้าน

สิทธิมนุษยชนของ กสม. มีความน่าเชื่อถือและเป็นท่ียอมรับของหน่วยงานรัฐและภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง  

 

๕.๗ การจัดท ารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และ

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี
 

 ตั้งแต่ กสม. ชุดท่ีสอง ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึง

วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได้จัดท ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี กสม. เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน และจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อรัฐสภา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๔๕ 

 
รวม ๗ ฉบับ ซึ่งมีสรุปสาระส าคัญจากรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี ดังนี้ 
 

 ๕.๗.๑ รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ  
 

 จากการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศของ กสม. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – 

๒๕๕๗ มีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ส าคัญ ๆ ดังนี้ 
 

 ๑) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

 ๑.๑) การใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง 

  ในช่วงปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ได้มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้น

อย่างต่อเนื่อง และมีการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ท่ีบัญญัติให้การชุมนุมทางการเมืองโดยสงบปราศจาก

อาวุธถือเป็นเสรีภาพท่ีประชาชนพึงได้รับการรับรองและคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ รวมถึงกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แต่การใช้สิทธินั้นอาจมีผลกระทบต่อ

สิทธิในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในการสื่อสาร การคมนาคม 

เป็นต้น ซึ่งในปี ๒๕๕๕ รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เพื่อการสร้าง

ความสมานฉันท์ของประชาชนในประเทศ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา

ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เพื่อศึกษาวิจัย รวบรวม และวิเคราะห์ประเด็นท่ีน่าจะ

เป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศ และจัดท ารายงานการ

ตรวจสอบและค้นหาความจริงของเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

ซึ่งรายงานดังกล่าวได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาลท่ีส าคัญหลายประเด็น แต่รัฐบาลได้ตอบรับข้อเสนอแนะเพียง

บางเร่ืองเท่านั้น เช่น การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินแก่ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงทาง

การเมือง และการเร่งรัดการจัดท าร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ จากเหตุการณ์

ชุมนุมทางการเมืองขององค์การพิทักษ์สยามและภาคีเครือข่าย เมื่อวันท่ี ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ

วันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ท่ีผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนเกิดเหตุการณ์การชุมนุม อีกท้ังยังมีการตั้งจุดสกัดไม่ให้คน

เข้าร่วมการชุมนุม การใช้แก๊สน้ าตาและรถฉีดน้ าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อปิดกั้นเสรีภาพในการชุมนุมทาง

การเมือง ท้ังท่ียังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงท่ีจะกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ

แต่อย่างใด จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ ซึ่งวางขอบเขต

และหลักเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ แต่หากการใช้เสรีภาพ

ในการชุมนุมคร้ังใด ผู้ชุมนุมได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนโดยมีผลเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ

ของบุคคลอื่น หรือเป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนรัฐก็สามารถเข้า

แทรกแซงด้วยการจ ากัดการใช้เสรีภาพได้ แต่รัฐจะต้องกระท าโดยอาศัยอ านาจตาม  บทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนท่ีจะใช้ท่ี

สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาท่ีประเทศอยู่ในสภาวะสงคราม หรือใน



๓๔๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ระหว่างเวลาท่ีมีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก การชุมนุมโดยเสรีภาพของ

บุคคลจึงมีขอบเขตมิได้เป็นเสรีภาพโดยบริบูรณ์ ดังนั้น การใช้เสรีภาพในการชุมนุม ผู้ชุมนุมจึงจ าต้องใช้

ด้วยความระมัดระวัง ไม่กระท าการใดท่ีเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย และไม่ใช้เสรีภาพจนก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ๆ เกินสมควร และเมื่อใดท่ีรัฐเห็นว่าการชุมนุมทาง

การเมืองมีเหตุบ่งชี้ว่าจะไม่เป็นไปตามขอบเขตหรือมีการกระท าท่ีเป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมายบ้านเมือง 

รัฐก็สามารถน ากฎหมายท่ีมีอยู่มาบังคับใช้เพื่อควบคุมฝูงชนได้ และในกรณีท่ีมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด

กระท าความผิดอาญาขึ้นในระหว่างท่ีมีการชุมนุม รัฐจึงมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน ากฎหมายพิเศษมาใช้

เพื่อควบคุมสถานการณ์ความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้ก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เพื่อให้อ านาจแก่ผู้มีอ านาจ

ตามกฎหมายประกาศใช้ในสถานการณ์พิเศษ แต่อาจยังไม่มีความจ าเป็นต้องประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน ดังนั้น การด าเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมจากเหตุการณ์ดังกล่าว ภายใต้

พระราชบัญญัตกิารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบาลต้องมีหน้าท่ีควบคุมการ

ชุมนุมให้อยู่ภายใต้กฎหมาย และ

ต้องตระหนักถึงการใช้มาตรการ

จัดการการชุมนุมโดยจะต้อง

กระท าเท่าท่ีจ าเป็น ค านึงถึง

ความเหมาะสม มีล าดับขั้นตอน

ตามหลักสากลท่ีใช้ในการสลาย

การชุมนุมของประชาชน และรัฐ

ต้องกระท าจากเบาไปหาหนัก

ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย 

นอกจากนี้ หากรัฐบาลได้ด าเนินการ

กับผู้ชุมนุมโดยขาดความระมัดระวังจนท าให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ชุมนุม

และประชาชนท่ัวไป อันเป็นการกระท าท่ีกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐบาลจึงต้อง

ด าเนินการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามสมควรแก่ผู้ท่ีได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าว

ให้ครบถ้วนและท่ัวถึงอย่างแท้จริง  

 ในปี ๒๕๕๗ มีสถานการณ์ส าคัญเก่ียวกับการชุมนุมทางการเมือง สืบเนื่อง

จากการท่ีพรรคการเมืองฝุายรัฐบาลท่ีมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรีเสนอร่าง

พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระท าความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออก

ทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ 

จนเป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมต่อต้านจากฝุายท่ีไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล และในวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

เมื่อเวลา ๐๔.๒๕ น. สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ 

ในวาระท่ีสองและสาม ซึ่งมีการแปรญัตติและมีสาระส าคัญเสนอให้การนิรโทษกรรมครอบคลุมถึงแกน

น าการชุมนุมและผู้สั่งการ ในช่วงตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๖ โดยให้รวมข้อกล่าวหาการฉ้อราษฎร์



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๔๗ 

 
บังหลวงต่าง ๆ ตลอดจนการสลายการชุมนุมท่ีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเวลาดังกล่าว 

ยิ่งท าให้มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยเข้าร่วมการชุมนุมคัดค้านขยายวงกว้างมากขึ้น อาทิ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่ม

ประชาคมนักธุรกิจสีลม เครือข่ายนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตย กองทัพธรรม สมาพันธ์แรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นต้น ต่อมากลุ่มต่าง ๆ ได้รวมกันเป็นเครือข่ายต่อต้านรัฐบาลในนาม 

“คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)” มีการเคลื่อนขบวนผู้ชุมนุมไปปิดล้อมสถานที่ส าคัญของ

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และมิให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้

ตามปกติ เพราะเห็นว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ โดยเครือข่าย กปปส. ได้นัด

ให้มีการชุมนุมใหญ่ในวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ แต่ในเช้าวันเดียวกันรัฐบาลได้ประกาศพระราช

กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและก าหนดให้มีการเลือกตั้งเป็นการท่ัวไปในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ 

โดยท่ีผู้ชุมนุมยังคงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรักษาการลาออกจากต าแหน่งและให้มีการปฏิรูปประเทศ

ก่อนท่ีจะมีการเลือกตั้ง และรัฐบาลรักษาการได้ประกาศใช้พระราชก าหนดการบริหารราชการใน

สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗  

 การปกครองโดยหลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักการส าคัญในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยและเป็นการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลว่า ทุกคนจะอยู่ภายใต้กฎหมาย

อย่างเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และกติกา

ระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินิร

โทษกรรมฯ มีแนวโน้มท่ีจะไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ

สังคม (Public Order) ในระหว่างการชุมนุม มีการปิดถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร การปิดล้อมและ

ยึดสถานท่ีราชการ รวมท้ังการต่อต้านไม่ให้มีการเลือกตั้ง จนท าให้เกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าท่ีรัฐ

กับผู้ชุมนุม ท้ังยังเกิดการลอบท าร้ายกลุ่มผู้ชุมนุม ตามเวทีต่าง ๆ มีการปิดล้อมและใช้อาวุธปืนยิงเข้าไป

ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสลายการชุมนุม สถานการณ์ความรุนแรงเกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง มีผู้เสียชีวิต

และบาดเจ็บจ านวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรงมากขึ้น จนในท่ีสุดคณะรักษาความสงบ

แห่งชาติ (คสช.) น าโดยพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา ได้เข้าควบคุมอ านาจการปกครองประเทศ

เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้เหตุผลถึงสถานการณ์ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี

กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นท่ีต่าง ๆ ของประเทศในหลายพื้นท่ีเป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์

ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ตลอดจนเกิดความเสียหายในทรัพย์สินอย่างต่อเนื่องและเหตุการณ์มี

แนวโน้มขยายต่อจนอาจจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และหลังจากท่ี คสช. เข้าควบคุม

อ านาจการปกครองและ ให้ทุกฝุายยุติการชุมนุมได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

พุทธศักราช ๒๕๕๐ คณะรัฐมนตรีและวุฒิสภา สิ้นสุดลง พร้อมท้ังประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งยังคงมีบทบัญญัติด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ใน

มาตรา ๔ ในขณะท่ีก็มีการจับกุมกลุ่มติดอาวุธ และตรวจค้นแหล่งซุกซ่อนต่าง ๆ โดยสามารถยึดอาวุธ

สงครามได้เป็นจ านวนมาก ตั้งแต่วันท่ี ๒๒ พฤษภาคมถึงวันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีการออก

ประกาศ/ค าสั่ง คสช. รวมท้ังสิ้น ๓๐๒ ฉบับ โดยส่วนหนึ่งเป็นความพยายามแก้ไขปัญหาบริหาร



๓๔๘ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ราชการแผ่นดินท่ีผ่านมา เช่น มาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การแก้ไข

ปัญหานโยบายจ าน าข้าว การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแก้ไขปัญหาและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ แต่ท้ังนี้ ประกาศ/ค าสั่งอีกส่วนหนึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล

อย่างต่อเนื่อง เช่น การควบคุมจ ากัดสิทธิและความเคลื่อนไหวของฝุายต่าง ๆ การเรียกให้บุคคลมา

รายงานตัว การห้ามการชุมนุมทางการเมือง การจ ากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล

และสื่อมวลชน รวมถึงการก าหนดให้ความผิดบางประเภทอยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

ทหาร จึงเป็นการเปลี่ยนความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองเป็นความขัดแย้งของอุดมการณ์

ทางการเมืองและการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ 
 

 ๑.๒) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน 

 สถานการณ์ในเ ร่ืองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและ

สื่อมวลชน ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน ยังมีข้อจ ากัด มีการคุกคามแทรกแซง และละเมิดสิทธิ

เสรีภาพของสื่ออย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีเจ้าหน้าท่ีต ารวจการท าร้ายร่างกายจับกุมช่างภาพสื่อมวลชน

ท่ีมาติดตามท าข่าวเหตุการณ์การสลายการชุมนุมทางการเมือง สื่อมวลชนบางรายถูกคุกคามจนท าให้

เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการน าเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น การท่ีเจ้าหน้าท่ีต ารวจ

ใช้ก าลังควบคุมตัวช่างภาพส่ือมวลชนขณะปฏิบัติหน้าท่ีนั้นถือเป็นการกระท าท่ีเกินกว่าเหตุ อีกท้ังยังเป็น

การคุกคามสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าท่ีของสื่อมวลชน ในกรณีนี้รัฐจะต้องมีมาตรการในการปกปูอง

คุ้มครองการท าหน้าท่ีสื่อมวลชนให้ได้รับความปลอดภัย ส่วนประเด็นการศึกษาเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติ

การกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เร่ืองหมิ่นประมาทโดยให้ลดโทษลง แต่ยังคง

ความผิดท่ีกระทบความมั่นคงเอาไว้นั้น เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจ

ในการด าเนินการได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ

โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึ่งอยู่ในระยะเริ่มด าเนินการก ากับดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ควบคู่ไป

กับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการก็ยังไม่ได้แสดงบทบาทดังกล่าว

มากเท่าท่ีควร นอกจากนี้ การน าเสนอข่าวของสื่อมวลชนบางรายยังน าไปสู่ความแตกแยกทาง

ความคิดและอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นลักษณะสื่อเลือกข้างทางการเมืองอย่างชัดเจน ดังนั้น 

สื่อมวลชนควรจะต้องมีความตระหนักและยึดหลักในการท าหน้าท่ีน าเสนอข่าวอย่างเท่ียงธรรม 

ปราศจากอคติ ค านึงถึงความถูกต้องและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝุายโดยมีความรับผิดชอบภายใต้

กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และก่อให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งในสังคมไทย  
 

 ๑.๓) การอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวโรฮินจา  

 สถานการณ์การอพยพของชาวโรฮินจาเป็นการอพยพหนีภัยเข้ามาในประเทศ

ไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องให้การคุ้มครองชาวโรฮินจาเหล่านั้นตามหลักการสิทธิมนุษยชน 

โดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ 

และตามรัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งท่ีผ่านมาประเทศไทยได้ให้การคุ้มครองแก่ชาวโรฮินจาท่ีอพยพเข้ามา

ในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม แต่อาจมีข้อจ ากัด 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๔๙ 

 
เช่น ในเรื่องสถานที่กักตัวซึ่งมีอยู่จ านวนจ ากัด ท าให้สภาพการกักตัวในห้องผู้ต้องกักมีความแออัด 

ไม่เหมาะสมต่อการกักตัวผู้ต้องกักเป็นเวลานาน รวมท้ังมีงบประมาณค่าอาหารยังชีพให้แก่ผู้ต้องกักอาจ

ไม่เพียงพอ เป็นต้น ดังนั้น รัฐบาล

จะต้องค านึงถึงปัญหาดังกล่าว และ

เร่งแก้ไขปัญหาตามหลักสิทธิมนุษยชน

และมนุษยธรรม โดยการจัดสถานท่ีกัก

ตัวให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ 

รัฐบาลควรเร่งรีบด าเนินการประสาน

ไปยังประเทศ ต้นทางของชาวโรฮินจา 

ได้แก่ประเทศพม่าและบังคลาเทศ เพื่อให้ด าเนินการพิสูจน์สัญชาติ และรับชาวโรฮินจาเหล่านี้กลับไป 

รวมท้ังควรประสานความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับปัญหาโรฮินจาให้เข้า

มามีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางแก้ไขท่ีชัดเจนในการแก้ปัญหาชาวโรฮินจาในระดับภูมิภาค รวมท้ังควรมี

การประสานให้ส านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้เข้ามามีบทบาทในการ

คัดกรองชาวโรฮินจาว่าเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่ โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับคนเชื้อชาติอื่น ๆ เพื่อแบ่งเบา

ภาระของประเทศไทย และควรให้องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์กรระหว่างประเทศท่ีมีส่วน

เก่ียวข้องเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือชาวโรฮินจา อย่างเต็มรูปแบบ และปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่ง  

คือ รัฐบาลไทยควรด าเนินการปราบปรามขบวนการน าพาและขบวนการค้ามนุษย์ตามกฎหมายอย่าง

เด็ดขาด ท้ังนายหน้าคนไทย คนพม่า คนบังคลาเทศ และเจ้าหน้าท่ีไทยท่ีมีส่วนเข้าไปเก่ียวข้องด้วย 

เพื่อปราบปรามและหยุดยั้งปัญหาการค้าชาวโรฮินจาท่ีน าเข้ามาในประเทศไทย 
  

 ๑.๔) สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน 

 จากรายงานการด าเนินงานเก่ียวกับความปลอดภัยทางถนนท่ัวโลก (Global 

Status Report on Road Safety) ขององค์กรอนามัยโลก ได้ระบุว่า ในปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยมี

ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า ๒๖,๐๐๐ คน หรือ ๓๘.๑ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งจัดเป็น

ประเทศท่ีมีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับ ๓ ของโลก อีกท้ังปี ๒๕๕๖ มีสถิติ

ระบุว่า ในแต่ละวันมีประชาชนท่ีต้องเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ ๖๓ คน ความสูญเสียท่ีเกิดขึ้นถือ

เป ็นการละเลยการปฏ ิบ ัต ิหน ้า ที ่ของ ผู้ ท่ี

เกี่ยวข้องท่ียังไม่สามารถจัดการให้ท้องถนนใน

ประเทศไทยปลอดภัยเพียงพอ เพื่อประกัน

ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่

ประชาชนได้ รวมท้ังในส่วนของประชาชนก็ไม่

เคยเรียกร้องให้ผู้ท่ีเก่ียวข้องท าหน้าท่ีในการ

คุ้มครองสิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยตามท่ี

ตนพึงจะได้รับ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศ



๓๕๐ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
อื่นในภูมิภาคเอเชียและประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือสิงคโปร์ จะเห็น

ว่า ในช่วง ๑๐ ปีท่ีผ่านมาประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถท่ีจะบริหารจัดการในการปูองกันและลด

ปัญหาลงได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งเท่าท่ีผ่านมา พบว่า รัฐบาลไทยให้ความส าคัญกับการ

อ านวยความสะดวกในการสัญจรบนท้องถนนมากกว่าการปูองกันหรือลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น 

รัฐบาลจึงควรให้ความส าคัญกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนบนท้องถนนอย่างจริงจัง โดย

ก าหนดให้ปัญหาความปลอดภัยทางถนนเป็นเร่ืองเร่งด่วนของประเทศและมีมาตรการในการแก้ไข

ปัญหาอย่างจริงจังตลอดท้ังปีมิใช่ด าเนินการเฉพาะในช่วงเทศกาล นอกจากนี้ รัฐบาลควรจัดสรร

ทรัพยากรและงบประมาณให้กับการด าเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเพียงพอ และ

ควรมีการประเมินผลการด าเนินผลงานด าเนินการว่าเป็นไปตามเปูาหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ เพื่อให้สิทธิ

ในชีวิตของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างจริงจัง 
 

 ๒) ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

 สถานการณ์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ส่วนใหญ่เป็นเร่ืองการบังคับใช้

กฎหมาย การจัดการในสถานท่ีคุมขัง การประกาศใช้กฎหมายพิเศษท่ีให้อ านาจกับเจ้าหน้าท่ีในการ

ปฏิบัติการ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชน การสร้างความเข้าใจและปรับเจตคติของ

เจ้าหน้าท่ีเป็นสิ่งส าคัญท่ีจะท าให้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านนี้ดีขึ้น ซึ่งในช่วงปี ๒๕๕๒ จนถึง

ปัจจุบัน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมมีสถานการณ์ท่ีเป็นความก้าวหน้า คือ เร่ือง

การออกกฎหมาย โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อเป็นกลไกหลักในการท าหน้าท่ี

ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ ซึ่งรวมถึง

กฎหมายท่ีใช้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นการ

กระจายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ

ประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความส าคัญต่อ

ข้อเสนอการยกเลิกการใช้เคร่ืองพันธนาการต่อ

ผู้ต้องขังขององค์กรภายในและระหว่างประเทศอย่าง

จริงจัง จนกระท่ังน ามาสู่มาตรการ ปลดตรวน

ผู้ ต้ อ ง ขั ง เ ป็ น ค ร้ั ง แ ร ก เ มื่ อ วั น ท่ี  ๑ ๕ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ท่ีเรือนจ ากลางบางขวาง 

จังหวัดนนทบุรี อันถือเป็นการเคารพต่อ

หลักศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และรัฐควร

สนับสนุนการด าเนินการในเร่ืองนี้ให้ขยายให้

ครอบคลุมทุกเรือนจ าและทุกทัณฑสถานการออกมาตรการเพื่อรองรับข้อก าหนดกรุงเทพ (Bangkok 

Rules) การยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งรัฐบาลได้มีการด าเนินการโดยได้ผลักดันให้อยู่ในแผนสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับท่ี ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ด้วยการเสนอให้ปรับเปลี่ยนโทษประหารชีวิต



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๕๑ 

 
เป็นจ าคุกตลอดชีวิต ซึ่งถือเป็นการด าเนินการท่ีสอดคล้องกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชนตาม

รัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้การรับรอง ท่ีจะต้องพึงเคารพในคุณค่าของชีวิต

มนุษย์ด้วยการไม่ท าลายชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการท่ีรัฐเป็นผู้กระท าเสียเอง ซึ่ งรัฐบาลจึงสมควร

จะหามาตรการหรือวิธีการลงโทษบุคคลท่ีเป็นผู้กระท าความผิดตามกฎหมายอาญาหรือเป็นอาชญากร

ร้ายแรงของสังคมด้วยวิธีการท่ีสามารถลดจ านวนการกระท าความผิดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

  ส่วนสถานการณ์ท่ีเป็นความถดถอยของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการ

ยุติธรรม คือ การท่ีรัฐบาลยังไม่ได้เร่งด าเนินการจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้ส าเร็จ

ลุล่วงตามท่ีรัฐธรรมนูญก าหนด และการน านโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภามาด าเนินการให้เกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรม มีผลท าให้สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของบุคคลไม่ได้รับความคุ้มครอง

ตามขอบเขตของสิทธิจากการบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติในการอ านวยความยุติธรรมของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐ ประชาชนจึงไม่ได้รับประโยชน์หรือความคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนี้อย่าง

เต็มท่ี รวมท้ังในกรณีท่ีรัฐได้น าพระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

มาใช้กับเหตุการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองและเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ท าให้มีบุคคลต้องตกในสถานะเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกกล่าวหาว่ากระท าการฝุาฝืนกฎหมาย

ฉบับนี้เป็นจ านวนมาก นอกจากนี้ การท่ีรัฐบาลประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันท่ี ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น โดยท่ีพระราชบัญญัติดังกล่าวถือ

ว่าเป็นกฎหมายพิเศษท่ีมีมาตรการและการก าหนดอ านาจหน้าท่ีแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติหน้าท่ีตาม

กฎหมายในการจ ากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามท่ีรัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้หลาย

ด้าน และบรรดาข้อก าหนด ประกาศ ค าสั่ง หรือการกระท าของพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ

นี้จึงไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การบังคับใช้กฎหมายนี้จึงสุ่มเสี่ยง

ต่อการดูแลการปฏิบัติและการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอาจจะท าให้ประชาชนได้รับ

ผลกระทบจากการด าเนินกระบวนการยุติธรรมของรัฐเกินกว่าท่ีจ าเป็นซึ่งเป็นการไม่คุ้มครองสิทธิและ

เสรีภาพของบุคคลตามภารกิจหน้าท่ีของรัฐ ดังนั้น รัฐบาลจึงสมควรท่ีจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

ถึงเหตุผลและความจ าเป็นก่อนท่ีจะบังคับใช้กฎหมาย 

 นอกจากนี้ กสม. ยังได้รับเร่ืองร้องเรียนกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าท่ีรัฐมีการกระท าท่ี

กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย อาทิ ความไม่ชอบด้วยกฎหมายในการจับกุม       

การตรวจค้นเคหสถาน การสอบสวน การคุมขัง การซ้อมทรมาน การหายสาบสูญของบุคคล รวมท้ัง

การใช้เคร่ืองพันธนาการกับผู้ต้องขังอย่างไม่เหมาะสม การควบคุมผู้ต้องขังรวมกับจ าเลยระหว่าง    

การพิจารณาคดีของศาล เป็นต้น แม้ในการตรวจสอบจะพบข้อจ ากัดหลายประการจนไม่อาจชี้ชัดได้ว่า 

มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ย่อมชี้ให้เห็นได้ว่ามาตรการการบังคับใช้

กฎหมายของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรมยังมีความไม่ถูกต้อง เกิดข้อผิดพลาดหลาย

ประการ รวมท้ังการท่ีกระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งเรือนจ าชั่วคราวหลักสี่ เพื่อใช้เป็นสถานท่ีส าหรับ

ควบคุมตัวบุคคล ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเก่ียวข้องกับเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง รวมถึงบุคคลท่ีถูก

กล่าวหาว่ากระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ซึ่งควรได้รับการปล่อยชั่วคราวในทันที



๓๕๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
และท าการคุมขังเป็นข้อยกเว้น อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมท่ีรัฐธรรมนูญฯ รวมถึง

แนวความคิดยกเลิกโทษประหารรัฐบาลจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาด าเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด แต่ยังไม่ปรากฏว่า รัฐบาลจะได้เร่งด าเนินการในเร่ืองดังกล่าว กสม. จึงเห็นควรมี

ข้อเสนอแนะในเร่ืองนี้รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของบุคคล โดยก าหนดให้

เป็นนโยบายของรัฐบาลท่ีเร่งด่วนและส าคัญ และเข้ามามีบทบาทด าเนินการเพื่อให้การบังคับใช้

กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐเกิดขึ้นอย่างจริงจังและ

ทันทีควบคู่กันไป ในประการส าคัญ คือ จะต้องด าเนินมาตรการและการบังคับใช้กฎหมายโดย

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้เป็นไปตามนโยบายท่ีได้แถลงต่อรัฐสภาให้ครบถ้วน ด้วยการเร่งก าหนดแผนงาน 

มาตรการและกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาความถดถอยดังกล่าว อีกท้ังรัฐบาลจึงต้องเร่งด าเนินการท้ังทาง

นโยบายและการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้มากขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในกระบวนการยุติธรรม

ตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนและอ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกท้ังในส่วนของ

การด าเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ต้น - กลาง และปลายน้ า 

รัฐบาลจะต้องก าชับกวดขันให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน เพื่ออ านวยความ

ยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง  
 

  ๓) ด้านสิทธิชุมชนและการมีสว่นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

  สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม พบว่า สถานการณ์การละเมิดสิทธิชุมชนยังมีปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง 

ชุมชนยังคงได้รับผลกระทบจากการด าเนินนโยบาย

ของรัฐท่ีมุ่งจะพัฒนาประเทศโดยส่งเสริมให้ใช้หรือ

แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ 

แต่ไม่ได้มุ่งคุ้มครองให้ชุมชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการด าเนิน

โครงการของรัฐไม่สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชนอันเป็นผลมาจากการท่ีรัฐไม่ เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารและไม่จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ

ประชาชนก่อนด าเนินโครงการท่ีอาจส่งผลกระทบต่อชุมชน  การด าเนินโครงการของรัฐและเอกชนยัง

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งรัฐไม่สามารถหาสาเหตุ

ท่ีแท้จริงและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นได้ ในบางกรณีพบว่า รัฐละเลยหน้าที่และแก้ไขปัญหาอย่างล่าช้า

ท าให้ประชาชนต้องต่อสู้เรียกร้องสิทธิด้วยตนเอง จนน าไปสู่ปัญหาความขัดแย้ง และการปะทะ

ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบของการข่มขู่คุกคาม และฆาตกรรมแกนน า

ในการต่อสู้ อีกท้ังการละเมิดสิทธิชุมชนซึ่งมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมหลายกรณีเป็นการด าเนินการโดย

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ  จนท าให้ประชาชนต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกปูองสิทธิของคนในชุมชน ซึ่งรัฐและผู้ท่ี

เก่ียวข้องต้องท าความเข้าใจกับประชาชนและชุมชน เพราะท่ีผ่านมา กสม. ได้รับเร่ืองร้องเรียนจาก



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๕๓ 

 
ประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนาและการประกอบอุตสาหกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ท้ังการเรียกร้องให้ยุติโครงการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน 

การเรียกร้องให้จัดสรรท่ีท ากินท่ีเหมาะสมให้มีการรับรองโฉนดชุมชน การจัดให้มีการจัดท าการศึกษา

โครงการที่จะมีผลกระทบต่อชุมชน การใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาพิจารณ์

โครงการต่าง ๆ และการพยายามปูองกันมิให้มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีผลกระทบ ตลอดจนการ

ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดท าข้อมูลชุมชนและข้อมูลผลกระทบจากโครงการ

พัฒนาต่าง ๆ หรือแม้แต่การรวมตัวกันของชุมชนเพื่อใช้สิทธิทางศาลให้ยกเลิกเพิกถอนโครงการต่าง ๆ 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์สิทธิชุมชนในภาคประชาชนมีความก้าวหน้าในเร่ืองการใช้สิทธิของชุมชน

ตามรัฐธรรมนูญฯ รวมท้ังประชาชนยังได้มีความพยายามท่ีจะเข้าไปมีส่วนในการคิด ตัดสินใจ และ

ตรวจสอบแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่เก่ียวกับชุมชนของตน ถือเป็นการใช้สิทธิชุมชนในการก าหนด

เจตจ านงว่าชุมชนจะมีทิศทางพัฒนาไปในทิศทางใด และโครงการใดท่ีเหมาะสมกับท้องท่ีของตน 

ขณะเดียวกัน ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. …. 

จัดให้มีองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาโครงการท่ีมีผลกระทบต่อชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็ยังไม่

สามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มท่ี แม้ในระดับนโยบายจะมีการออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ 

เพื่ออ านวยความสะดวก แต่ในทางปฏิบัติแม้จะมีการด าเนินการให้ครบขั้นตอนหรือกระบวนการท่ี

นโยบายหรือกฎหมายก าหนด แต่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกลับไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ

กฎหมายหรือนโยบายท่ีก าหนด เช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแม้มีการจัดการรับ

ฟังความคิดเห็นจริง แต่ผู้เข้าร่วมหรือผู้มีส่วนได้เสียกลับเป็นบุคคลภายนอก เป็นต้น  นอกจากนี้ 

หน่วยงานรัฐ ท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและการรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกฎหมายบางฉบับยังไม่มีแก้ไขให้สอดคล้องกับ

หลักสิทธิชุมชนและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ท าให้การบังคับใช้กฎหมายท่ีมี

อยู่ไม่สามารถเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนได้ 

 ในปี ๒๕๕๗ รัฐบาลมีความพยายามด าเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จาก

ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการบุกรุก

และท าลายทรัพยากรปุาไม้ในพื้นท่ีต่าง ๆ และความเหลื่อมล้ าในการถือครองท่ีดิน แม้ว่ารัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองสิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน

การอนุรักษ์ บ ารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 

และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและ

ต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิต  

แต่ในทางปฏิบัติยังคงพบว่า มีชุมชนท่ัวประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการด าเนินโครงการท้ังของรัฐ

และเอกชน รัฐบาลยังคงเน้นการสร้างและขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรม และ

ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีมีการใช้ทุนทางทรัพยากร ธรรมชาติจ านวนมาก ก่อให้เกิด



๓๕๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ผลกระทบต่าง ๆ อย่างรุนแรงต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น

มาแต่เดิม  

  ทางด้านสถานการณ์ด้านการจัดการท่ีดินและปุาไม้ในภาพรวมนั้น แม้ว่า

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้น นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ

แล้ว ยังมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ 

ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของ

ชุมชน แต่เนื่องจากกฎหมายเฉพาะหลายฉบับยังไม่ได้บัญญัติให้รับรองสิทธิชุมชนเอาไว้อย่างชัดแจ้ง

และยังมีลักษณะท่ีไม่เอื้ออ านวยต่อการใช้สิทธิของชุมชน เนื่องจากกฎหมายนั้นได้ถูกก าหนดขึ้น ก่อน

หน้าแล้ว โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ที่ยังไม่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน

ขั้นพื้นฐาน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ อีกท้ังทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีถูก

พัฒนามาจากแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบแยกส่วน แยกคนออกจากธรรมชาติ ไม่รับรู้

จารีตประเพณีวัฒนธรรมการอยู่กับปุาพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ดังนั้น แม้ในบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ 

เหล่านั้นจะมีบางมาตราที่เปิดช่องให้ชุมชนสามารถจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้

แต่การใช้และการตีความกฎหมายของเจ้าหน้าท่ีรัฐในช่วงเวลาท่ีผ่านมาก็ยังไม่ยอมรับสิทธิชุมชน 

นอกจากนี้ กลไกการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในเร่ืองท่ีดินและปุาไม้นั้น นอกจากปัญหาเร่ืองข้อกฎหมายท่ี

ไม่สอดคล้องและทัศนคติของเจ้าหน้าท่ีรัฐแล้ว ประชาชนยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ส่วนใหญ่เป็นการก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาแต่เพียงฝุาย

เดียวจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท าให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นท่ียอมรับของประชาชน ซึ่งน าไปสู่ปัญหาความ

ขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นท่ี ซึ่งปัญหา

ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น 

   นอกจากนี้ ในภาพรวมของประเทศ พบว่า ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในการ

ถือครองท่ีดิน โดยรัฐยังไม่อาจกระจายการถือครองท่ีดินและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสิทธิในท่ีดินได้

อย่างเท่าเทียม ท่ัวถึง และเป็นธรรม การกระจุกตัวของการถือครองท่ีดินอยู่กับคนบางกลุ่ม ในขณะท่ี

คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนยากจนและเกษตรกรรายย่อย ไม่มีท่ีดินถือครองหรือไม่มีโอกาสในการเข้า

ใช้ประโยชน์ในที่ดิน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการใช้ระบบการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญาท่ีไม่ธรรมต่อ

เกษตรกรโดยเปิดโอกาสให้บริษัททางการเกษตรรายใหญ่สามารถครอบครองปัจจัยการผลิตรวมท้ัง

ท่ีดินในจ านวนมากส่งผลให้เกษตรกรไม่มีท่ีดินท ากินและกลายเป็นผู้ใช้แรงงานรับจ้างในท่ีดินของตนเอง 

ในขณะท่ีกลไกรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรได้ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ คสช. มีความ

พยายามในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและท าลายทรัพยากรปุาไม้ในพื้นท่ีต่าง ๆ ตลอดจนความเหลื่อมล้ า



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๕๕ 

 
ในการถือครองท่ีดินดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า มีการบังคับใช้ ขยายผล และตีความค าสั่ง คสช. 

ในบางฉบับ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนท่ีเก่ียวข้อง  
 

 ๔) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ๔.๑) สถานการณ์น้ าท่วม 

   จากเหตุการณ์มหาอุทกภัยคร้ังใหญ่ในปี ๒๕๕๔ ต่อเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 

๒๕๕๕ ได้ท าความเสียหาย และความสูญเสียในวง

กว้างและรุนแรง สาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งมาจากการ

ละเลยท่ีรัฐจะแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนได้ทราบ 

และยังปกปิดข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงท่ีส าคัญ

บางประการ ระบบการระบายน้ าและปูองกันน้ าท่วม

ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถรองรับมหาอุทกภัย

ท่ีเกิดขึ้นได้ ท าให้ประชาชนเตรียมการรับมือเพื่อ

ปกปูองบ้ านเรือนและทรัพย์สินของตนได้ ไม่ดี

เท่าท่ีควร อีกท้ังไม่ยอมรับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมในการด าเนินการ

อย่างจริงจัง ประการส าคัญการให้ความช่วยเหลือก็มิได้เป็นไปอย่างเหมาะสมและท่ัวถึง  

 ๔.๒) สิทธิแรงงาน 

  สถานการณ์ด้านแรงงาน รัฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ผลักดันนโยบาย

ส าคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน การเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการในหลาย

ด้านให้มีความก้าวหน้าชัดเจนขึ้น เช่น ในปี ๒๕๕๕ รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่ า ๓๐๐ บาท

เท่ากันท่ัวประเทศ การประกาศกฎกระทรวงแรงงาน ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่งออกตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ซึ่งมีผลให้คนรับใช้ตามบ้าน ประมาณ ๔.๔ 

แสนคนท่ัวประเทศ มีวันหยุดประจ าสัปดาห์

ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๑ คร้ัง วันหยุดตาม

ประเพณีปีละไม่น้อยกว่า ๑๓ วัน การท างาน

ในวันหยุดต้องได้รับเงินค่าท างานในวันหยุด 

เป็นตน้ ความพยายามแก้ไขปัญหาการหลอกลวง

แรงงานไทยไปท างานในต่างประเทศด้วย

การใช้มาตรการลงโทษอย่างจริงจัง การแก้ไข

ปัญหาแรงงานข้ามชาติโดยกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ เป็นต้น  ถึงแม้รัฐบาลได้พยายามในการ

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน แต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังปรากฏให้เห็น เช่น การ

จ ากัดสิทธิในการเดินทางของแรงงานข้ามชาติ การหลอกลวงแรงงานไทยไปท างานต่างประเทศ 

การค้ามนุษย์ ความล่าช้าในการออกกฎกระทรวงเก่ียวกับการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติ



๓๕๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
คุ้มครองผู้รับงานไปท างานท่ีบ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ท าให้แรงงานนอกระบบยังคงไม่ได้รับการคุ้มครอง

เท่าท่ีควร นอกจากนี้ การท่ีรัฐไม่บังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็น

กฎหมายท่ีสร้างหลักประกันรายได้ข้ันต่ ารายเดือนท่ีครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ๒๔ ล้านคน ในยาม

ชราหรือเกษียณอายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป รวมถึงความล่าช้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกันสังคม (ฉบับประชาชนเสนอ) นอกจากนี้ การไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับท่ี ๙๘ 

ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ท าให้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติไม่สามารถ

ใช้สิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรอง ดังนั้น กระทรวงแรงงานหรือรัฐบาลต้องตระหนักถึงการปฏิรูป

โครงสร้างและระบบแรงงานด้วยการสร้างความคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคงของแรงงาน 

ท้ังในด้านของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม การเจรจาต่อรองร่วม การยึดหลักการท างาน

ท่ีมีคุณค่า (decent work) ให้เป็นหลักการส าคัญในการก าหนดนโยบาย กฎหมาย แผนงาน และ

มาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี ๒๕๕๘ 
 

 ๔.๓) การค้ามนุษย ์

  ประเทศไทยได้บังคับใช้กฎหมายการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาแล้ว

ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ แต่ปัญหาการค้าหญิงและเด็กเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์เพื่อบังคับ

ใช้แรงงานยังคงเป็นปัญหาส าคัญในประเทศไทย รัฐจึงต้องให้ความส าคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย

เพื่อปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง จากการท่ีคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์

ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลของ กสม. ได้ตรวจเยี่ยมบ้านเกร็ดตระการเมื่อเดือน

มีนาคม ๒๕๕๕ พบว่า มีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าฝึกอาชีพก่อนส่งตัวกลับประเทศต้นทาง 

ซึ ่งเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานได้ให้ข้อเสนอแนะ

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการพิจารณาคดี

การค้ามนุษย์ เช่น ควรให้มีทีมสหวิชาชีพและ

ทีมนักกฎหมายมาร่วมการคัดแยก รวมท้ังควร

จัดให้มี การสื บพยานไว้ ก่ อนฟู อง เป็ นต้ น 

นอกจากนี้ รัฐได้ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ

และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายในระดับ

หนึ่งแต่อาจยังไม่ท่ัวถึงและเพียงพอ เช่น การ

ใหค้ าปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนท่ียังไม่มีล่าม

แปลภาษาส าหรับผู้รับบริการกลุ่มเปูาหมายท่ี

เป็นผู้โยกย้ายถิ่นฐาน หรือการด าเนินงานของสถานสงเคราะห์ของรัฐที่ยังขาดแคลนบุคลากรใน

ทีมสหวิชาชีพและนักกฎหมาย เป็นต้น รวมท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้อนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้า

มนุษย์บางกลุ่มท างานเปน็การชั่วคราวได้ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๕๗ 

 
เพื ่อประโยชน์ในการด าเนินคดีกับผู ้กระท าผิดและการฟื้นฟูหรือการเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย 

อย่างไรก็ดี รัฐควรให้ความส าคัญกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญใน

การท่ีรัฐจะให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ตามกฎหมายได้อย่างเต็มท่ี 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีพันธะตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 

และค ามั่นในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย (UPR) ท่ีจะต้องขจัดการค้ามนุษย์จากการบังคับใช้แรงงานและ

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงการคุ้มครองเด็กและผู้หญิงจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทาง

เศรษฐกิจและทางเพศ แม้ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 

พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องอื่น แต่พบว่า มีเหยื่อจากการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน 

และการบังคับค้าบริการทางเพศ รัฐบาลจึงควรให้ความส าคัญเร่งด่วนและมีมาตรการเข้มงวดเพื่อ

แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยควรเร่งรัดตรวจสอบข้อเท็จจริงของการใช้แรงงานในสถานประกอบการ 

ในเรือประมง ชี้แจงท าความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเก่ียวกับการกระท าท่ีอยู่ในข่ายค้ามนุษย์ เข้มงวด

กวดขันในเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ี เช่น กระทรวงแรงงาน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวง

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) กระทรวงมหาดไทย บังคับ

ใช้กฎหมายเก่ียวกับการค้ามนุษย์ ท้ังในการด าเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระท าผิดฐานค้ามนุษย์ และ

ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมท้ังปรับปรุงกระบวนการพิพากษาคดีและอื่นใดท่ี

เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์  
 

 ๔.๔) สิทธิในการศึกษา 

  รัฐบาลได้มีนโยบายจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเร่ิม

ทดลองด าเนินการในโรงเรียนน ารอง ส าหรับระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ     

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาครูและบุคลากร และการพัฒนาระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเพื่อน าสื่อการ

เ รียนการสอนไป เพิ่ ม ภู มิ ปัญญาของ เด็ ก ไทย 

นอกจากนี้ นโยบายการยุบควบรวมโรงเรียนขนาด

เล็กเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา แต่อาจส่งผล

กระทบต่อสิทธิในการศึกษาของเด็กบางส่วน รวมท้ัง

นโยบายการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาท่ี

เก่ียวกับเงินบริจาค (เงินแปฺะเจี๊ยะ) เป็นการตัดโอกาส

เด็กที่มีความสามารถ แต่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอื้อ

ในการเข้าเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยเหตุความแตกต่างทางเศรษฐกิจ

จึงขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม การไม่เลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเร่ืองฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม 



๓๕๘ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
และมาตรา ๔๙ วรรคแรก ซึ่งรับรองว่าบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยรัฐมี

หน้าท่ีจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  
 

 ๔.๕) เสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

   ปัญหาเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีข้อเสียเปรียบในเร่ืองเอกสารจาก

ระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งมักเป็นฝุายแพ้คดีกรณีมีการต่อสู้กันในชั้นศาล ท าให้เกษตรกรมีหนี้สินล้น

พ้นตัวจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เกษตรกรไม่สามารถแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม จึงเป็นการ

ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่าง

ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยปัญหาเหล่านี้ก าลังกลายเป็นปัญหาใหญ่

และลุกลามไปท่ัวประเทศ รัฐจึงต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ด้วยการแก้ไข

พระราชบัญญัติข้อสัญญาท่ีไม่เป็นธรรมให้ครอบคลุมข้อสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ปรับปรุง

ระบบยุติธรรมเชิงรุกท่ีเกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น อัยการจังหวัดเป็นผู้ตรวจร่าง

สัญญาก่อนท่ีเกษตรกรจะลงนามในสัญญา และยุติธรรมจังหวัดรับเร่ืองราวร้องทุกข์เมื่อเกิดปัญหา

ไม่ได้รับความเป็นธรรม  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้ค าแนะน าเร่ืองมาตรฐานพันธุ์พืชหรือพันธุ์

สัตว์ รวมท้ังมาตรฐานในความปลอดภัยในการดูแลรักษา ตลอดจนรัฐต้องก าหนดมาตรการจูงใจในการ

ส่งเสริมบทบาทของธุรกิจต่อความรับผิดชอบสังคม (CSR) เพื่อมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม

หลักการของ The UN Global compact และ ISO ๒๖๐๐๐   

 นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๗ ปัญหาการทุจริตมีความเชื่อมโยงและทวีความรุนแรง

มากขึ้นในสังคมไทย โดยสืบเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเมือง ในช่วง ๔ - ๕ ปีท่ีผ่านมา มีผลท าให้

เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า และการมีช่องว่างทางรายได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็มาจากนโยบายการ

จัดการทรัพยากรท่ีไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผลกระทบต่อเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ

นโยบายจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญท่ีมีการอภิปรายต่อต้านรัฐบาลในระหว่าง

การชุมนุมท่ีผ่านมา โดยพรรคการเมืองและรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งได้เสนอเป็นนโยบายหาเสียง

เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มคนท่ีมีรายได้น้อย แต่ก็เป็นช่องทางท่ีก่อให้เกิดปัญหาการ

ทุจริตท้ังด้านงบประมาณและเชิงนโยบาย ส่งผลกระทบต่อความเสียหายด้านงบประมาณ มียอด

ประมาณการขาดทุนจากการด าเนินโครงการ ๗ แสนล้านบาท และเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการไม่ได้

รับเงินจากโครงการประมาณ ๘ แสนครัวเรือน  
 

 ๔.๖) การผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาขององค์กรแรงงาน

ระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ฉบับท่ี ๘๗ และฉบับท่ี ๙๘  

  ปัจจุบันมีความจ าเป็นท่ีจะต้องผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาของ

องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ( ILO) ฉบับท่ี ๘๗ และฉบับท่ี ๙๘ ท่ีเก่ียวกับการรวมตัวและเจรจา

ต่อรองของลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนายจ้างมาเป็นเวลาหลายสิบปี และ

มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาแล้วท่ีประเทศไทยต้องเร่งรัดขจัดอุปสรรคดังกล่าว โดยการให้

สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับท่ี ๘๗ และฉบับท่ี ๙๘ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตีความ



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๕๙ 

 
มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กสม. จึงขอสนับสนุนการให้

สัตยาบันอนุสัญญาท้ังสองฉบับ ในฐานะท่ีเป็นองค์กรท่ีมีหน้าท่ีท าความเข้าใจต่อรัฐ ผู้เก่ียวข้อง และ

สังคมให้เข้าใจและตระหนักว่าสิทธิของแรงงานใน

การรวมตัวเจรจาต่อรองเป็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้มี

การรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๔ และมีหน้าท่ีในการ

ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ประเทศไทยให้

สัตยาบันอนุสัญญาท้ัง ๒ ฉบับข้างต้น รวมท้ัง

จะต้องปรับแก้กฎหมายภายในให้สอดคล้องกับ

อนุสัญญาดังกล่าว 
 

 ๕) ด้านการคุ้มครองกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน 

 ๕.๑) สิทธิเด็ก 

 สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันท่ี ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓ 

ให้ถอนข้อสงวนข้อ ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารเลือกรับของ

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เร่ือง “กระบวนการติดต่อร้องเรียน” เป็นประเทศแรกของโลก รวมท้ังได้มี

การก าหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนงาน มาตรการและระดมทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก แต่ใน

ความเป็นจริง พบว่า ยังมีปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาเด็กเร่รอน 

ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นซึ่งเกิดจากวัยรุ่นเข้าไม่ถึงข้อมูลภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งรัฐบาล

ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็ก เช่น การให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณให้

กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นต้น อีกท้ังจะต้องเร่งสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเร่งออกกฎหมาย

ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 

พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นมาตรการการปูองกันและปราบปราม

การกระท าผิดตามพิธีสารเลือกรับ เรื่องการขายเด็ก การค้า

ประเวณี และสื่อลามกท่ีเก่ียวกับเด็ก นอกจากนี้ ตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

และกฎหมายไทย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 

๒๕๔๖ ได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเด็กท่ีสอดคล้อง

ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไว้หลายประการ เช่น สิทธิใน

การคุ้มครองเด็ก เยาวชน ฯ ในกระบวนพิจารณาคดี รวมท้ังคดี เก่ียวกับความรุนแรงทางเพศ การ

ได้รับการศึกษา การอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาตามศักยภาพใน

สภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เป็นต้น แต่ยังพบว่า ข้อกฎหมาย

หรือการปฏิบัติดังกล่าวยังไม่สอดคล้องตามสิทธิของเด็กซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครอง เช่น กรณีท่ี



๓๖๐ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
เด็กติดตามผู้ปกครองไปร่วมการชุมนุมทางการเมือง หรือท่ีตั้งใจไปร่วมชุมนุมเอง หรืออาศัยใกล้เคียง

สถานท่ีชุมนุม ท าให้เด็กได้รับผลกระทบจากการชุมนุม เช่น ท าให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ได้รับ

มลภาวะทางเสียง มีการใช้การแสดงในลักษณะปลุกเร้า สร้างความเกลียดชัง หรือใช้ความรุนแรง เป็น

ต้น ส่วนกรณีการจัดกิจกรรม การก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและสถานศึกษา เช่น กิจกรรมรับ

น้องใหม่ซึ่งบางแห่งมีการใช้ความรุนแรงทางกายและจิตใจ มีการบังคับให้ประชุมเชียร์ หรือการยุบ

ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนั้น เป็นการด าเนินการท่ีไม่ได้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 

ไม่ค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก นอกจากนี้ ยังมีเด็กบางกลุ่มท่ียังไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเข้า

ไม่ถึงสิทธิหรือบริการตามรัฐธรรมนูญ เช่น เด็กด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงเด็กท่ีออกจากโรงเรียน

กลางคัน เด็กในครอบครัวท่ีมีแนวโน้มใช้ความรุนแรงมีโอกาสถูกกระท าด้วยความรุนแรงด้วยวิธีต่าง ๆ 

เด็กเร่ร่อนซึ่งยังเข้าไม่ถึงสิทธิและบริการท่ีเด็กพึงได้รับ เด็กท่ีกระท าความผิดและเด็กต้องกัก และ

เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ฯลฯ 

  ในปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษา 

จ านวน ๖.๔ ล้านคน เช่น กลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาต ิและเด็กท่ีขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเสี่ยง

ต่อปัญหายาเสพติด การขายบริการทางเพศ การถูกบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ เป็นต้น๑๔ 

นอกจากนั้น ยังมีปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและสตรีท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้า

มนุษย์ รวมท้ังความไม่ปลอดภัยของเด็กและสตรีในท่ีสาธารณะ รวมถึงการน าเด็กเข้าร่วมการชุมนุม

ทางการเมือง ดังนั้น หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและสตรีควรมีการพัฒนาทักษะ และ

เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติต่อเด็กและสตรีโดยเฉพาะกลุ่มท่ีตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง 

หรือการถูกละเมิด ในส่วนของการบริการสาธารณะ รัฐควรมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของเด็ก

และสตรีให้ได้รับความคุ้มครองท่ีถูกต้องและเหมาะสม ท้ังนี้ในปี ๒๕๕๗ รัฐมีความพยายามในการ

ด าเนินการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันท่ี ๑๓ 

มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

 ๕.๒) สิทธิสตรี 

 สถานการณ์ด้านสิทธิสตรี ได้มีการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวกับสิทธิสตรีหลาย

เร่ือง เช่น การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ โดยตัดค าว่า “ซึ่งมิใช่ภริยาของตน” 

เพื่อให้ผู้หญิงทุกคน รวมถึงผู้หญิงท่ีเป็นภรรยาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม กฎหมาย

ให้การคุ้มครองสตรีจากการคุกคามทางเพศในท่ีท างาน และการปูองกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ด้วยเหตุแห่งเพศ มีประกาศ กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดให้การ

ละเมิดทางเพศในสถานท่ีท างานเป็นความผิดวินัยและก าหนดบทลงโทษไว้ส าหรับข้าราชการสังกัด

รัฐสภา เป็นต้น  

                                                 
๑๔ ส านักงานสง่เสริมสังคมแหง่การเรยีนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) www.qlf.or.th  

http://www.qlf.or.th/


รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๖๑ 

 
  นอกจากนี้ รัฐยังได้ก าหนดนโยบายและมาตรการท่ีส่งเสริมสิทธิสตรี อาทิ 

การยกเลิกข้อสงวนข้อ ๑๖ เร่ือง สิทธิทางครอบครัวและการสมรสของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ

เลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ โดยก าหนดให้ผู้หญิงกับผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันในเร่ืองต่าง ๆ 

เกี่ยวกับการสมรส การขาดจากการสมรส การมีบุตร ความรับผิดชอบต่อบุตร การเลือกใช้นามสกุล 

การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพย์สิน  และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕

ให้ข้าราชการและลูกจ้างราชการชายได้รับอนุญาตลาไปช่วยเหลือภรรยาท่ีคลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รับ

เงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ รวมท้ังในเร่ืองการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

ซึ่งมีเปูาหมายเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อเป็น

สวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี แต่จากสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น

สตรียังได้รับการปฏิบัติท่ีไม่เสมอภาคบางประการ เช่น กรณีท่ีสตรีบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงกองทุนพัฒนา

บทบาทสตรี เนื่องจากหลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกไม่ชัดเจน กรณีพระราชบัญญัติ

สัญชาติฯ มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงไทยท่ีสมรสกับชายต่างด้าว สามีต่างด้าวท่ีประสงค์จะขอ

สัญชาติไทยจะต้องพ านักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ในขณะท่ีภรรยาต่างด้าว

ของชายไทยไม่ถูกก าหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการค้ามนุษย์และ

การแสวงหาประโยชน์จากสตรีและเด็ก การใช้บริการทางเพศซึ่งแฝงมากับการท่องเท่ียว กรณีผู้หญิง

มุสลิมในภาคใต้โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังขาดโอกาสการเข้าถึงบริการบางประการ 

อาทิ การศึกษา การบริการทางสุขอนามัย และโอกาสทางเศรษฐกิจ เนื่องจากวัฒนธรรม ประเพณี 

และสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นท่ี อีกท้ังผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการ

วางแผนครอบครัว เป็นต้น 

  สถานการณ์ด้านเด็กและสตรี พบว่า ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสและเด็กท่ี

อยู่นอกระบบการศึกษา จ านวน ๖.๔ ล้านคน เช่น กลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ และเด็กท่ีขาดโอกาส

ทางการศึกษา ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด การขายบริการทางเพศ การถูกบังคับใช้แรงงาน และ

การค้ามนุษย์ เป็นต้น๑๕ นอกจากนั้น ยังมีปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องและมีความ

ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและสตรีท่ีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและตกเป็นเหยื่อ

ของกระบวนการค้ามนุษย์ รวมท้ังความไม่ปลอดภัยของเด็กและสตรีในท่ีสาธารณะ รวมถึงการน าเด็ก

เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง ดังนั้น หน่วยงานของรัฐท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องกับเด็กและสตรีควรมีการ

พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติต่อเด็กและสตรีโดยเฉพาะกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อ

ของความรุนแรง หรือการถูกละเมิด ในส่วนของการบริการสาธารณะ รัฐควรมีมาตรการดูแลความ

ปลอดภัยของเด็กและสตรีให้ได้รับความคุ้มครองท่ีถูกต้องและเหมาะสม ท้ังนี้ในปี ๒๕๕๗ รัฐมีความ

พยายามในการด าเนินการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ

อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อ

วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

                                                 
๑๕ ส านักงานสง่เสริมสังคมแหง่การเรยีนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสค.) www.qlf.or.th  

http://www.qlf.or.th/


๓๖๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๕.๓) สิทธิผู้พิการ 

 สถานการณ์ด้านสิทธิผู้พิการ ได้มีการเสนอและเรียกร้องจากกลุ่มผู้พิการเพื่อให้

ได้รับสิทธิ ท่ีเหมาะสมกับผู้พิการ การให้ความคุ้มครองสิทธิคนพิการในประเทศไทยนับว่ามี

ความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับรอง

สิทธิของคนพิการไว้อย่างชัดเจนโดยส่งเสริมสิทธิและห้ามการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในหลายด้าน

แต่ในทางปฏิบัติพบว่า กฎหมายต่าง ๆ ยัง

ไม่ถูกน ามาบังคับใช้หรือปฏิบัติให้เกิดผลเปน็

รูปธรรมอย่างจริงจัง ผู้พิการจ านวนมากจึง

ยังไม่สามารถเข้าถึงสิทธิบริการขั้นพื้นฐาน 

และสวัสดิการต่าง ๆจากรัฐ ท้ังการศึกษา 

การรักษา พยาบาล การบ าบัดฟื้นฟู การจ้าง

งาน และการด ารงชีพ รวมท้ังยังมีปัญหา

การเข้าถึงสถานท่ีและสิ่งอ านวยความสะดวก

อันเป็นสาธารณะ ซึ่งรัฐควรให้ความส าคัญ

ในการก ากับดูแลให้หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่าง ๆ ของกฎหมายอย่าง

เข้มงวดจริงจังเพื่อให้คนพิการได้รับสิทธิ รวมทั้งการอ านวยความสะดวกให้แก่คนพิการในการ

ด าเนินชีวิตการเดินทาง และโอกาสในการท างานหาเลี้ยงชีพ การท าให้คนพิการได้รับโอกาสในการ

พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มท่ี และปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้คนพิการมีความเป็นอยู่อย่างมี

ศักด์ิศรีและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการได้อย่างแท้จริง 

 นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีกฎหมายท่ีประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของคนพิการท่ี

สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญา เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาส าหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง

แรงงานท่ีก าหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐจะต้องรับคนพิการ

เข้าท างาน หรือจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในกรณีท่ี

ไม่สามารถรับคนพิการเข้าท างานได้ เป็นต้น ในด้านบุคคลท่ีมีความหลากหลายทางเพศ รัฐควรออก

กฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องโดยค านึงถึงความอ่อนไหวของบุคคลดังกล่าว รวมท้ังควร

เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการด าเนินการใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ๕.๔) สิทธิผู้สูงอายุ  

 ในปี ๒๕๕๗ มีจ านวนผู้สูงอายุประมาณ ๑๐ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓ 

ของประชากรท้ังประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่า ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น 

"สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์" รัฐจึงมีหน้าท่ีในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดย

การจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว 

 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๖๓ 

 
 ๕.๕) สิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ 

 สถานการณ์ด้านบุคคลหลากหลายทางเพศ ปัจจุบันได้รับการยอมรับในสังคมไทย

มากขึ้น และการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศค่อนข้างมี

ความก้าวหน้า เห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้การรับรองว่า

บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกัน และห้ามการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุแห่ง

เพศแต่บุคคลหลากหลายทางเพศยังคงเป็น

กลุ่มท่ีมีความเปราะบางต่อการถูกละเมิด

สิทธิมนุษยชนและเลือกปฏิบัติ จึงจ าเป็น

อย่างยิ่งท่ีรัฐบาลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจะ

ให้ความส าคัญและรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อ เสนอแนะ รวมถึงข้อเสนอแนะด้าน

กฎหมายท่ีเหมาะสมในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ  

รวมทั้งการขับเคลื่อนสิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศในประเด็นต่าง  ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็น

รูปธรรมมากขึ้น อาทิ การส่งเสริมให้บุคคลในครอบครัวเข้าใจและยอมรับต่อบุคคลท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศมากขึ้น การส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งปฏิบัติต่อบุคคล ท่ีมีความ

หลากหลายทางเพศด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ การส่งเสริมให้หน่วยงาน

หรือสถานประกอบการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลท่ีมีความหลากหลายทาง

เพศโดยไม่เลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ การผลักดันให้มีการออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียน

คู่ชีวิตให้มีผลบังคับใช้ ดังเช่นในหลายประเทศท่ีได้รับรองสิทธิการมีคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน และ

กฎหมายรับรองการเปลี่ยนค าน าหน้านามในบุคคลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้เป็นเพศตาม

เจตจ านงของตนเอง เป็นต้น 
 

 ๕.๖) สิทธิด้านสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์ 

 สถานการณ์ด้านสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ยังมีปัญหาการไม่ได้รับ

สัญชาติไทย ท าให้กลุ่มชาวเขาท่ีควรได้รับสัญชาติไทยถูกลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานและถูกเลือกปฏิบัติโดย

ไม่เป็นธรรม เช่น ไม่มีเสรีภาพในการเดินทางและ

เลือกถิ่นท่ีอยู่อาศัย ถูกจ ากัดให้ประกอบอาชีพได้

เพียงบางประเภท ไม่อาจเข้าถึงบริการด้าน

สาธารณสุข และไม่อาจฝากถอนเงินในระบบ

ธนาคาร ขณะเดียวกันก็มักถูกจับกุม ถูกบังคับให้

ออกนอกประเทศ ถูกข่มขู่คุกคาม และเอารัดเอา

เปรียบจากเจ้าหน้าท่ีรัฐหรือเอกชนท่ีเป็นพลเมือง

ของประเทศ เป็นต้น แต่เนื่องจากกระบวนการพิสูจน์สถานะของบุคคลมีความยุ่งยากจึงท าให้



๓๖๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ชาวเขาบางคนท่ีอยู่ในข่ายพิสูจน์เพื่อขอสัญชาติไทยได้ แต่กลับไม่ขอรับการพิสูจน์และขอสถานะเป็น

แรงงานต่างด้าวแทน เพื่อให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขและประกอบอาชีพที่อนุญาตให้แรงงาน

ต่างด้าวท าได ้

      ส่วนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีเป็นความก้าวหน้าในด้านสถานะบุคคล ได้แก่ การแก้ไข

พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการแก้ปัญหาสถานะบุคคลของคนไทยพลัดถ่ิน 

การมีนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสัญชาติของแรงงานต่างด้าว การให้บุคคลได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน  ด้านการ

รักษาพยาบาลถึงแม้จะไม่มีสถานะบุคคล การได้รับสิทธิทางการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ท่ีเด็กทุกคนถึงแม้จะไม่มีสถานะบุคคลให้สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐได้ การจัดให้มีค่ายผู้อพยพ 

ล้ีภัยตามแนวชายแดน ๙ ค่าย เพื่อรองรับผู้อพยพให้ได้รับความช่วยเหลือและสิทธิขั้นพื้นฐาน       

ส่วนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีเป็นความถดถอยมีอยู่หลายประการ เช่น การท่ีเจ้าหน้าท่ีด้าน

ทะเบียนราษฎรมักละเลย ล่าช้า และปฏิบัติโดยยึดถือตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก ท้ัง ๆ ท่ีในหลาย

กรณีมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ด าเนินการได้ ในส่วนของการด าเนินการตามกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว  

แต่การออกข้อบังคับ ประกาศกระทรวง ยังมีขั้นตอนแนวปฏิบัติท่ีสร้างความยุ่งยากเกินจ าเป็น เช่น 

กรณีคนไทยพลัดถิ่น ส าหรับปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น 

ตัวอย่างกรณีชาวโรฮินจาท่ีมีการละเมิดในหลายมิติ เช่น การขับไล่ไสส่ง การทุจริตเรียกรับเงิน การค้า

มนุษย์ ส่วนการหลบหนีเข้าเมืองเพื่อขายแรงงานของผู้หลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว 

และกัมพูชา รัฐจะต้องการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖) ด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในช่วงปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔ 

พบว่า มีความซับซ้อนในหลายด้านท้ังเร่ืองวัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรม การเมือง และยาเสพติด 

เป็นต้น การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยฝุายเจ้าหน้าท่ี ฝุายผู้ก่อการ และบุคคลท่ีต่างจ้องใช้โอกาสท่ีจะ

หาประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้อง การแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่แนวทางท่ี

เหมาะสม เจ้าหน้าที ่ผู ้เ กี ่ยวข้องต้องมีความ

จริงใจในการเข้าสู ่กระบวนการแก้ปัญหาการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชนจึงจะเกิดผลในสภาพท่ีเป็น

จริงได้ซึ่งรัฐจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

วิธีการปฏิบัติ เจตคติของเจ้าหน้าท่ีผู้ รับผิดชอบ 

ต่อมาเจ้าหน้าท่ีของรัฐเร่ิมมีความเข้าใจประเด็น

สิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น มีการให้การเยียวยาแก่

ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม และมีความ

เข้าใจถึงบทบาทของหน่วยงาน และเข้าใจว่าผู้ท่ี

ท างานในพื้นท่ีต้องรักษาระดับความสมดุลในมิติด้านความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปอันจะ

น ามา ซึ่งเป็นผลดีในการลดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรมทางสังคมของกลุ่มท่ีมีความแตกต่างทางเชื้อชาติ 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๖๕ 

 
ศาสนา ฐานะ ฯลฯ มีการเพิ่มความพยายามเพื่อหาวิธีการแก้ไขความไม่สงบในพื้นท่ีชายแดนภาคใต้ 

และประกันว่าทุกฝุายจะได้รับความยุติธรรม ส่วนด้านกลไกกระบวนการยุติธรรมยังมีเงื่อนไขท่ีเป็นไป

อย่างล่าช้าไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าท่ีควรรวมไปถึงการวางแผนเยียวยาเด็กก าพร้าในระยะยาวเพื่อพัฒนา

ศักยภาพของเด็กทางด้านการศึกษาและอาชีพ นอกเหนือจากการเยียวยาเร่ืองเงินในเบื้องต้นแล้ว  

 ด้านการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎ

อัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นท่ี

จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น โดยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้ให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ด าเนินการ

ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ

ท่ีน าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลาย ๆ กรณี เช่น น าไปสู่การใช้ความรุนแรงในการจับกุม 

ควบคุมตัว การซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ 

หรือการเหวี่ยงแหจับกุมโดยการขาดการหา

พยานหลักฐานท่ีชัดเจน ท าให้มีผู้ถูกจับกุม

ด าเนินคดีในกระบวนการทางศาลเป็นจ านวน

มากส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมมีความ

ล่าช้าอันอาจท าให้ผู้มีความเห็นต่างน าไปสร้าง

เงื ่อนไขเพื ่อลดความชอบธรรมในการท า

หน้าที่ของฝุายรัฐท้ังในด้านความมั่นคงและ

กระบวนการยุติธรรม ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

นโยบายของรัฐบาลเก่ียวกับการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗

ท่ีใหค้วามส าคัญกับการให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยยึดหลักนิติรัฐและเคารพหลัก

สิทธิมนุษยชน ส่วนเร่ืองการเยียวยาผู้เสียหายท่ีได้รับผลกระทบจากความไม่สงบ  มติคณะรัฐมนตรี

และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการเยียวยาโดยภาครัฐได้เพิ่มอัตราการเยียวยาผู้เสียหายกรณีได้รับ

ผลกระทบจากการก่อความไม่สงบให้เท่าเทียมกับกรณีที่เกิดจากการกระท าของเจ้าหน้าที่รัฐ

อันเก่ียวเนื่องกับความไม่สงบ ซึ่งเห็นได้ว่า รัฐมีความพยายามในการด าเนินการเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีภาคใต้ให้เกิดความเท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนตาม

รัฐธรรมนูญ ในส่วนกระบวนการยุติธรรมท่ีเก่ียวข้องกับการเยียวยา ตามรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งสอดรับกับ

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้วางหลักประกันว่าบุคคลใดท่ีถูก

ละเมิดต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง โดยไม่ต้องค านึงว่าการละเมิดนั้นจะได้กระท าโดย

บุคคลผู้ปฏิบัติการตามหน้าท่ี 

 สถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์

ความรุนแรงท่ีเกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นท่ี

ในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น เนื่องจากความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์ความรุนแรงน้อยท่ีสุด

ในรอบ ๑๑ ปี ภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานท่ี



๓๖๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
เก่ียวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ี ในขณะท่ีเจ้าหน้าท่ีซึ่งปฏิบัติงานในพื้นท่ีมีความ

ระมัดระวังและตระหนักถึงการปฏิบัติการท่ีจะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้น แต่ยังคงมีความ

รุนแรงเกิดขึ้นเป็นระยะมีเจ้าหน้าท่ีและประชาชนเสียชีวิตและบาดเจ็บ และเป็นท่ีน่าเสียใจว่า ใน

เหตุการณ์หลาย ๆ คร้ัง มีเด็กและสตรีรวมอยู่ด้วย ในขณะเดียวกัน เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

ยังคงเป็นประเด็นส าคัญในพื้นท่ี เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีรัฐใช้อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายพิเศษด้านความ

มั่นคงในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะมีส่วนเก่ียวข้องกับการก่อความไม่สงบไปซักถามโดยไม่ต้องมี

หมายค้นและหมายจับ มีการควบคุมตัวไว้ในสถานท่ีเฉพาะต่าง ๆ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาและ

ร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในส่วนของการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ยังมีความล่ าช้า 

ไม่ท่ัวถึง และไม่เป็นธรรม ซึ่งรัฐควรจัดให้มีกลไกรับเร่ืองร้องเรียนหรืออุทธรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 

 ๗) ด้านการประเมินการเตรยีมการเข้าเป็นภาคสีนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  

 ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ 

ในการเข้าเป็นภาคี ไทยได้ท าค าแถลงตีความเข้าใจการด าเนินการตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ว่า

จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันใน ๓ ข้อ รวมถึงข้อ ๑ ในประเด็นเรื่อง

นิยามของ “การทรมาน” โดยไทยจะได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ 

ต่อไป นอกจากนี้ ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ UPR ไทย

ได้รับข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเก่ียวกับการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ซึ่งรวมถึง

การบัญญัติให้การทรมานในความหมายที่ปรากฏในอนุสัญญาฯ เป็นความผิดอาญาด้วย ดังนั้น การ

ด าเนินการของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายจึงเป็นการด าเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม

พันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมท้ังเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR

ท่ีไทยได้รับจะด าเนินการ อย่างไรก็ด ีไทยควรเร่งรัดด าเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายโดยเร็วเพื่อให้ไทย

สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการ

ทรมานฯ ยังเป็นตราสารท่ีสร้างกลไกในการปูองกันทรมานซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง

สิทธิดียิ่งขึ้น การพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ ของไทย รวมท้ังการด าเนินการเพื่อเตรียมการส าหรับ

การเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ ในอนาคต จึงเป็นการด าเนินการท่ีจะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น 

 ทางด้านอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครอง มิให้บุคคลถูกบังคับให้

สูญหาย ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน โดยการเข้าเป็นภาคี เมื่อวันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งรัฐบาล

ได้ลงนามในอนุสัญญาฯ และได้ยอมรับข้อเสนอแนะจากกระบวนการ  UPR ว่าจะให้สัตยาบันต่อ

อนุสัญญาฉบับนี้ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าว การศึกษาแนวทางการปรับปรุง

กฎหมายภายในของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงเป็นการเตรียมการเพื่อให้ไทยสามารถให้สัตยาบัน

อนุสัญญาฯ ได้ตามข้อเสนอแนะของกระบวนการ  UPR และเป็นการด าเนินการเพื่อให้ไทยสามารถ

ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ได้อย่างเต็มท่ีเมื่อไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ แล้ว 
 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๖๗ 

 
 ๕.๗.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี 

 ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗  กสม. ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีในภารกิจด้านต่าง ๆ 

ตามพระราชบัญญัติกสม. พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย๑๖ (๑) ภารกิจด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

ได้แก่ การตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท า อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอ

มาตรการการแก้ไขท่ีเหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานท่ีกระท าหรือละเลยการกระท าดังกล่าว ซึ่งมี

กระบวนการตั้งแต่การรับเร่ืองร้องเรียน การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการติดตามการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาด้าน

สิทธิมนุษยชน (๒) ภารกิจด้านการเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง 

และฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย (๓) ภารกิจด้านการเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอ

ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ (๔)ภารกิจด้านวิชาการและการส่งเสริมงานวิจัย (๕) ภารกิจด้านการ

ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการประสานงานเครือข่ายสิทธิมนุษยชน (๖) ภารกิจด้านความร่วมมือ

ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน (๗) ภารกิจด้านการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศ และการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี  

 

๕.๘ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
 

 กสม. ชุดท่ีสอง ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของส านักงาน กสม. โดย

การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการท างานในงานท่ีรับผิดชอบ อีกท้ัง

จะต้องสร้างและพัฒนางานระบบบริหารภายในส านักงาน กสม. ระบบงานด้านสิทธิมนุษยชน การจัดท า

ฐานข้อมูลสิทธิมนุษยชน เพื่อตอบสนองการท างานของ กสม. ให้มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว

ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการส่งเสริม งานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน งานเสนอแนะนโยบาย และ

งานอื่นใดท่ีอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของ กสม. ให้เป็นมาตรฐานและพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ โดย 

กสม. ได้เร่งออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติให้มีความทันสมัย คล่องตัว

และรวดเร็ว 
  

 ๕.๘.๑ การออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติงานของ กสม. 
 

 ในช่วงการปฏิบัติหน้าท่ีของ กสม. ชุดท่ีสอง กสม. ได้ออกระเบียบ/ประกาศเก่ียวกับ

การปฏิบัติหน้าท่ีของ กสม. และส านักงาน กสม. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถ

บริหารงานไดอ้ย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ 

กันยายน ๒๕๕๘ กสม. ได้ออกระเบียบ/ประกาศท้ังสิ้น ๑๔  ฉบับ ดังนี้ 

 

 

                                                 
๑๖ ผลการด าเนินตามภารกิจตามอ านาจหน้าที่แต่ละด้านได้น าเสนอรายละเอียดไว้ข้างต้นแล้ว 



๓๖๘ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๑) ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กสม.  

 ๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน

ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔  เพื่อด าเนินการให้มีการขึ้นทะเบียนผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม.  

 ๓) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่า

เบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงาน

เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อด าเนินการเก่ียวกับเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคล 

พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าท่ีของ กสม. 

 ๔) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ

เสนอเร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเนื่องมาจาก 

มาตรา ๒๕๗ (๒) (๓) และ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้ 

กสม. มีอ านาจหน้าท่ีในการเสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 

เสนอเร่ืองพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใด

ในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 

อีกท้ังมีอ านาจหน้าท่ีฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็น

กรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม 

 ๕) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของ

ข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส านักงาน กสม. พ.ศ. ๒๕๕๕  เพื่อด าเนินการเก่ียวกับเบิกจ่ายเงิน

ค่าตอบแทนพเิศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส านักงาน กสม.  

 ๖) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของ

พนักงานราชการ สังกัดส านักงาน กสม. พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน

พิเศษของพนักงานราชการสังกัดส านักงาน กสม. 

 ๗) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและ

การปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อการบริหารราชการของ กสม. และส านักงาน กสม. เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

 ๘) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประชุมของ กสม. ให้เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย 

 ๙) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการ

ละเมิดสิทธมินุษยชนของ กสม. 

  ๑๐) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การปฏิบัติราชการแทนและ

การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔  



รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง ๓๖๙ 

 
 ๑๑) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การจัดมาตรฐานก าหนด

ต าแหน่ง และการจัดต าแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดส านักงาน กสม. เข้าประเภทต าแหน่ง

สายงาน และระดับต าแหน่งตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 ๑๒) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์

ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕  

 ๑๓) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายใน

และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๓  

 ๑๔) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายใน

และก าหนดอ านาจหน้าท่ีของส่วนราชการในสังกัดส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 นอกจากการออกระเบียบเพื่อพัฒนาองค์กรข้างต้นแล้ว กสม. ยังได้ก าหนดหลักเกณฑ์ 

แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ดังนี้   

 ๑) หลักเกณฑ์การเลือกและวิธีการเลือกแต่งตั้งผู้แทนข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ        

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ         

สิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ 

  ๒) หลักเกณฑ์ว่าด้วยผู้ช านาญการประจ าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ   

 ๓) แนวปฏิบัติส าหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ 

 ๔) มติท่ีประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ท่ีถือใช้เป็นแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

  ๔.๑) แนวทางในการปฏิบัติงานเร่ืองการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ๔.๒) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

  ๔.๓) การเดินทางไปราชการต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาต ิกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ 
 

 ๕.๘.๒ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 

    กสม. ได้ก าหนดให้การพัฒนาองค์กรและบุคลากร เป็นยุทธศาสตร์ความส าคัญ

ของ กสม. เพื่อพัฒนากลไก กระบวนการท างาน และบุคลากร รวมท้ังการสนับสนุนการศึกษาวิจัย

เพื่อพัฒนามาตรการและเคร่ืองมือในการส่งเสริมปกปูองคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้มีการจัดการ

ประชุมประจ าปีเพื่อการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงาน พัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร และมีการท างานเป็นทีม  

 



๖ สรุปภาพรวมการดำเนินงาน
ของ กสม. ปญหาอุปสรรค 
และขอเสนอแนะ



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๗๐ 

 
บทที่ ๖  

 

สรุปภาพรวมการด าเนินงานของ กสม. ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ  
 

 จากการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดท่ีสอง ท่ีผ่านมาได้สรุป

ภาพรวมการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมท้ังข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี ้
 

๖.๑ การส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน 
 

 กสม. ได้ให้ความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้

สังคมไทยเป็นสังคมท่ีมีวัฒนธรรมของการเคารพสิทธิมนุษยชน ค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ 

เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม. ได้ด าเนินการเพื่อให้เกิด

วัฒนธรรมดังกล่าว ดังนี้ 
 

 ๖.๑.๑ การสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 

 การด าเนินงานในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้าง

ความตระหนักเร่ืองสิทธิมนุษยชนในสังคม เนื่องจากสังคมไทยมีพื้นฐานมาจากระบบอุปถัมภ์และอ านาจ

นิยมสูง ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการท างานด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเน้นเร่ืองความเสมอภาค เท่าเทียม ซึ่งหาก

สังคมยังอยู่ในระบบอุปถัมภ์จะท าให้เกิดการเลือกปฏิบัติ อีกท้ังต้องยอมรับว่าสังคมไทยประชาชนจ านวน

ไม่น้อยท่ียังไม่ค่อยมีจิตส านึกความเป็นพลเมือง ท าให้ตกอยู่ในอ านาจรัฐเชิงอุปถัมภ์ อีกท้ังสังคมไทยยังไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดเร่ืองหลักการประชาธิปไตยท่ีมองว่ารัฐมีอ านาจสูงสุด ประชาธิปไตยแบบมี

ส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบ  

  จากการท างานของ กสม. พบว่า ประชาชนรู้จักใช้สิทธิและปกป้องสิทธิของตนเองเพิ่มขึ้น

แต่การใช้สิทธิของตนนั้นจะต้องค านึงสิทธิส่วนรวมควบคู่กับหน้าท่ีอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนในประเทศ

อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การสร้างความตระหนักในด้านสิทธิมนุษยชนจึงต้องครอบคลุมในทุกมิติ การปลูก

จิตส านึกให้เร่ืองสิทธิมนุษยชนใหเ้ป็นวิถีชีวิตของทุกคนในสังคม โดยมองในมิติความเป็นคน มิใช่มองเฉพาะ

มิตใินด้านกฎหมายเท่านั้น เพราะท่ีผ่านมากฎหมายบางฉบับยังขาดมิติในเร่ืองสิทธิมนุษยชน การบังคับใช้

กฎหมายอาจกระทบสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริบทของสิทธิมนุษยชนเป็นเร่ือง

คนและสังคมมิได้จ ากัดแต่เฉพาะมิติด้านกฎหมายเท่านั้น โดยท่ี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้

บัญญัติสิทธิและเสรีภาพในแต่ละด้านไว้อย่างกว้าง ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะต้องรับรอง

ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยพิจารณาความพร้อมและบริบทการท างานของหน่วยงานของรัฐ

ท่ีรับผิดชอบจะต้องด าเนินการเพื่อสร้างความตระหนักในมิติสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นจริง 

โดยจะต้องปลูกจิตส านึกให้ลงลึกถึงชุมชน สังคม สร้างจิตส านึกเรื่องสิทธิของส่วนรวมมากกว่าสิทธิ

ของส่วนตัว ในบางเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจมีหลายมิติ เช่น กรณีมาบตาพุดที่มีการละเมิด



๓๗๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
สิทธิมนุษยชน ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ EIA ซึ่งเป็นการ

ละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิในการพัฒนา ดังนั้น ในการท างานท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชนจะต้องมองมิติ

ภาพรวมบริบทสิทธิมนุษยชนและเชื่อมโยงกับสิทธิต่าง ๆ ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทาง

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิเด็ก สิทธิสตรี และกลุ่มอื่น ๆ เพราะแต่ละประเด็นมีความเชื่อมโยงกัน

และท าให้บริบทของสิทธิมนุษยชนสอดคล้องกับความเป็นจริง ท่ีส าคัญการท างานด้านสิทธิมนุษยชน

จะต้องเน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม มีการประสานความร่วมมือกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ความขัดแย้งที่น าไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน  

 กสม. จึงได้ให้ความส าคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ

สร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีสาธารณะ

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ 

การจัดค่ายเยาวชน การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และการเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชน เป็นต้น รวมทั้งการท างานประสานความร่วมกับเครือข่ายด้าน

สิทธิมนุษยชนและประชาชนในพื้นท่ี โดยมีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อท าความเข้าใจและสร้างการ

ยอมรับในสังคมไทย อาทิ กรณีประชาชนถูกละเมิดสิทธิชุมชน กสม. ได้เข้าไปท างานร่วมกับภาคประชาชน 

ท าให้เกิดการปกป้องเพื่อรักษาสิทธิของชุมชน ท าให้ประชาชนสามารถเสนอเร่ืองกฎหมายหรือนโยบาย

ท่ีเก่ียวข้องกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนท าให้ประชาชนรู้จักปกป้องรักษา

สิทธิชุมชนของตนเอง อีกท้ังยังเป็นวิธีการสร้างจิตส านึกท่ีได้ผลเป็นจริง และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กและ

เยาวชนได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชนอีกด้วย  

 นอกจากนี้ กสม. ได้ท างานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น 

รวมท้ังเพื่อแสวงหาแนวทางในแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรวมทั้ง

การก าหนดแนวทางในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนโดยการพัฒนา

ตั้งแต่ระดับหน่วยย่อยของสังคม ตั้งแต่สถาบันครอบครัว ชุมชน จนถึงสังคมระดับประเทศ ให้เป็น

ด าเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน โดย กสม. ต้องสร้างจิตส านึกเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อน าไปสู่สังคมที่เคารพ

ในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสร้าง

สังคมท่ีดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อท าให้สิทธิมนุษยชนเป็นวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในสังคม การท างาน

เชิงรุก โดยต้องวางนโยบายและมีการตรากฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับสิทธิมนุษยชน ให้มีความชัดเจน เพื่อส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมตาม

หลักสิทธิมนุษยชน 
 

 ๖.๑.๒ การพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา 

 กสม. ได้ให้ความส าคัญในการพัฒนาความองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เร่ิมมีตั้งแต่

ในสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา โดยมีบทบาทในการให้ความรู้เก่ียวกับสิทธิในด้านต่าง ๆ ตลอดจน



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๗๒ 

 
การให้สังคมได้ตระหนักเร่ืองสิทธิเสรีภาพ ให้เป็นวิถีในการด าเนินชีวิตเชื่อมโยงไปสู่ระดับชุมชนและสังคม 

ซึ่งท่ีผ่านมา กสม. ได้ด าเนินการเร่ืองสิทธิมนุษยชนศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน การท างานร่วมกับสถาบันการศึกษา 

การจัดท า MOU การจัดค่ายเยาวชน การโต้วาที และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง กสม. เห็นว่า ควรจัดให้มีการศึกษา

ด้านสิทธิมนุษยชนในระบบโรงเรียน ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา โดยส่งเสริม

สถาบันการศึกษาให้ความส าคัญและบูรณาการเรื่องสิทธิมนุษยชนเข้าไปในหลักสูตรการเรียนรู้ รวมท้ัง

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กสม. ยังได้ให้การสนับสนุนให้

สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีมีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนท่ีได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ

มีการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน กสม. ให้เป็นวิทยากรต้นแบบเร่ืองสิทธิมนุษยชน เพื่อขยายผลไปยัง

กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนการท างานของเครือข่าย ชุมชน หรือผู้ได้รับผลกระทบให้เกิด

ความรู้ความเข้าใจในการปกป้องสิทธิของตนเอง 

 

๖.๒ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 

 โดยท่ี กสม. เป็นองค์กรตรวจสอบท่ีแตกต่างจากองค์กรตรวจสอบอื่น นอกจากการท าหน้าท่ีเป็น

ตัวกลางสะท้อนปัญหาของผู้ด้อยโอกาสสู่ภาครัฐและภาคประชาสังคมแล้ว ยังสามารถตรวจสอบการ

ละเมิดท้ังจากเอกชน และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐด้วย และการตรวจสอบไม่ได้จ ากัดอยู่ท่ี

ความชอบตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องพิจารณาด้วยว่ากฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ขัดกับ

หลักสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชน พันธกรณี กติกา 

อนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือไม่ แม้บางกรณีอาจจะมีการกระท าหรือละเลย

การกระท าที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่อาจเป็นการกระท าที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เ ป็นธรรมในมิติของสิทธิ

มนุษยชนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วย และในกระบวนการตรวจสอบนอกจากจะเป็นการคุ้มครองสิทธิ

มนุษยชนแล้ว ยังสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน ให้เกิดการเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิ

เสรีภาพของประชาชน ซึ่งถือเป็นพันธะท่ีจะพึงปฏิบัติตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ 

กติการะหว่างประเทศท่ีประเทศไทยเป็นภาคี  

 ในกรณีที่ปรากฏว่า กสม. มีข้อเสนอแนะมาตรการการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานด าเนินการ แต่ไม่มีการ

ด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว กสม. จะต้องเสนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินการต่อไป ซึ่ง กสม. จะ

ท าหน้าท่ีชี้แนะทางออกของปัญหา หากเป็นปัญหาท่ีมีความซับซ้อนหรือเป็นปัญหาเชิงนโยบายหรือกฎหมาย 

ซึ่งอาจจะต้องจัดให้มีการท างานในเชิงวิชาการ การศึกษาวิจัย การขอความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ

แก้ไขปัญหา ซึ่งจากการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. ท่ีผ่านมา พบว่า มาตรการการแก้ไข

ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. ได้รับความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องและน าไปสู่การแก้ไข

ปัญหาและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับท่ีน่าพอใจ  อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาอุปสรรคในการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. ไดม้ีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้  



๓๗๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 ๑) ปัญหาการเข้าถึงสิทธิการร้องเรียนของประชาชนท่ียังมีข้อจ ากัดและล่าช้า เนื่องจากการท่ี

ส านักงานฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว เป็นข้อจ ากัดส าหรับประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลหรือ

พื้นท่ีพิเศษ และอาจเกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น กสม. จะต้องส่งเสริมความร่วมมือและการ

ประสานงานระหว่างหน่วยราชการและองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อช่วยเหลือ กสม.  ในการ

รับเร่ืองร้องเรียนในพื้นท่ี โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน อุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชน

ในพื้นท่ีจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาค และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าท่ี 

เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน กสม. ในพื้นท่ี 

 ๒) เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ ไม่มี

การก าหนดบทลงโทษหน่วยงานของรัฐท่ีไม่มาให้ข้อมูล เพื่อการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ท าให้

มีข้อจ ากัดในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐ มีผลให้การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

มีความล่าช้า ซึ่ง กสม. จะต้องเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

มาตรา ๓๔ ให้มีมาตรการบังคับและบทลงโทษต่อหน่วยงานของรัฐท่ีไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสาร 

เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 

 ๓) การวิเคราะห์ประเด็นการละเมิดในเรื่องท่ีซับซ้อน มีมิติด้านสิทธิมนุษยชนหลายประเด็นท่ียังขาด

ข้อมูลในเชิงลึกจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงท าให้การตรวจสอบล่าช้า การวินิจฉัยค าร้อง การเสนอ

มาตรการแก้ไขหรือข้อเสนอเชิงนโยบายไม่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น กสม. จึงควรติดตามให้หน่วยงานท่ี

เกี ่ยวข้อง และรัฐบาลควรด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน และ

ข้อเสนอแนะของ กสม. โดยเร็ว เพื่อให้ตอบสนองและแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้จริงและทันเวลา รวมท้ัง

ควรมีกลไกขับเคลื่อนให้บุคคล นิติบุคคล ท้ังภาครัฐและเอกชนน ามาตรการการแก้ไขปัญหาหรือ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง 

 ๔) การติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาฯ ยังไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อ

การแก้ไขปัญหาเร่ืองร้องเรียน การท่ี กสม. มาตรการการแก้ไขปัญหาในรายงานผลการตรวจสอบเป็น

เพียงข้อเสนอแนะหรือค าแนะน าแต่ไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ดังนั้น หากไม่มีการติดตามผลอย่าง

ต่อเนื่อง หรือมีกระบวนการท่ีท าให้หน่วยงานเห็นความส าคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็จะท าให้ปัญหา

ของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขหรือได้รับการแก้ไขท่ีล่าช้า นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐบางแห่งยังมี

ข้อจ ากัดเร่ืองข้อกฎหมายท่ีส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิท่ีมีอยู่ หรือหน่วยงานของรัฐยังยึดติด

กับการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายมากกว่าการคุ้มครองหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนขาดการ

ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา หรือเป็นการแก้ไขในลักษณะต่างคนต่างท าตามกรอบอ านาจ

หน้าท่ีของหน่วยงานของตน และในบางกรณียังพบว่า ความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี เนื่องจาก

ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอาจไม่ทราบปัญหาท่ีเกิดขึ้น จึงขาดการเร่งรัดติดตามการแก้ไข 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๗๔ 

 
 จากปัญหาท่ีกล่าวข้างต้น กสม. ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา กล่าวคือ   

 (๑) ควรก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรการการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะฯ ของ กสม. 

ในส่วนของการบริหารราชการส่วนกลางควรก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นระดับกระทรวง การบริหารราชการ

ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ควรก าหนดผู้รับผิดชอบเป็นระดับจังหวัดและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เนื่องจากหน่วยงานในระดับดังกล่าวจะเป็นศูนย์กลางและผู้บังคับบัญชาโดยตรง เมื่อหน่วยงานได้รับ

มาตรการการแก้ไขแล้ว สั่งการให้หน่วยงานรับไปด าเนินการก็จะเป็นการติดตามผลในลักษณะ Double Check  

 (๒) การแจ้งรายงานผลการตรวจสอบควรส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมีเร่ืองร้องเรียนเพื่อทราบ

ปัญหาและสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน และน าไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและบริหาร

ราชการภายในจังหวัด ซึ่งจะท าให้การติดตามผลมีความรวดเร็ว เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ

เร่ืองก่อนแล้วและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคราชการ 

 (๓) หน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีกลไกเฉพาะการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการการ

แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามท่ี กสม. ก าหนด 

 

๖.๓ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง การฟ้องคดีต่อ

ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย 
 

 กสม. ได้ด าเนินการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง การฟ้องคดีต่อ

ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย พบว่า ปัญหาอุปสรรคในด าเนินการ ดังนี้ 
 

 ๖.๓.๑ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ  

   ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

และมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี

พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายจ านวนมากท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมี

ปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ แต่มิใช่เป็นกรณีท่ีมีผู้ร้องขอให้ กสม. เสนอเร่ืองพร้อมด้วย

ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงเป็นข้อจ ากัดในการด าเนินงานของ กสม. ท่ีให้กระท าได้เฉพาะกรณีท่ีมี

ผู้ร้องเรียน  

   เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กสม. จึงควรเสนอให้ปรับแก้ไขกฎหมายในเร่ืองอ านาจหน้าท่ีใน

การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติให้ กสม. มีอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถเสนอ

เร่ืองต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ ในกรณีท่ีเห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญ โดยไม่จ าเป็นต้องมีผู้ร้องเรียน 
 

  ๖.๓.๒ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง  

  ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่ากฎ ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดในทางปกครอง

กระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ท้ังนี้ ตาม



๓๗๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้น กสม. มีอ านาจหน้าท่ีในการเสนอเรื่อง

พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค าสั่ง หรือการกระท า

อื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือ

กฎหมาย ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง แต่ถ้อยค าที่บัญญัติ

มีปัญหาในทางปฏิบัติ และหาก กสม. เห็นว่ากระทบต่อสิทธิมนุษยชนและขัดต่อกฎหมายแล้ว ก็ไม่อาจ

หยิบยกได้เองจ าต้องมีผู้ร้องเรียนเสียก่อน  

  ดังนั้น กสม. จึงควรเสนอให้ปรับแก้ไขกฎหมายในเร่ืองอ านาจหน้าท่ีให้ กสม. มีอ านาจ

หน้าท่ีเสนอเร่ืองต่อศาลปกครอง ในกรณีท่ีเห็นชอบตามท่ีมีผู้ร้องเรียนว่า กฎ ค าสั่ง หรือการกระท าใด ๆ 

ในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเก่ียวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งเป็น

การแก้ไขจากบทบัญญัติเดิมตามรัฐธรรมนูญฯ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๓) โดยเปลี่ยนจาก

ข้อความว่า “การกระท าอื่นใด” เป็น “การกระท าใด” เพื่อให้ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น รวมท้ังควรแก้ไขให้ 

กสม. สามารถเสนอเร่ืองต่อศาลปกครองได้ ในกรณีท่ีเห็นว่ากฎกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหา

เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายโดยท่ีไม่จ าเป็นต้องมีผู้ร้องเรียน 
 

 ๖.๓.๓ การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย  

  เป็นการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย และเป็น

กรณีท่ีเห็นสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ท้ังนี้ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ แต่

ถ้อยค าตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายดังกล่าวมีปัญหาในทางปฏิบัติ กล่าวคือ มีค าร้องหลายกรณีท่ีผู้ร้องขอให้

ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย แต่ประเด็นแห่งค าร้องยังไม่ชัดเจนว่าปัญหาตามค าร้องเป็นปัญหา

การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวมหรือไม่   

  ดังนั้น กสม. จึงควรเสนอให้ปรับแก้ไขกฎหมายในเร่ืองอ านาจหน้าท่ีให้ กสม. ในการฟ้อง

คดีต่อศาลยุติธรรม โดยให้ กสม. มีอ านาจหน้าที่ในการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับ

การร้องขอและเป็นกรณีท่ีเห็นสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวมหรือท่ีกระทบ

ต่อประโยชน์สาธารณะตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และควรแก้ไขบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญฯ ให้ กสม. 

สามารถฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวมท่ีก่อความเสียหาย

อย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนโดยท่ีไม่ต้องมีการร้องขอ 

 

๖.๔ การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎต่อรัฐสภา 

หรือคณะรัฐมนตร ีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
 

 กสม. ไดม้ีการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ในรายงานผลการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอรายงานของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอใน

การปรับปรุงกฎหมาย รวมท้ังการให้ความเห็นต่อกฎหมายในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐขอให้ กสม. เสนอ



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๗๖ 

 
ความเห็นท่ีเกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยท่ีอ านาจหน้าท่ีดังกล่าวเป็นหน้าท่ีหลักของ กสม. ท่ีส าคัญ ซึ่งท่ี

ผ่านมา กสม. ได้จัดท าการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและ

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการท างานของรัฐบาล 

ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ให้สอดคล้องกับ

พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทย รวมท้ังการให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อมี ข้อเสนอในการ

ปรับปรุงร่างกฎหมายหรือกฎหมายต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้องอย่างเป็นระบบและเป็นท่ีน่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้รับการการยอมรับ

จากรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ในการด าเนินดังกล่าวยัง

พบว่า มีปัญหาในบางกรณีไม่ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน าข้อเสนอแนะนั้นไป

ด าเนินการเท่าท่ีควร เนื่องจากมีข้อจ ากัดตามกฎหมายหรือขาดการบูรณาการความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และบทบัญญัติและ/หรือการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบบางฉบับหรือบางส่วน

ได้ให้อ านาจรัฐบาล หน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ และองค์กรตุลาการท่ีขัดหรือแย้งหรือไม่

สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีไทยเป็นภาคีหรือจะเข้าเป็นภาคี 

 ดังนั้น กสม. จึงควรแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ กสม. มีอ านาจ

หน้าที ่ในการติดตามด าเนินการตามข้อเสนอแนะฯ ในกรณีที ่ปรากฏว่าไม่ม ีการด าเนินการตาม

ข้อเสนอแนะซึ่งอาจก าหนดไว้ในกฎหมาย ให้มีเงื่อนไขท่ีจ าเป็นแก่การด าเนินการตามข้อเสนอแนะฯ รวมท้ัง

หน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีกลไกอ านวยให้ กสม. สามารถปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ดังกล่าวได้อย่าง

เป็นรูปธรรม เช่น มีคณะกรรมการร่วมพิจารณาระหว่างรัฐสภาและ กสม. ในการพิจารณาการบัญญัติ

กฎหมาย เป็นต้น 

 

๖.๕ การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 
 

 กสม. ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และได้รับการส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ปลุกจิตส านึก และสร้างวัฒนธรรม

การเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ 

ได้แก่ การจัดเวทีสาธารณะ การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การ

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มต่าง ๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้าน

สิทธิมนุษยชน เช่น กิจกรรมเนื่องในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงาน

ดีเด่น ด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วม

ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งจากการ

ด าเนินการท่ีผ่านมาพบว่า การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนมีปัญหาอุปสรรคในการ

ท างาน เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นไปในเร่ืองของการจัดอบรม จัดเวทีสาธารณะ ซึ่งอาจท าให้การ

ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ทั่วถึงครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกประเด็น



๓๗๗ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
สิทธิมนุษยชน อีกท้ังในการจัดกิจกรรมในแต่ละคร้ังจ าเป็นต้องใช้งบประมาณ และบุคลากรในการ

ด าเนินการเป็นจ านวนมาก ดังนั้น กสม. ควรพัฒนาการส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

ผ่านทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนกระจายไปยังทุกกลุ่มเป้าหมายได้

กว้างขวางยิ่งขึ้น 

 

๖.๖ การส่งเสริมการศึกษาวิจัย  
 

 กสม. ได้ให้การสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ในประเด็นปัญหาท่ีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ด้านต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบงานด้านสิทธิมนุษยชน การสร้างองค์ความรู้ด้าน

สิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและ

หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของ กสม. รวมท้ังเพื่อเป็นการขับเคลื่อน

ผลงานการศึกษาวิจัยไปยังสถาบันการศึกษา ผู้สนใจ และเผยแพร่สู่สาธารณชน แต่การด าเนินการด้าน

การศึกษาวิจัยของ กสม. พบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานท่ีส าคัญ กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๔) ได้ก าหนดให้ กสม. มีอ านาจหน้าท่ี

ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรา ๑๘(๓) ก าหนดให้

ส านักงาน กสม. มีอ านาจหน้าที่ในการศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ

สิทธิมนุษยชน แต่ในกระบวนการศึกษาวิจัยท่ีผ่านมาจนถึงปัจจุบันยังไม่มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงาน

ศึกษาวิจัยบังคับใช้เป็นการเฉพาะ จึงต้องใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 

และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมในการด าเนินการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัย ซึ่งข้อจ ากัดบางประการใน

ระเบียบไม่เอื้อให้การบริหารงานวิจัยเป็นไปอย่างคล่องตัว ท าให้กระบวนการบริหารงานวิจัยประสบปัญหา

และอุปสรรคต่าง ๆ 

 ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กสม. ควรจัดให้มีระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษาวิจัยของ กสม. เอง 

เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างเต็มท่ี โดยถอดบทเรียนจากปัญหา

และข้ออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน เพื่อให้การศึกษาวิจัยมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

๖.๗  การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศ  
 

  กสม. ได้ด าเนินการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน สื่อศิลปินพื้นบ้าน ภาคประชาสังคม และ

องค์การเอกชน โดย กสม. ได้ท างานร่วมกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชน ท้ังในด้านการส่งเสริมให้เครือข่าย

ร่วมสร้างความรู้และความตระหนักเร่ืองสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีประเด็นท่ีควรส าคัญและแก้ไข ดังนี ้



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๗๘ 

 
 

  ๖.๗.๑ การท างานร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน 

 กสม. ควรให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายภาค

ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาคประชาสังคม ให้เป็นกลไกในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์

สิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี หรือสถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีมีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้าง เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้

ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี กสม. ควรส่งเสริมให้เครือข่ายในพื้นท่ีเป็นช่องทางให้ค าปรึกษาและรับเร่ือง

ร้องเรียนรวมทั้งช่วยเหลือการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระท าอัน เป็นการ

ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอต่อ กสม. 

  ส่วนเครือข่ายภาครัฐ กสม. ควรมีการประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่าง

ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี การน าข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ไปสู่การปฏิบัติ 

เช่น การออกระเบียบและแนวปฏิบัติโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

เป็นต้น โดยรัฐบาลจะต้องให้ความส าคัญกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพราะที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องกับแผนสิทธิมนุษยชนฯ ยังไม่มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ท าให้งานด้าน

สิทธิมนุษยชนของประเทศยังไม่บรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กสม. จึงควรติดตามการ

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนินงานให้

บรรลุผลตามท่ีก าหนดไว้ในแผนฯ 

  ในส่วนของเครือข่ายภาคธุรกิจ กสม. ควรกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและตระหนัก

เร่ืองสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางตามหลักการชี้แนะเร่ืองสิทธิมนุษยชนส าหรับธุรกิจ ตามกรอบงานของ

องค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา (Guiding Principles on Implementing the 

UN Protect, Respect, Remedy Framework for Business and Human Rights) 

  ท้ังนี้ การท างานร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนข้างต้น กสม. ควรมีนโยบายด้านการ

มีส่วนร่วมด้านสิทธิมนุษยชน โดยต้องจัดให้มีการรับฟัง และเปิดให้โอกาสทุกภาคส่วนได้ปรึกษาหารือและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในส่วนของภาครัฐควรสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐด าเนินนโยบายโดยใช้

หลักการมีส่วนร่วม  
 

 ๖.๗.๒ การท างานกับผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน/นักต่อสู้สิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)  

  ผูพ้ิทักษ์สิทธิมนุษยชน/นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นการท างานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล

ท่ีคิดว่าตนเองมีหน้าท่ีต้องดูแลเร่ืองสิทธิ ท้ังของตนเอง ผู้อื่น และสาธารณะ โดยเฉพาะการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังการคัดค้านนโยบายของรัฐท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

บางคร้ังท าให้สังคมไทยมองว่าการท างานของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน/นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นฝ่าย



๓๗๙ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐท่ีจะประท้วงรัฐบาลและแย่งชิงประโยชน์ของตนเอง ซึ่งเป็นอคติท่ีมีต่อสิทธิมนุษยชน

ซึ่งรัฐจะต้องท าให้เห็นถึงคุณค่าของประชาชนและสังคมท่ีมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิทธิ โดยพยายาม

ส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกัน รวมทั้งการมองปัญหาเชิงนโยบายหรือกฎหมาย เน้นการท างาน ท่ี

เป็นรูปธรรม ดังนั้น กสม. จะต้องให้ความส าคัญกับการเพิ่มคุณค่า สร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจให้กับ

ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน/นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน อาทิ การให้รางวัลนักสิทธิมนุษยชนประจ าปีของ กสม. 

อันเป็นการรับรองบทบาทในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม. ควรท าหน้าท่ีในการเสริมพลังเครือข่าย

ระหว่างผู้พิทักษ์สิทธิ/นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่าย ท่ีท าหน้าท่ีด้าน

สิทธิมนุษยชน เนื่องจากการท างานเป็นเครือข่ายจะสร้างพลังและความเข้มแข็งได้ดีกว่าการต่อสู้โดยล าพัง 

เพื่อท าให้สิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนได้จริงในสังคมไทย   
 

 ๖.๗.๓ ความคาดหวังของเครือข่ายในการท างานร่วมกับ กสม.  

  จากการด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ท้ังเครือข่ายทางการศึกษาภาคธุรกิจ 

องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม พบว่า เครือข่ายเหล่านั้นต่างมีความคาดหวังว่าการท างานของ กสม. 

จะสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในประเด็น ท่ีเก่ียวข้องกับเครือข่ายของตนเอง

เท่านั้น และหาก กสม. ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเครือข่ายได้ท้ังหมด ก็จะท าให้เครือข่าย

บางส่วนขาดการติดต่อประสานงานกับ กสม. เช่น เครือข่ายด้านแรงงาน เครือข่ายด้านชาติพันธุ์ 

เครือข่ายผู้ป่วย เป็นต้น  

   ดังนั้น กสม. ควรก าหนดแผนการท างานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนเพื่อ

ท าให้เกิดการกระจายและพลังในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน ในส่วนของส านักงาน กสม. ควรเพิ่ม

จ านวนบุคลากรในการสนับสนุนการด าเนินงานของเครือข่ายฯ ให้เพียงพอ เพื่อให้สามารถติดต่อ

ประสานงานและการติดตามความก้าวหน้าของเครือข่ายเป็นสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง และควรขยาย

การท างานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ีให้มีกลุ่มเป้าหมายหลายประเด็นสิทธิ เช่น สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม 

สิทธิในสุขภาพอนามัยและการเข้าถึงบริการสาธารณะ สิทธิสตรีและเด็ก สิทธิในการศึกษา สิทธิใน

กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น  

   นอกจากนี้ ควรมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่าย เนื่องจากการด าเนินงานด้าน

เครือข่ายท่ีผ่านมาพบว่า การติดต่อประสานงานระหว่าง กสม. ท่ีมีส านักงานอยู่ท่ีกรุงเทพมหานครเพียง

แห่งเดียว ท าให้การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายในพื้นท่ีไม่สะดวกเท่าท่ีควร มีผลให้เครือข่ายขาดการ

ติดต่อประสานงานกับ กสม. อย่างต่อเนื่อง และขาดการติดต่อไปในที่สุด ดังนั้น กสม. ควรมีเป้าหมาย

ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายในพื้นท่ีอย่างเป็นทางการ โดยให้ศูนย์ประสานงานดังกล่าวจะท า

หน้าท่ีในการสนับสนุนเครือข่ายในแต่ละพื้นท่ี และเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานเครือข่ายระหว่าง กสม. 

กับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นท่ี ตลอดจนควรจัดรูปแบบการประสานงานด้านเครือข่าย ในลักษณะ

ท่ีเป็นการท างานโดยการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมาย เช่น แบ่งตามภาคพื้นท่ีการปกครอง หรือการก าหนดให้



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๘๐ 

 
แต่ละภาคมีตัวแทนของเครือข่ายต่าง ๆ ท่ีจะประสานการท างานกับ กสม. ในลักษณะท่ีเป็นทางการ เช่น 

ในลักษณะของคณะอนุกรรมการเครือข่าย เพื่อให้มีการสื่อสารสองทางระหว่าง กสม. และเครือข่าย เป็นต้น 

 

๖.๘ การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง

ประเทศ 
  

 กสม. ได้ด าเนินงานส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ในกรอบ

ความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกภูมิภาค แต่ในช่วงการปฏิบัติท่ีผ่านมาปรากฏว่า กสม. มีปัญหาส าคัญ

อันเนื่องมาจากผลการทบทวนสถานะของ กสม. โดย ICC ในรอบท่ี ๒ ท าให้ กสม. มีข้อสังเกตเก่ียวกับ

กระบวนการทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของ กสม. ใน ICC กล่าวคือ จากเหตุการณ์ปฏิวัติใน

ประเทศไทย เมื่อวันท่ี ๒๒ พฤษภาคม ๒๒๒๗ ซึ่งเป็นผลให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ อีกท้ัง

การท่ีร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ยังไม่ผ่านการรับรองจากรัฐสภา

ก่อนหน้าการปฏิวัติ มีผลอย่างส าคัญต่อการตัดสินใจลดระดับสถานะของ กสม. จาก ‘A’ เป็นสถานะ ‘B’ 

ของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของ ICC (Sub-Committee on Accreditation หรือ ICC – SCA) 

เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้รัฐบาลท่ีมาจากการปฏิวัติให้ความส าคัญต่อ

ประเด็นสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ประเด็นเร่ืองการสรรหาและการแต่งตั้ง กสม. ชุดท่ีสอง ซึ่ง SCA มองว่าขาดการ

มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ท้ังองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และองค์ประกอบของ กสม. 

ซึ่งต้องสะท้อนหลักการว่าด้วยความหลากหลาย (Pluralism) และการเน้นคุณสมบัติของผู้สมัคร (Merit-

Based Selection) ตลอดจนการจัดท ารายงานสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงรายงานการ

ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ และในช่วงระหว่างปลายปี ๒๕๕๖ ถึงกลางปี ๒๕๕๗ ท่ีล้าช้าก็เป็นอีก

ปัจจัยหนึ่งที่ SCA ได้ตัดสินใจลดระดับสถานะของ กสม.  

 SCA ได้ย้ ามาโดยตลอดว่า ในการประเมินหรือทบทวนสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น

จะพิจารณาถึงความสอดคล้อง (Compliance) กับหลักการปารีสเป็นหลัก นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นท่ีใช้

ประกอบการประเมินสถานะ ได้แก่ การปฏิบัติงานที่สามารถสนองตอบต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชน

ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตาม การรายงาน การมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขนโยบายหรือ

ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังการจัดท ารายงานคู่ขนานเพื่อเสนอต่อกลไกต่าง ๆ 

ของสหประชาชาติ อาทิ กระบวน UPR และ Treaty Bodies นอกจากนี้ ในการเข้ารับการทบทวนสถานะ 

(re-accreditation) SCA จะพิจารณาด้วยว่า สถาบันสิทธิฯ นั้น ๆ ได้ให้ความส าคัญและปฏิบัติตาม

ข้อเสนอแนะ (Recommendations) จากการประเมินในคร้ังท่ีผ่านมามากน้อย หรือมีความคืบหน้าเพียงใด 

 SCA เข้าใจดีว่าในบางคร้ังข้อเสนอแนะหรือข้อห่วงกังวลของ  SCA ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการ

ด าเนินงานของสถาบันสิทธิฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว อาทิ ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนกฎหมายซึ่งจ าเป็นต้อง



๓๘๑ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล ในกรณีดังกล่าว สถาบันสิทธิฯ สามารถให้ข้อมูลได้ว่าสถาบันสิทธิฯ ได้

พิจารณาข้อเสนอแนะของ SCA และพยายามผลักดัน หรือมีความคืบหน้าในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรบ้าง ท้ังนี้ เพื่อแสดงให้ SCA เห็นว่า สถาบันสิทธิฯ มิได้เพิกเฉยหรือนิ่งนอนใจต่อข้อเสนอแนะ

ดังกล่าว 

 ในปัจจุบันกระบวนการด าเนินของ SCA ในเรื่องการประเมินและการทบทวนสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติจะมีมาตรการท่ีเข้มงวดขึ้นเร่ือย ๆ โดยการปรับปรุงเคร่ืองมือ (tool) ในการประเมินและการเปิด

โอกาสให้ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมท้ัง NGOs ให้ข้อมูลเก่ียวกับสถาบันสิทธิฯ ท่ีเข้า

รับการประเมินสมาชิก ICC โดยท่ัวไปยังเห็นพ้องกันว่ากระบวนการประเมินและทบทวนสถานะของสถาบัน

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน ICC เป็นสิ่งท่ีส าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการท างาน รวมท้ังเป็น

หลักประกันเพื่อสร้างการยอมรับถึงบทบาทและการท าหน้าท่ีอย่างเป็นอิสระและเข้มแข็งของสถาบันสิทธิ

มนุษยชนแห่งชาติดังจะเห็นได้จากการกล่าวถ้อยแถลงของเลขาธิการสหประชาชาติข้าหลวงใหญ่สิทธิ

มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน รายงานและข้อมติท้ังของสมัชชาและคณะ

มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติท่ีให้การสนับสนุนกระบวนการประเมินสถานะดังกล่าวของ ICC 

โดยแสดงความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการด าเนินงานของกลไกดังกล่าว เพื่อให้สถาบันสิทธิฯ 

สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกรอบการท างานในด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังเพื่อเป็นการกระตุ้นให้รัฐสมาชิก UN จัดตั้งและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิฯ อันเป็นการ

แสดงออกซึ่งพันธกรณีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งรัฐได้แสดงไว้ต่อประชาคมระหว่าง

ประเทศ 

 การทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของ กสม. โดย ICC-SCA ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ลดระดับสถานะ 

‘A’ ลงเป็น ‘B’ ในคร้ังนี้ หาก กสม. ไม่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับการด าเนินงานของ 

กสม. ให้แก่ SCA ได้ทันภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งครบก าหนด ๑ ปี ภายหลังจากการประชุม ICC – 

SCA ระหว่างวันท่ี ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยเฉพาะรายงานสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง

ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวมท้ังประเด็นอื่นๆ ตามข้อห่วงกังวลของ SCA แล้ว 

ย่อมส่งผลกระทบต่อสถานะของ กสม. ในเวทีความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบ

ความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะใน

กระบวนการ UPR  

 

๖.๙ การจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ 

และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าป ี

  

 การจัดท ารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเพื่อเสนอต่อรัฐสภา 

และคณะรัฐมนตรี รวมท้ังการจัดรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ กสม. ต่อรัฐสภานั้นเป็นหน้าท่ี



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๘๒ 

 
ส าคัญประการหนึ่งของ กสม. ซึ่งเป็นการน าเสนอสถานการณ์สิทธิมนุษยชนส าคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบ

จากสถานการณ์ต่าง ๆ อันมีผลต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนท่ีได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ และ

กฎหมายภายในประเทศไทย รวมทั้งตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย

เป็นภาคี แล้วเสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน  

 จากการปฏิบัติ กสม. พบข้อจ ากัดในการเสนอรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน

ภายในประเทศ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีของ กสม. ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี กล่าวคือ 

เมื่อรัฐสภาลงมติรับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว รัฐสภาไม่ได้น าข้อเสนอแนะ

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ที่ กสม. เสนอไว้ในรายงานไปสู่การด าเนินการให้

เป็นผลในทางปฏิบัติแต่อย่างใด ดังนั้น กสม. ควรเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยบัญญัติให้รัฐสภามีอ านาจหน้าท่ีในการส่งข้อเสนอแนะฯ ในรายงานประจ าปี

เพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ กสม. ท่ีรัฐสภาเห็นสมควรให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนตามท่ีได้รับการรับรองตามกฎหมาย 

 

๖.๑๐ การบริหารจัดการองค์กร 
 

  ๖.๑๐.๑ การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในประเทศ  
 

 ๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

                    การจัดตั้งและการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตาม

บทบัญญัติมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

                    ๑.๑.๑) กลไกการสรรหาและการเลอืกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

       หลักการปารีสว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้ก าหนดหลักการเก่ียวกับองค์ประกอบและหลักประกันความ

เป็นอิสระและความหลากหลายของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติว่า การก าหนดองค์ประกอบของสถาบันฯ 

และการแต่งตั้งสมาชิกของสถาบัน ไม่ว่าด้วยการเลือกตั้งหรืออื่นใด ต้องเป็นกระบวนการท่ีประกันว่า

สถาบันจะเป็นตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งช่วยให้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ  

         การท่ีมาตรา ๒๕๖ ก าหนดให้องค์ประกอบของ กสม. เป็นไปตามมาตรา ๒๔๓ 

ท าให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย ผู้แทนจากศาลและภาคการเมืองเท่านั้น โดยตัดกรรมการสรร

หาจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และภาคส่วนอื่น ๆ ออกไป จึงไม่อาจเป็นหลักประกันว่าจะท าให้

ได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่ีมีความหลากหลายจากกลุ่มต่าง ๆในสังคมตามหลักการปารีส 



๓๘๓ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
นอกจากนั้น ยังรวมถึงข้อจ ากัดด้านข้อมูลของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๔๓ ในการพิจารณา

บุคคลท่ีมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นท่ีประจักษ์ และการ

เสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ไม่อาจแก้ไขข้อจ ากัดดังกล่าวได้ 

เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

                  จากกระบวนการสรรหาและแต่งตั้ง กสม. ดังกล่าว เป็นประเด็นท่ี

คณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) ภายใต้คณะกรรมการประสานงาน

ระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( ICC) ได้ยกมาเป็นเหตุหนึ่งท่ีจะเสนอลดระดับ 

กสม. ของไทย จากสถานะ A เป็น B โดยให้เหตุผลว่า องค์ประกอบของ กสม. ยังไม่สามารถประกันได้

ถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ทั้งยังไม่มีบรรทัดฐาน

ชัดเจนในการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครท่ีเหมาะสม ซึ่งกรณีนี้ กสม. ตระหนักถึงข้อห่วงใยของ ICC –SCA 

และได้จัดท าข้อเสนอแนะในการร่างรัฐธรรมนูญท่ีเกี่ยวกับการสรรหา กสม. โดยเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง

องค์ประกอบของ กสม. เพื่อให้สามารถประกันการได้มาซึ่ง กสม. ท่ีมีความหลากหลายทางวิชาชีพ รวมถึง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คุณสมบัติของ กสม. ท่ีมีประสบการณ์การด าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและ

น าไปสู่การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีส                        

   อย่างไรก็ตาม โดยท่ี กสม. ชุดท่ีสอง ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ด ารง

ต าแหน่งเมื่อวันท่ี ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ และสิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่งเมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน 

๒๕๕๘ ซึ่งตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับท่ี ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๙ พฤษภาคม 

๒๕๕๗ เร่ือง การสรรหาบุคคลเพื่อด ารงต าแหน่งแทนต าแหน่งท่ีว่างก าหนดว่า ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องสรร

หาผู้ด ารงต าแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ .... หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนต าแหน่งท่ีว่าง

ให้ด าเนินการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเคยด าเนินการตามรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หากในการสรรหาไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง ซึ่งต้องมีใน

คณะกรรมการสรรหาให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการเท่าท่ีมีอยู่ ดังนั้น การสรรหา

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดท่ีสาม จึงต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีบัญญัติไว้ใน

มาตรา ๒๕๖ ประกอบกับ มาตรา ๒๔๓ มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยต้องด าเนินการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

จ านวน ๗ คน ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่มีเหตุให้ต้องด าเนินการสรรหา คือ นับแต่วันท่ี

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดท่ีสอง สิ้นสุดวาระการด ารงต าแหน่ง 
 

  ๑.๑.๒) การจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 

                          ตามหลักการปารีสว่าด้วยสถานะและหน้าท่ีของสถาบันสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้ก าหนดหลักประกันในความเป็นอิสระของสถาบัน



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๘๔ 

 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอิสระจากรัฐบาลที่ต้องไม่อยู่ภายใต้การควบคุมใน

ด้านต่าง ๆ ท่ีอาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสถาบันได้ แต่การท่ี กสม. ต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับท่ีปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕๖ และมาตรา 

๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อด าเนินการตาม

มาตรา ๓๐๓ วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติว่า “ในวาระเริ่มแรกให้คณะรัฐมนตรีที่เข้าบริหารราชการแผ่นดิน

ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ด าเนินการจัดท าหรือปรับปรุงกฎหมาย

ในเร่ืองดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาท่ีก าหนด (๑) ...และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕๖ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันท่ีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖” โดยไม่

สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรงเช่นเดียวกับองค์กรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ เนื่องจากมาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

๒๕๕๐ บัญญัติให้ศาลหรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเสนอกฎหมาย ท่ีเก่ียวกับการจัดองค์กร และ

กฎหมายท่ีประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการต่อสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง ท าให้การ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้รับผลกระทบจากการยุบ

สภาผู้แทนราษฎรและเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องน าร่างพระราชบัญญัติท่ีผ่านความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีไปแล้ว เสนอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบ จนในท่ีสุดร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาให้แล้วเสร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 

                         นอกจากนี้  เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 

พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ มาตรา ๑๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัติ

เสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจ านวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือคณะรัฐมนตรี 

หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ร่างพระราชบัญญัติเก่ียวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็แต่โดยคณะรัฐมนตรี และใน

วรรคหกบัญญัติให้การเสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ กระท าได้ โดยผู้รักษาการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ดังนั้น กสม. จึงไม่อาจเสนอแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเกี่ยวกับกลไกการสรรหา

และการเลือก กสม. ดังกล่าวข้างต้นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ เว้นแต่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่ก็เป็น

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ท่ีอยู่ระหว่างการด าเนินการของคณะกรรมาธิการ

ยกร่างรัฐธรรมนูญ 
 

  ๑.๑.๓) อ านาจหน้าที่ของ กสม.    

                       ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ 

วรรคหนึ่ง (๔) บัญญัติให้ กสม. มีอ านาจหน้าท่ีในการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับ

การร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีท่ีเห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม

ได้ก็ตาม แต่ยังมีเงื่อนไขว่าจะต้องได้รับการร้องเรียนหรือร้องขอก่อนจึงสามารถด าเนินการได้นั้นเป็น

ข้อจ ากัดในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ หากมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน



๓๘๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
วงกว้าง แต่ไม่มีเร่ืองร้องเรียนเข้ามายัง กสม. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยส่วนรวมดังกล่าวอาจ

ไม่ได้รับการแก้ไข กสม. จึงเห็นว่าควรเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้ กสม. สามารถหยิบยกและน า

คดีขึ้นสู่ศาลได้ ในกรณีท่ีเป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม นอกจากนี้ อ านาจหน้าท่ี ในการ

เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) และการเสนอเร่ือง

พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองตาม (๓) ก็มีข้อจ ากัดท านองเดียวกัน 

                         การที่ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....

ค้างการพิจารณาดังท่ีกล่าวข้างต้น ท าให้ กสม. ยังคงต้องปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งส่งผลให้ กสม. ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการเสนอเร่ือง

พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย และ

เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง การด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี

ดังกล่าวต้องยุติลงด้วย 
 

  ๒) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒   

                     พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตราขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ ซึ่งโดยท่ัวไปมี

ความสอดคล้องกับตามหลักการปารีสว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ใน

การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อาทิ บทบัญญัติท่ีก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา 

กสม. และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บทบัญญัติท่ีก าหนดให้  กสม. 

ติดตามผลด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

และมาตรา ๓๐ ในระดับหน่วยงานผู้ท าละเมิดหรือก ากับดูแลหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับประเด็นละเมิด 

ระดับผู้บริหารสูงสุดของการบริหารประเทศ (นายกรัฐมนตรี) และระดับการควบคุมการบริหารราชการ

แผ่นดิน (รัฐสภา) เมื่อ กสม. ได้ก าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว หน่วยงาน

ท่ีเก่ียวข้องไม่สามารถด าเนินการได้ ซึ่งอาจจะเกิดจากข้อติดขัดของระบบบริหารหรือข้อกฎหมาย 

นายกรัฐมนตรี และรัฐสภาก็จะได้รับมาตรการการแก้ไขปัญหาไปด าเนินการ เพื่อให้เกิดการเคารพ 

ปกป้องและคุ้มครองสิทธิ หรือท าให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในเร่ืองนั้น ๆ หรือกรณีหน่วยงานไม่ด าเนินการ

ตามมาตรการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถูกตรวจสอบตามล าดับชั้นดังกล่าว จึงมีส่วนช่วยให้ กสม. 

สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุผลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้  

 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติหลายมาตราในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ท้ังในส่วนท่ีเก่ียวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ อ านาจหน้าท่ีของ กสม. ดังที่กล่าวใน ๑.๑.๓) และการก าหนดให้ส านักงาน กสม. เป็นหน่วยงาน



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๘๖ 

 
ท่ีเป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการด าเนินการอื่น นอกจากนี้ ยังขาดบทบัญญัติ

ท่ีสมควรเพิ่มเติมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีของ กสม. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

รวมท้ังสอดคล้องกับหลักการปารีสว่าด้วยสถานะและหน้าท่ีของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนยิ่งขึ้น เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับความคุ้มกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติ

หน้าท่ีของ กสม. มิให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องรับผิดท้ังทางแพ่งหรือทางอาญา เนื่องจากการ

ท่ีตนได้ปฏิบัติตามอ านาจหน้าท่ีโดยสุจริต รวมท้ังคุ้มครองผู้ที่ให้ถ้อยค า หรือให้วัตถุ เอกสาร หลักฐาน

หรือพยานหลักฐานอื่นท่ีเก่ียวข้องแก่ กสม.ในท านองเดียวกันด้วยบทบัญญัติท่ีก าหนดให้ กสม. มีอ านาจ

ออกระเบียบและประกาศเก่ียวกับการบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานบุคคลการงบประมาณ การเงิน

และทรัพย์สิน การคลัง การพัสดุ และการด าเนินการอื่นของส านักงาน กสม. เช่นเดียวกับ ท่ีก าหนดไว้

ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น เป็นต้น 
 

 ๓) ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ 

   กสม. ได้ด าเนินการปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และออกระเบียบในเร่ือง

ดังกล่าว ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้

ชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชนยิ่งขึ้น โดยก าหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของ

เจ้าหน้าท่ีรับค าร้อง และเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบส านวน ในการรับค าร้อง ตรวจค าร้อง และเสนอความเห็น

เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ การประสานการด าเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การไกล่เกลี่ย การจัดท ารายงาน และการติดตามผล หลักเกณฑ์เก่ียวกับคณะอนุกรรมการและพนักงาน

เจ้าหน้าท่ี แนวปฏิบัติการด าเนินการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบการกระท าหรือละเลยการกระท าอันเป็น

การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมท้ังการติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด

สิทธิมนุษยชน และการก าหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณายุติการติดตามผลซึ่งจะท าให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น

ในการปฏิบัติหน้าท่ีของ กสม. และเจ้าหน้าท่ีของส านักงาน กสม. ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 
 

 ๖.๑๐.๒  การบริหารงานบุคคลและการงบประมาณ 

            จากการด าเนินงานท่ีผ่านมา กสม. มักได้รับข้อสังเกตจากบางองค์กรท้ังภายในและ

ระหว่างประเทศเก่ียวกับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ  แต่โดย

ข้อเท็จจริง กสม. มีอ านาจทางกฎหมายในการก าหนดโครงสร้าง ทักษะ สมรรถนะท่ีจ าเป็นในการ

ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งก าหนดให้ กสม. 

โดยประธาน กสม. เป็นผู้ใช้อ านาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการของ



๓๘๗ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
ส านักงาน กสม. ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
 

          ๑) ด้านการบริหารงานบุคคล  

  กสม. ในฐานะองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล (ก.ส.) มีอ านาจหน้าท่ีในการ

เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่ส านักงาน กสม. เก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและการ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรก็ใช้ระบบคุณธรรม โปร่งใส การก าหนดมาตรฐาน

การรับบุคคลเข้าท างานก็ได้ โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และ

ประโยชน์ของทางราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและ

ลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 

            แม้ กสม. จะได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและสร้างความเข้มแข็ง

ขององค์กรเป็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ โดยมีกลยุทธ์การพัฒนาระบบ กลไก กระบวนการท างานและ

บุคลากรเพื่อการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นกลยุทธ์ส าคัญ แต่การพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรก็ยังไม่เป็นระบบมากนัก เนื่องจากท่ีผ่านมางานพัฒนาบุคลากรเน้นการส่งบุคลากรไปรับการ

พัฒนาจากภายนอก และบุคลากรท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรต้องรับผิดชอบงาน

ด้านการบุคคลอื่น ซึ่งมีความเร่งด่วนและส าคัญ แต่อย่างไรก็ดี กสม. ได้ให้ความส าคัญการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากร ซึ ่งขณะนี ้ อยู ่ในระหว่างการจัดแผนแผนการพัฒนาบุคลากร ซึ ่งก าหนดให้

บุคลากรต้องมีแผนการพัฒนารายบุคคลท่ีสอดคล้องกับภาระงานและทิศทางการท างานของ กสม. การพัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมภายในและการอบรมวิทยากร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดทักษะและองค์ความรู้เฉพาะ

ด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรม

ท่ีสามารถน าไปใช้ส าหรับการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรอื่น ๆ โดยหลักสูตรการฝึกอบรมท่ีจัดท าขึ้นจะ

สอดคล้องกับผลการประเมินความต้องการในการพัฒนารายบุคคลและหน้าท่ีความรับผิดชอบ โดยเห็นว่า

ประเด็นที่ท้าทายอย่างยิ่ง คือ การสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกฎหมาย

สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงกับกฎหมายภายในประเทศ การเข้าใจใน

สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศและการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน  
 

  ๒) ด้านการบริหารงบประมาณ 

            กสม. องค์กรมีความเป็นอิสระในการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติงาน มี

งบประมาณท่ีเพียงพอและมีความเป็นเอกเทศ สามารถตัดสินใจในการล าดับความส าคัญและกิจกรรมต่าง ๆ 

ท่ีจะด าเนินการได้อย่างอิสระ ซึ่งส านักงาน กสม. จะด าเนินการจัดท าค าของบประมาณประจ าปี โดย

ความเห็นชอบของ กสม. เสนองบประมาณรายจ่ายประจ าปีผ่านประธานรัฐสภา  เพื่อเสนอให้

คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการไว้ใน

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๘๘ 

 
 ส าหรับในการบริหารงบประมาณท่ีผ่านมา กสม. พบว่า บางช่วงระยะเวลายังมีปัญหา

การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เช่น ในช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณไม่คล่องตัว 

เนื่องจากต้องรอให้กรมบัญชีกลางอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ จึงท าให้ โครงการที่ด าเนินการ

ต่อเนื่องท่ีต้องใช้งบประมาณของปีงบประมาณเก่าเกิดความล่าช้า  
 

 ๓) ด้านการจัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ 

  กสม. ได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 

๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ แต่จากท างานท่ีผ่านมา กสม. ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ จ านวน ๒ คร้ัง เพื่อให้เหมาะสม

และสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการด าเนินงานยิ่งขึ้น รวมท้ังการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ ซึ่งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละปีงบประมาณได้มีการปรับการ

ด าเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ท่ีได้รับการอนุมัติให้ด าเนินการ เพื่อให้มีการด าเนินการ

ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนท่ีส าคัญและส่งผลกระทบในวงกว้าง ส่วนประเด็นท้าทาย คือ 

กสม. จะต้องให้ความส าคัญกับการติดตามและประเมินผลการด าเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ และ

บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดท่ีก าหนด 

   

 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๘๙ 

 
รายช่ือคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๒ 

ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ 
จ านวน

อนุกรรมการ 

  คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ รวม ๑๑ คณะ ๑๑๔ 

๑ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม ๑๓ 

๒ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านกฎหมายและสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม ๘ 

๓ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๓ 

๔ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ ๑๒ 

๕ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรภีาพและความเสมอภาคของบุคคล ๙ 

๖ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิการไดร้ับบริการสาธารณสุข ๙ 

๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผูไ้รส้ัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง ๑๓ 

๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๙ 

๙ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ๑๐ 

๑๐ คณะอนุกรรมการภาคใต้ ๑๑ 

๑๑ คณะอนุกรรมการชายแดนภาคใต ้ ๗ 

  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  รวม ๑๖ คณะ ๑๐๑ 

๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที่ ๙๐/๒๕๕๒ ๔ 

๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที่ ๒๒๗/๒๕๕๒ ๕ 

๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที่ ๓๓๑/๒๕๕๒ ๕ 

๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที่ ๓๗๕/๒๕๕๒ ๔ 

๕ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจาณาค าร้องเลขรับที่ ๔๖๐/๒๕๕๕ ๓ 

๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที ่๔๖๑/๒๕๕๒ ๔ 

๗ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที ่๔๘๗/๒๕๕๒ ๓ 

๘ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที ่๖๔๒/๒๕๕๒ ๓ 

๙ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากรณีที่ดินและป่า ๑๐ 

๑๐ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องด้านสิทธิที่อยู่อาศัย ๖ 

๑๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับการได้รับบริการสาธารณสุข ๕ 

๑๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ ๔ 

๑๓ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของเด็ก เยาวชน สตรี และ 
ความเสมอภาคของบุคคล 

๕ 

๑๔ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อสง่เสริมการเคารพและการปฏิบัติตาม
หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม 

๑๓ 



๓๙๐ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง  

 

ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ 
จ านวน

อนุกรรมการ 

๑๕ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างระเบียบและประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับใหม ่

๑๑ 

๑๖ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดังานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม และพิจารณาคัดเลือกบคุคล
และองค์กรที่มผีลงานดา้นสิทธิมนษุยชนดีเด่น ประจ าปี ๒๕๕๒ 

๑๖ 

 คณะอนุกรรมการตามอ านาจหนา้ท่ีของ กสม.  รวม ๗ คณะ ๕๗ 

๑ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน ๕ 

๒ คณะอนุกรรมการตรวจร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๔ 

๓ 
คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรงุกฎหมาย และกฎ  
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๗ 

๔ คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและประสานงานเครือข่าย (ชุดที่ ๑) ๑๑ 

๕ คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและประสานงานเครือข่าย (ชุดที่ ๒) ๑๑ 

๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดพิมพ์เอกสารและวสัดุประชาสมัพันธ์เพื่อการเผยแพร่ ๑๐ 

๗ คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ๙ 

  คณะอนุกรรมการด้านการบริหารการจัดการองค์กร รวม  ๔  คณะ ๕๐ 

๑ คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ๑๒ 

๒ คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) กฎหมายและระเบยีบ  ๑๒ 

๓ คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) การอทุธรณ์และการร้องทุกข์ ๑๓ 

๔ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ระบบงาน อัตราก าลัง การเสรมิสร้างวินัย 
และการบริหารงานบุคคล 

๑๓ 

  รวมท้ังสิ้น  ๓๘  คณะ ๓๒๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๙๑ 

 
รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๓ 

ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ 
จ านวน

อนุกรรมการ 
  คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ  รวม  ๙  คณะ ๑๒๐  

๑ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๑๔ 

๒ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ๑๔ 

๓ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านการคุม้ครองสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ ๑๕ 

๔ 
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาต ิไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ 
และชนพ้ืนเมือง 

๑๔ 

๕ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิผูสู้งอาย ุผู้พิการ และการไดร้ับบริการสาธารณสุข ๑๐ 

๖ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ๑๐ 

๗ คณะอนุกรรมการด้านท่ีดินและปา่ ๑๑ 

๘ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิชุมชน ๑๔ 

๙ 
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อตรวจสอบกรณเีด็ก เยาวชน และสตรี  
ถูกละเมดิสิทธิมนุษยชนในด้านกระบวนการยุติธรรม 

๑๘ 

  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  รวม  ๒๗  คณะ ๒๗๖  

๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านทีด่ินและป่า ชุดที่ ๑ ๙ 

๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านทีด่ินและป่า ชุดที่ ๒ ๗ 

๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที ่๓๕/๒๕๕๒ ๓ 

๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที ่๙๐/๒๕๕๒ ๓ 

๕ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที ่๑๗๔/๒๕๕๓ ๓ 

๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเลขรับที ่๓๘๐/๒๕๕๒ ๓ 
๗ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องด้านสิทธิที่อยู่อาศัย ๖ 
๘ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของเด็ก เยาวชน สตรี และความ

เสมอภาคของบุคคล 
๕ 

๙ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาค าร้องที่ขอให้เสนอเรื่องตอ่ศาลรัฐธรรมนญู ศาลปกครอง และ
ค าร้องขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยตุิธรรม 

๕ 

๑๐ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อท าการศึกษาและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพใน
การชุมนุมทางการเมือง 

๘ 

๑๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. 

๑๙ 

๑๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้นจากการชุมนมุของกลุ่ม นปช. ๑๗ 

๑๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ที่เกดิขึ้น
จากการชุมนุมของ นปช. 

๑๕ 

๑๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนมุ 
เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

๑๔ 



๓๙๒ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง  

 
ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ 

จ านวน
อนุกรรมการ 

๑๕ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีเหตุการณ์ความ
รุนแรงจากการขอคืนพ้ืนท่ีจากกลุม่ผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

๑๒ 

๑๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการขอคืนพ้ืนท่ีจาก
กลุ่มผู้ชุมนมุ เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ 

๑๕ 

๑๗ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชายแดนภาคใต ้จังหวัดปัตตาน ี ๔ 

๑๘ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชายแดนภาคใต ้จังหวัดยะลา ๔ 

๑๙ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชายแดนภาคใต ้จังหวัดนราธิวาส ๔ 

๒๐ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานภาคเอกชนดีเด่นการส่งเสริม 
สิทธิมนุษยชนของสตร ี

๒๑ 

๒๑ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดา้นการส่งเสริม ปกป้อง 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๕๓ 

๒๗ 

๒๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดังานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจ าปี ๒๕๕๓ ๒๗ 

๒๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพจิารณาตดัสินการประกวดค าขวัญเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ๑๒ 

๒๔ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการจดัท าประมวลค าศัพท์และความรู้ดา้นสิทธิมนุษยชนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ปฏิบตัิและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน 

๕ 

๒๕ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท ารายงาน Universal Periodic Review ๙ 

๒๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพจิารณาตดัสินการประกวดภาพถ่ายเพือ่ส่งเสรมิสิทธิมนุษยชน ๑๐ 

๒๗ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันตอบปัญหาสิทธิมนุษยชน ๙ 
 คณะอนุกรรมการตามอ านาจหนา้ท่ีของ กสม.  รวม  ๕  คณะ ๗๑ 

๑ คณะอนุกรรมการตรวจร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๔ 

๒ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธมินุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ๑๗ 

๓ คณะอนุกรรมการส่งเสรมิงานสิทธิมนุษยชนศึกษา ๒๔ 

๔ คณะอนุกรรมการส่งเสรมิและประสานงานเครือข่าย ๑๒ 

๕ คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน ๑๔ 

  รวมทั้งสิ้น  ๔๑  คณะ ๔๖๗ 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๙๓ 

 
รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๔ 

ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ 
จ านวน

อนุกรรมการ 
  คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์/ด้านตรวจสอบ  รวม  ๑๐  คณะ  ๑๑๒ 
๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๑๐ 
๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม ๑๕ 

๓ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม ๙ 
๔ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๓ 

๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล ๑๐ 
๖ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล ๑๑ 
๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ๑๑ 
๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๑๑ 
๙ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติทีไ่ม่เป็นธรรม ๙ 

๑๐ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๓ 
  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  รวม  ๘  คณะ  ๑๓๕ 
๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านทีด่ินและป่า ๑๑ 

๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านสถานะบุคคลของผูไ้รส้ัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง ๑๑ 

๓ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อประสานการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งท่ี ๑๖ 

๒๓ 

๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท าหนังสือท่ีระลึก "พระมหากษัตริยก์ับงานสิทธิมนุษยชน" เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

๘ 

๕ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพจิารณาตดัสินการประกวดบทความเพือ่ส่งเสรมิความรู้สิทธิมนุษยชน ๑๔ 

๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดังานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจ าปี ๒๕๕๔ ๓๓ 

๗ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดเีด่นด้านการส่งเสริม 
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๕๔ 

๒๔ 

๘ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสรมิความรู้  
สิทธิมนุษยชน 

๑๑ 

 คณะอนุกรรมการตามอ านาจหนา้ท่ี  รวม  ๔  คณะ ๓๘ 
๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน ๙ 

๒ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมนิผลรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินุษยชนและมาตรการการแก้ไข ๑๑ 
๓ คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนษุยชนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนญู หรือศาลปกครอง หรือ

ฟ้องคดีต่อศาลยตุิธรรม 
๙ 

๔ คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน ๙ 
  คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการองค์กร  รวม ๑ คณะ ๘  
๑ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
๘ 

  รวมทั้งสิ้น  ๒๓  คณะ ๒๙๓ 



๓๙๔ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง  

 
รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๕ 

ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ 
จ านวน

อนุกรรมการ 

  คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ  รวม  ๑๒  คณะ ๑๓๗  

๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๑๐ 

๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม ๑๒ 

๓ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๓ 

๔ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๒ 
๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ 

ความเสมอภาคของบุคคล 
๑๐ 

๖ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ คนพิการคนพิการ และ 
ความเสมอภาคของบุคคล 

๑๑ 

๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๑๑ 

๘ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นท่ีดินและป่า ๑๑ 

๙ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ๑๒ 

๑๐ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผูไ้รส้ัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง ๑๒ 

๑๑ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นกฎหมายและการปฏิบตัิที่ไมเ่ปน็ธรรม ๙ 

๑๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ๑๔ 

  รวม ๑๓๗ 

  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  รวม  ๗  คณะ ๘๐  
๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท าตัวช้ีวัดการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ๑๒ 
๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการจดัท าค าศัพท์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยตุิธรรมและ 

สิทธิมนุษยชนศึกษา 
๖ 

๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจ าปี ๒๕๕๕ ๓๓ 
๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดเีด่นด้านการส่งเสริม 

ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๕๕ 
๒๔ 

๕ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีกลา่วหาว่าเจา้หน้าที่
เรือนจ ากลางขอนแก่นมีพฤติกรรมใช้ก าลังท าร้ายร่างกายและลิดรอนสิทธิของผู้ต้องขัง 

๓ 

๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีกลา่วหาว่า 
สถานีต ารวจนครบาลสุทธิสารไมด่ าเนินคดีกับสถานท่ีที่เปิดขายบริการทางเพศ 

๒ 

 คณะอนุกรรมการตามอ านาจหนา้ท่ีของ กสม.  รวม  ๖  คณะ ๔๙ 

๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๙ 
๒ คณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการ

การแก้ไข 
๑๒ 

๓ คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนษุยชนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนญู หรือศาลปกครอง 
หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 

๘ 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๙๕ 

 

ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ 
จ านวน

อนุกรรมการ 
๔ คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรงุกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสรมิและ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
๖ 

๕ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ๗ 

๖ คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน ๗ 

  คณะอนุกรรมการด้านการบริหารการจัดการองค์กร  รวม  ๓  คณะ ๓๒  
๑ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
๕ 

๒ คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ระบบงาน อัตราก าลัง การเสรมิสร้างวินัย 
และการบริหารงานบุคคล 

๑๔ 

๓ คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) กฎหมายและระเบยีบ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข ์

๑๓ 

  รวมท้ังสิ้น  ๒๗  คณะ ๒๙๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙๖ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง  

 
รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๖ 

ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ 
จ านวน

อนุกรรมการ 
  คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ รวม  ๑๓  คณะ  ๑๔๑ 

๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนยุติธรรม ๑๐ 

๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม ๑๒ 

๓ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ๑๐ 

๔ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ๑๑ 

๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๓ 

๖ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๒ 

๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผูสู้งอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข ๔ 

๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๑๑ 

๙ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ๑๒ 

๑๐ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นท่ีดินและป่า ๑๑ 

๑๑ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง ๑๒ 

๑๒ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นกฎหมายและการปฏิบตัิที่ไมเ่ปน็ธรรม ๙ 

๑๓ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ๑๔ 

  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  รวม  ๖  คณะ  ๙๕ 

๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ ๖ 

๒ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดเีด่นด้านการส่งเสริม 
ปกป้อง และคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๕๗ 

๒๒ 

๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา ๑๔ 
๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดังานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจ าปี ๒๕๕๖ ๓๒ 

๕ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดท ารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณคี า
ร้องของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

๙ 

๖ คณะอนุกรรมการจัดท าตัวช้ีวัดการปฏิบัตติามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ๑๒ 
 คณะอนุกรรมการตามอ านาจหนา้ท่ีของ กสม.  รวม  ๗  คณะ ๖๑ 

๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน ๙ 
๒ คณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการ 

การแก้ไข 
๑๑ 

๓ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธมินุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ๑๓ 
๔ คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนษุยชนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนญู หรือศาลปกครอง  

หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 
๘ 

๕ คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรงุกฎหมาย และกฎ  
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๖ 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๙๗ 

 
ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ 

จ านวน
อนุกรรมการ 

๖ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ๗ 
๗ คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน ๗ 

  คณะอนุกรรมการด้านการบริหารการจัดการองค์กร  รวม  ๑  คณะ ๕  
๑ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ 
๕ 

  รวมท้ังสิ้น  ๒๗  คณะ ๓๐๒ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๙๘ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง  

 
รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๗ 

ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ จ านวน
อนุกรรมการ 

  คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ  รวม  ๑๒  คณะ  ๑๑๕ 

๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๑๐ 

๒ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๐ 

๓ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๐ 

๔ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ๑๐ 

๕ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ๑๐ 

๖ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผูสู้งอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข ๔ 

๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๑๒ 

๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ๑๓ 

๙ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นท่ีดินและป่า ๑๒ 

๑๐ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผูไ้รส้ัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง ๑๒ 

๑๑ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นกฎหมายและการปฏิบตัิที่ไมเ่ปน็ธรรม ๙ 

๑๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๓ 

  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  รวม  ๕  คณะ ๖๗ 

๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ ๖ 

๒ 
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดเีด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๕๗ 

๒๒ 

๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดังานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจ าปี ๒๕๕๗ ๒๓ 

๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบส านวนการสอบสวนวินัย ๔ 

๕ คณะอนุกรรมการจัดท าตัวช้ีวัดการปฏิบัตติามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ๑๒ 

  คณะอนุกรรมการตามอ านาจหนา้ท่ีของ กสม.  รวม  ๗  คณะ ๖๐ 
๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๑๐ 
๒ คณะอนกุรรมการศกึษาและประเมนิรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชนและมาตรการการแกไ้ข ๑๑ 
๓ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธมินุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ๑๑ 

๔ 
คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนษุยชนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนญู หรือศาลปกครอง 
หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม 

๘ 

๕ 
คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรงุกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสรมิและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๖ 

๖ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ๗ 
๗ คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน 

 
๗ 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๓๙๙ 

 
ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ จ านวน

อนุกรรมการ 

  คณะอนุกรรมการด้านการบริหารการจัดการองค์กร  รวม  ๓  คณะ ๓๔  

๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ๙ 

๒ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) กฎหมายและระเบยีบ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข ์

๑๒ 

๓ 
คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ระบบงาน อัตราก าลัง การเสรมิสร้างวินัย 
และการบริหารงานบุคคล 

๑๓ 

  รวมท้ังสิ้น  ๒๗  คณะ ๒๗๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐๐ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง  

 
รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหง่ชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๘ 

ที ่ ชื่อคณะอนกุรรมการ จ านวน
อนุกรรมการ 

  คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ  รวม  ๑๓  คณะ ๑๕๗  

๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ๑๐ 

๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยตุิธรรม ๑๖ 

๓ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๔ 

๔ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๔ 

๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ๑๐ 

๖ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล ๑๐ 

๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผูสู้งอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข ๔ 

๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ๑๔ 

๙ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน ๑๓ 

๑๐ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นท่ีดินและป่า ๑๓ 

๑๑ คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธ์ุและแรงงานข้ามชาติ ๑๖ 

๑๒ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนดา้นกฎหมายและการปฏิบตัิที่ไมเ่ปน็ธรรม ๑๐ 

๑๓ คณะอนุกรรมการปฏิบตัิการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชนในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ๑๓ 

  คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ  รวม  ๔  คณะ  ๕๓ 

๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนสิทธิเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๙ 
๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจดัท ารายงานคู่ขนานการปฏิบตัิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ 

(Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD) 
๑๐ 

๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดเีด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุม้ครองสิทธิมนุษยชน ประจ าปี ๒๕๕๗ 

๒๒ 

๔ คณะอนุกรรมการจัดท าตัวช้ีวัดการปฏิบัตติามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ๑๒ 

 คณะอนุกรรมการตามอ านาจหนา้ท่ีของ กสม.  รวม  ๕  คณะ ๔๗ 

๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องรอ้งเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนษุยชน ๑๐ 

๒ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ๑๒ 

๓ คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนษุยชนและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๑๑ 

๔ คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรงุกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสรมิและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๘ 

๕ คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน ๖ 

  รวมท้ังสิ้น  ๒๒  คณะ ๒๕๗ 

 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๔๐๑ 
 

 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ ๔๐๒ 

 
 

 

 

 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้นตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ และ

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคน

หนึ่งและกรรมการอื่นอีกหกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามค าแนะน าของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมี

ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ มีวาระการด า รง

ต าแหน่งหกปี และด ารงต าแหน่งได้วาระเดียว  
 

อ านาจหน้าที่  

๑. ตรวจสอบและรายงานการกระท าหรือการละเลยการกระท าอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน

หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอ

มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระท าหรือละเลยการกระท าดังกล่าว เพื่อ

ด าเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการด าเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด าเนินการต่อไป 

๒. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ ร้องเรียนว่า 

บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ 

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 

๓. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ 

ค าสั่ง หรือการกระท าอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย

รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง 

๔. ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่

เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ 

๕. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๖. ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 

๗. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 

๘. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การ

อื่นในด้านสิทธิมนุษยชน 

๙. จัดท ารายงานประจ าปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และเสนอต่อ

รัฐสภา 

๑๐. ประเมินผลและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีเสนอต่อรัฐสภา 

๑๑. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา

เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 

๑๒. อ านาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๔๐๓ 

 
 

 

 

 

 
 

รูปทรงดอกบัว 

 คือ  ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์ 

 อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย 
 

รูปคนล้อมเป็นวงกลม  

 คือ  การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม  

 เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนส าคัญ  

 ในกระบวนการพัฒนาประเทศ 
 

รูปมือ  

 คือ  การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ  

 ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ  

 ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ  
 

สีน ้ำเงิน  

 คือ  สีของความเช่ือมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม  

 คือ  ความมุ่งมั่น อดทนในการท างานเพื่อประชาชน  

 คือ  ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม  

  เพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๔๐๔ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ 

 

กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรม 

กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง

และสิทธิทางการเมือง 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกประติบัติทางเชื้อ

ชาติในทุกรูปแบบ 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง, พิธี
สารเลือกรับ ฉบับที่สองแห่งกติกา

ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง 
และสิทธิทางการเมือง 

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประ
ติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้

มนุษยธรรม หรือที่ย่่ายีศักดิ์ศรี 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, พิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ

เด็กอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก  

หนังสือที่จัดพิมพ์ เผยแพร่ ของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ชุดที่สอง 



๔๐๕ รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

 

 

 

 

 

 

 

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

: เล่ม 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557 

ศัพท์สิทธิมนุษยชน พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน 

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ตามกระบวนการ Universal Periodic Review 

(รอบที่ 1) และข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR 

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิ
ในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัว และ

การร่วมเจรจาต่อรอง และการอนุวัติกฎหมายภายใน 



รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิชุดที่สอง ๔๐๖ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สิทธิผู้หญิง 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของผู้
อพยพหนีภัยสงครามและข้อเสนอในการปรับปรุง

แก้ไข พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 

10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมาย
และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 

สิทธิของบุคคลในเกียรติยศ 
ชื่อเสียง กรณีพิพิธภัณฑ์ชีวิต

ของวัดพระบาทน้่าพุ 

สิทธิในการรับบริการ
สาธารณสุขตามระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระบบ

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม 

คู่มือการท่าความเข้าใจ เรื่อง สิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง 

คนไทยตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. 
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551  

สิทธิในชีวิต 
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ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน 
ศักยภาพแห่งความ

สร้างสรรค์ 

การอนุวัติกฎหมายไทยตาม
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ 

มาตรฐานและการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน 
ส่าหรับเจ้าหน้าที่ต่ารวจ : คู่มือสิทธิมนุษยชน 
ฉบับขยายความ ส่าหรับเจ้าหน้าที่ต่ารวจ 

ปฏิทินแห่งความหวังจากครรภ์มารดา
ถึงเชิงตะกอน : สิทธิมนุษยชน 

รายงานเรื่องโทษประหารชีวิต
ในประเทศไทย 

สิทธิของเธอ สิทธิของฉัน สิทธิของเรา 

ส่งเสียงดังๆ หยุดยั้งการเลือกปฏิบัติ 

หลักการช้ีแนะเรื่องสิทธิ
มนุษยชนส่าหรับธุรกิจ : 
ตามกรอบงานองค์การ
สหประชาชาติในการ

คู่มือปกป้องสิทธิเสรีภาพ. เล่ม 2 : เมื่อ "ชุมชน" ถูก
ละเมิดสิทธิ การต่อสู้เพื่อสิทธิจากชุมชนเล็กถึงชุมชนใหญ่ 
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