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รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ฉบับนี้
จัดทาขึน้ โดยมีวัตถุประสงค์หลัก ๓ ประการ กล่าวคือ
๑. เพื่อนาเสนอผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ชุดที่สองทั้งคณะ ซึ่งเป็นการนาเสนอในภาพรวมการดาเนินงานเป็นองค์คณะของ กสม. ทั้ง ๗ คน
ว่า ได้ มี ผลการทางานร่ วมกัน อย่า งไร โดยไม่ แยกน าเสนอผลงานตามกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชน
แห่ง ชาติแ ต่ล ะคน หรือ คณะอนุก รรมการแต่ล ะคณะ ทั้ง นี้ เนื่อ งจากเนื้องานการทางานด้า น
สิทธิมนุษยชนนั้น มีความเกี่ยวพันและทับซ้อนกันในมิติสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเด็นสิทธิ ซึ่งทาให้
กสม. ไม่สามารถแบ่งแยกผลงานตามความรับผิดชอบของ กสม. เป็นการเฉพาะตัวบุคคลได้
๒. เพื่อนาเสนอผลงานภาพรวมการทางานร่วมกันของ กสม. อันมีความจาเป็น
เนื่องจากสาธารณชนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของ กสม. ที่คลาดเคลื่อน โดย
เข้าใจว่า กสม. มีหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการรับคาร้องเรียน ตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ค้ น หาผู้ ก ระท าการละเมิ ด และน าผู้ ก ระท าการละเมิ ด มาลงโทษ ซึ่ ง ความเข้ า ใจ
คลาดเคลื่อนดังกล่าว มีผลให้สังคมตั้งความคาดหวังต่อ กสม. ที่ไม่สอดคล้องกับอานาจหน้าที่ของ
กสม. ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ และตามพระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว อานาจหน้าที่ของ กสม. มีทั้ง การส่งเสริมให้ความรู้ด้าน
สิทธิมนุษยชนแก่ประชาชนทุกกลุ่ม การรับคาร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนหรือไม่ และนาข้อค้นพบนั้นส่งต่อให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงไปดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ เพราะ กสม. มิใช่หน่วยงานรัฐ และไม่ได้มีอานาจหน้าที่และงบประมาณในการดาเนินการ
จัดการแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่มีหน้าที่ให้ความคุ้มครอง โดยการเรียกร้อง
ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบนาไปดาเนินการ นอกจากนี้ กสม. ยังมีหน้าที่ในการจัดทาข้อเสนอแนะให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบาย กฎ และระเบียบ กรณีที่นโยบายและ/หรือกฎ
ระเบียบของหน่วยงานนั้น ๆ ละเมิดสิทธิมนุษยชนการเสนอแนะเพื่อให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
นโยบาย กฎหมาย กฎ และระเบียบ นอกจากนี้ อาจเป็นข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล หรือสภาผู้แทนราษฎร
และสภานิติบัญญัตอิ ีกด้วย ซึ่งในเรื่องนี้สาธารณชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับรู้ว่าเป็นอานาจหน้าที่ของ กสม.
นอกจากนี้ กสม. ยังมีอานาจหน้าที่ ในการประสานกับกลไกด้านสิทธิมนุษยชน
ในระดับสหประชาชาติ การจัดทารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชน ซึ่งต้องปฏิบัติตามพันธกรณี
ที่รัฐบาลไทยเป็นภาคี รวมทั้งการเสนอแนะให้รัฐบาลและสภานิติบัญญัติ แก้ไขกฎหมายภายในของไทย
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่รัฐบาลไทยได้ให้การรับรองเข้าร่วม
เป็นภาคีแล้วด้วย

๓. เพื่อมุ่งตอบคาถามที่ กสม. มักจะได้รับเป็นประจาในช่วงเวลาของการนาเสนอ
รายงานประจาปี หรือการตอบข้อซักถามของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภาปฏิรูป และ
สภาขับเคลื่อนประเทศไทยว่า กสม. ได้ดาเนินการในเรื่องใด มีผลงานอะไรที่โดดเด่น สมควรจะถูกยุบ
หรือยุบรวมกับองค์กรอืน่ หรือไม่ และทางานคุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับหรือไม่
อย่างไรก็ดี ขอเรียนท่านผู้อ่านทราบว่า เนื้องานของรายงานผลการดาเนินงาน
ของ กสม. ชุดที่สองฉบับนี้ มีผลงานบางส่วนที่ยังไม่ได้นาเสนออยู่ในรายงาน ด้วยเหตุผลว่าเนื้องาน
บางส่วนยังไม่ แล้วเสร็จ สมบูรณ์ในระดับ ที่จะรายงานผลงานได้ทั้งหมด หรือเป็น เรื่องที่มีความ
ละเอีย ดอ่อ นที่ยัง ไม่ส มควรนาเสนอในสถานการณ์ข องปี ๒๕๕๘ ที่ป ระเทศไทยอยู่ใ นระยะ
เปลี่ยนผ่าน จึงขอเรียนให้ท่านผู้อ่านได้เข้าใจว่า เนื้องานบางเรื่องนั้น กสม. ไม่ได้ละเลยในการ
ดาเนินการแต่สถานการณ์ยังไม่เหมาะสมให้นาเสนอในเวลานี้
ในฐานะประธาน กสม. และที่ปรึกษาประธานคณะทางานจัดทารายงานผลการ
ดาเนิน งาน ของ กสม. ชุ ดที่ สอง ดิ ฉัน หวัง เป็ นอย่างยิ่ง ว่า รายงานฉบับ นี้ จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้ง ๓ ประการดังกล่าวได้ไม่มากก็น้อย และขอขอบคุณคณะทางานฯ และผู้ร่วม
จัดทารายงานทุกท่านที่ไ ด้ทุ่มเทเวลาและกาลังความสามารถในการจัดทารายงานฉบับนี้ และ
ขอขอบคุณในความร่วมมือและกาลังใจที่ได้รับจากทุกท่าน

(ศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์)
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

หัวข้อ
คานา
ภาพคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง
สารบัญ
สารบัญตาราง
สารบัญแผนภูมิ
บทที่ ๑
บทนา

หน้า
I
III
V
IV
VI
๑

๑.๑

ความเป็นมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑

๑.๒

สถานะและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒

๑.๓

การจัดทากฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้สอดคล้องกับ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

๓

๑.๔

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์

๖

๑.๕

ประเด็นที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติให้ความสาคัญในการดาเนินการ

๘

บทที่ ๒
กลไกและกระบวนการทางานของ กสม.
๒.๑

สานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๙
๑๐

๒.๒ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๑

๒.๓

๒๓

พนักงานเจ้าหน้าที่

บทที่ ๓
การดาเนินงานของ กสม. ต่อสถานการณ์สทิ ธิมนุษยชนที่มีผลกระทบในวงกว้าง

๒๔

๓.๑

การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีการชุมนุมทางการเมืองของกลุม่ แนวร่วมประชาธิปไตย
ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๓

๒๔

๓.๒

เสรีภาพในการชุมนุมที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย สิทธิในทรัพย์สิน
สิทธิการเลือกตั้ง และเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่
เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมทางการเมือง เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗

๔๓

๓.๓

รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อข้อร้องเรียน
ของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกทกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

๕๙

๓.๔

การตรวจสอบกรณีการประกาศนโยบายการทาสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของ

๖๖

I

หัวข้อ
๓.๕

พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
การตรวจสอบผลกระทบจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗
และฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ และแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรป่าไม้

หน้า
๗๕

บทที่ ๔
การดาเนินงานในประเด็นที่ กสม. ให้ความสาคัญ

๘๔

๔.๑

ประเด็นที่ ๑ : สิทธิสทิ ธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๘๕

๔.๒

ประเด็นที่ ๒ : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๙๖

๔.๓

ประเด็นที่ ๓ : สิทธิชมุ ชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม

๑๒๖

๔.๔

ประเด็นที่ ๔ : สิทธิของกลุ่มผู้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติทไี่ ม่เป็นธรรม

๑๔๘

๔.๕

ประเด็นที่ ๕ : สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๒๑๖

๔.๖

ประเด็นที่ ๖ : สิทธิด้านกฎหมายและการปฏิบัตทิ ี่ไม่เป็นธรรม

๒๒๔

๔.๗

ประเด็นที่ ๗ : สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๒๕๘

บทที่ ๕
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๘๓

๕.๑

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒๘๓

๕.๒

การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดี
ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย

๓๐๒

๕.๓

การเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๓๐๘

๕.๔

การส่งเสริมงานวิจัย

๓๒๒

๕.๕

การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการประสานงานเครือข่ายสิทธิมนุษยชน

๓๒๕

๕.๖

ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

๓๓๐

๕.๗ การจัดทารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน

๓๔๔

๕.๘

๓๖๗

การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร

บทที่ ๖
สรุปภาพรวมการดาเนินงานของ กสม. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๓๗๐

๖.๑

การส่งเสริมการเคารพและปฏิบัตติ ามหลักสิทธิมนุษยชน

๓๗๐

๖.๒

การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๓๗๒

๖.๓

การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง การฟ้องคดี
ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย

๓๗๔

๖.๔

การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ

๓๗๕

II

หัวข้อ

หน้า

เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๖.๕

การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน

๓๗๖

๖.๖

การส่งเสริมการศึกษาวิจัย

๓๗๗

๖.๗

การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ

๓๗๗

๖.๘

การส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

๓๘๐

๖.๙

การจัดทารายงานประจาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี

๓๘๑

๖.๑๐

การบริหารจัดการองค์กร

๓๘๒

ภาคผนวก
รายชื่อคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดทีส่ อง

๓๘๙

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดทีส่ อง

๔๐๑

ที่มาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔๐๒

คาอธิบายความหมายของเครื่องหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔๐๓

หนังสือที่จดั พิมพ์เผยแพร่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๔๐๔
๔๐๘

แหล่งที่มาของภาพประกอบ

III

หัวข้อ

หน้า

ตารางที่ ๕-๑

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตั ิ
ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน

๒๘๔

ตารางที่ ๕-๒

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตั ิ
ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๘๕

ตารางที่ ๕-๓

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

๒๘๖

ตารางที่ ๕-๔

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ

๒๘๗

ตารางที่ ๕-๕

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒๘๘

ตารางที่ ๕-๖

จานวนเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒๙๐

ตารางที่ ๕-๗

ผลการติดตามการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน

๒๙๑

ตารางที่ ๕-๘

สถิติผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๙๒

ตารางที่ ๕-๙

ผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ
ด้านสิทธิมนุษยชน

๒๙๓

ตารางที่ ๕-๑๐

เรื่องทีห่ น่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๙๔

ตารางที่ ๕-๑๑

เรื่องที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๙๕

ตารางที่ ๕-๑๒

เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๙๗

ตารางที่ ๕-๑๓
ตารางที่ ๕-๑๔

เรื่องทีต่ ้องติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จานวนเรื่องที่ติดตามผลดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จาแนกตามประเด็นสิทธิ

๒๙๘
๒๙๙

ตารางที่ ๕-๑๕

เรื่องทีต่ ิดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย

๓๐๐

ตารางที่ ๕-๑๖

จานวนเรื่องที่ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย จาแนกตาม
ประเด็นสิทธิ

๓๐๑

ตารางที่ ๕-๑๗

จานวนเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

๓๐๓

IV

หัวข้อ

หน้า

ตารางที่ ๕-๑๘

จานวนผลการพิจารณาคาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

๓๐๔

ตารางที่ ๕-๑๙

รายละเอียดรายงานการศึกษาวิจัยของ กสม.

๓๒๒

V

หัวข้อ

หน้า

แผนภูมิที่ ๑-๑

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙

๗

แผนภูมิที่ ๑-๒

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ (การปรับครั้งที่ ๑)

๗

แผนภูมิที่ ๑-๓

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ (การปรับครั้งที่ ๒)

๘

แผนภูมิที่ ๒-๑

โครงสร้างกลไกและกระบวนการทางานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๙

แผนภูมิที่ ๒-๒

จานวนบุคลากรของสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๐

แผนภูมิที่ ๒-๓

จานวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีของสานักงาน กสม.

๒๐

แผนภูมิที่ ๓-๑

ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายในการประกาศสงครามต่อสูเ้ พื่อเอาชนะยาเสพติด
ของฝ่ายบริหารและปฏิบัติการของผู้รับนโยบายไปปฏิบัตเิ พือ่ ผลักดันนโยบายดังกล่าว
ให้บรรลุผล

๖๙

แผนภูมิที่ ๕-๑

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบตั ิที่
ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน

๒๘๔

แผนภูมิที่ ๕-๒

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๘๕

แผนภูมิที่ ๕-๓

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

๒๘๖

แผนภูมิที่ ๕-๔

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมหรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ

๒๘๗

แผนภูมิที่ ๕-๕

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒๘๙

แผนภูมิที่ ๕-๖

จานวนเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒๙๐

แผนภูมิที่ ๕-๗

ผลการติดตามการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน

๒๙๑

แผนภูมิที่ ๕-๘

สถิติผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ
ด้านสิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๙๒

แผนภูมิที่ ๕-๙

ผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ
ด้านสิทธิมนุษยชน

๒๙๓

แผนภูมิที่ ๕-๑๐

เรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๙๕

แผนภูมิที่ ๕-๑๑

เรื่องที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ

๒๙๕

VI

หัวข้อ

หน้า

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จาแนกตามประเภทสิทธิ
แผนภูมิที่ ๕-๑๒

เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๙๘

แผนภูมิที่ ๕-๑๓

เรื่องทีต่ ้องติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

๒๙๙

แผนภูมิที่ ๕-๑๔

จานวนเรื่องที่ติดตามผลดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาแนกตามประเด็นสิทธิ

๓๐๐

แผนภูมิที่ ๕-๑๕

เรื่องทีต่ ิดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย

๓๐๑

แผนภูมิที่ ๕-๑๖

จานวนเรื่องที่ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย
จาแนกตามประเด็นสิทธิ

๓๐๒

แผนภูมิที่ ๕-๑๗

จานวนเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

๓๐๓

แผนภูมิที่ ๕-๑๘

จานวนผลการพิจารณาคาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

๓๐๔

VII

๑

บทนำ

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่ อง

บทที่ ๑
บทนํา
๑.๑ ความเปนมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
๑.๑.๑ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดแรก
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ (กสม.) ชุดแรก จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๐ ในหมวด ๖
วาดวยรัฐ สภา ไดกําหนดสวนที่ ๘ วาดวยคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ๒
มาตรา คือ มาตรา ๑๙๙ บัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธาน
กรรมการ ๑ คน และกรรมการอื่นอีก ๑๐ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของ
วุฒิสภา มีวาระดํารงตําแหนง ๖ ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว และมาตรา ๒๐๐ บัญญัติ
อํานาจหนาที่ของ กสม. จากนั้น ไดมีการตราพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ตอมา ไดมีพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้ง กสม. ชุดแรก เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๔ และวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๔
ในช ว งการปฏิบั ติ ห นา ที่ ข อง กสม. ชุ ด แรก ไดเ กิ ด การรั ฐ ประหารเมื่ อ วัน ที่ ๑๙
กันยายน ๒๕๔๙ โดยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข และยกเลิกรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ แต กสม. ชุดแรกยังคง
ปฏิบัติหนาทีต่ อไป ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ หลังจาก
มีการประกาศใชรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม
๒๕๕๐ เปนเวลาที่ครบวาระการดํารงตําแหนง ๖ ป ของ กสม. ชุดแรก ซึ่งยังตองปฏิบัติหนาที่ตอไป
จนกระทั่งการสรรหา กสม. ชุดที่สองแลวเสร็จ และมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง กสม.
ชุดที่สอง เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จึงถือวา กสม. ชุดแรกพนจากการปฏิบัติหนาที่
๑.๑.๒ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง
กสม. ชุดที่สอง จัดตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๕๖ ซึ่งบัญญัติใหคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอื่นอีก ๖ คน ซึ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั้งตามคําแนะนําของวุฒิสภา โดยมีวาระการ
ดํารงตําแหนง ๖ ป และดํารงตําแหนงไดเพียงวาระเดียว กสม. ชุดที่สอง ไดรับพระบรมราชโองการ
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งจะครบวาระการดํารงตําแหนงในวันที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘
ในช วงการปฏิบั ติหน าที่ ข อง กสม. ชุด ที่ส อง ไดเ กิด เหตุ การณค วามขัด แยง ทาง
การเมืองและคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) นําโดย พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เขาควบคุม

๑

๒

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่ อง

อํานาจในการบริหารประเทศ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗
ใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเวน หมวด ๒ และใหองคกร
อิสระ และองคกรอื่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงปฏิบัติหนาที่
ตอไป ซึ่งเปนผลให กสม. ชุดที่สอง ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปไดตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จนกวาจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้ง กสม. ชุดใหม
ใหเขามาปฏิบัติหนาที่ และตอมาไดมีประกาศ คสช. ฉบับที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วาง กําหนดวาในกรณีที่จําเปนตอง
สรรหาผูดํารงตําแหนงตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ... หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติแทนตําแหนง
ที่วางใหดําเนินการสรรหาผูดํารงตําแหนงดังกลาวตามหลักเกณฑและวิธีการที่เคยดําเนินการตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หากในการสรรหาไมมีผูดํารงตําแหนงซึ่งตอง
มีในคณะกรรมการสรรหา ใหคณะกรรมการสรรหาประกอบดวยกรรมการเทาที่มีอยู

๑.๒ สถานะและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
กสม. มีส ถานะเปน องค กรตามรัฐ ธรรมนู ญ ประเภท “องค ก รอื่ นตามรั ฐ ธรรมนูญ ” ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๑๑ สวนที่ ๒ มาตรา ๒๕๖ – ๒๕๗
โดยมาตรา ๒๕๗ บัญญัติให กสม. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรือไม เป นไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอ
มาตรการการแกไขที่เหมาะสมตอบุคคลหรือหนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดั งกลาวเพื่อ
ดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอ ใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป
(๒) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา
บทบัญญัติแหงกฎหมายใดกระทบตอสิทธิมนุษ ยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐ ธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
(๓) เสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา กฎ
คําสั่ง หรือการกระทําอื่นใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
(๔) ฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจากผูเสียหายและเปนกรณีที่
เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม ทั้งนี้ ตามทีก่ ฎหมายบัญญัติ
(๕) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี
เพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
(๖) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
(๗) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และ
องคการอื่นในดานสิทธิมนุษยชน

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่ อง

(๘) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศและเสนอ
ตอรัฐสภา
(๙) อํานาจหนาที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
ในการปฏิบัติหนาที่ กสม. ตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวมของชาติและประชาชนประกอบดวย
และมีอํานาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํา
รวมทั้งมีอํานาจอื่นเพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ ไดบัญญัติ
อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติไว ดังนี้
(๑) สงเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับประเทศและระหวาง
ประเทศ
(๒) ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรืออันไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกีย่ วกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอ
มาตรการการแกไ ขที่เหมาะสมตอ บุคคลหรือ หนวยงานที่กระทําหรือละเลยการกระทําดัง กลา ว
เพื่อดําเนินการในกรณีที่ปรากฏวาไมมีการดําเนินการตามที่เสนอใหรายงานตอรัฐสภาเพื่อดําเนินการตอไป
(๓) เสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรั บปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบังคับตอรัฐสภาและ
คณะรัฐมนตรีเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
(๔) สงเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
(๕) สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคการเอกชน และ
องคการอื่นใดดานสิทธิมนุษยชน
(๖) จัดทํารายงานประจําปเพื่อประเมินสถานการณดานสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเสนอตอ
รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปดเผยตอสาธารณชน
(๗) ประเมินผลและจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปตอรัฐสภา
(๘) เสนอความเห็นตอคณะรัฐ มนตรีแ ละรัฐ สภาในกรณีที่ป ระเทศไทยจะเขา ไปเป น ภาคี
สนธิสัญญาเกี่ยวกับการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
(๙) แตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๐) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นซึ่งกําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

๑.๓ การจัดทํากฎหมายวาดวยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหสอดคลอง
กับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗
ไดมีก ารเปลี่ยนแปลงเกี่ย วกับ คณะกรรมการสิทธิม นุษ ยชนแห งชาติ ทํ าใหจํ าเป นตองจัดทํ ารา ง

๓

๔

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่ อง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิม นุษ ยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ใหส อดคลองกับบทบัญญัติข อง
รัฐธรรมนูญ ดังนี้
(๑) เปลี่ยนแปลงองคประกอบของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ จากจํานวน ๑๑
คน เหลือเพียง ๗ คน
(๒) ปรับปรุงการกําหนดคุณสมบัติแ ละลักษณะตอ งหามของประธานกรรมการและ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ รวมทั้งการพนจากตําแหนง กลาวคือ ผูไดรับเลือกเปนกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติตองไมประกอบอาชีพอิสระอื่นใด และกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พนจาก
ตําแหนงเมื่ออายุ ๗๐ ป ตามมาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง (๔) และมาตรา ๒๐๙ วรรคหนึ่ง (๒) ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
(๓) ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
ตามมาตรา ๒๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญ แห งราชอาณาจัก รไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเสนอให มี
คณะกรรมการสรรหา จํานวน ๗ คน ประกอบดวย ประธานศาลฎีกา ประธานศาลรัฐ ธรรมนูญ
ประธานศาลปกครองสูงสุด ประธานสภาผูแทนราษฎร ผูนําฝายคานในสภาผูแทนราษฎร บุคคลซึ่ง
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาคัดเลือกจํานวน ๑ คน และบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุด
คัดเลือกจํานวน ๑ คนเปนกรรมการสรรหา โดยมีเลขาธิการวุฒิสภาเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหา
โดยบุคคลซึ่งที่ประชุมใหญศาลฎีกาและที่ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดเลือกนั้นตองมิใช
ผูพิพากษาหรือตุลาการ และตองไมเปนกรรมการสรรหาผูดํารงตําแหนงในองคกรตามรัฐธรรมนูญอื่น
ในขณะเดียวกัน และใหกรรมการสรรหาดังกลาวเลือกกันเองใหกรรมการสรรหาผูหนึ่งเปนประธาน
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 และใหประธานวุฒิสภาเรียกประชุมวุฒิสภาเพื่อมีมติใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับ
การคัดเลือกบุคคลภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับรายชื่อบุคคล เมื่อวุฒิสภาใหความเห็นชอบรายชื่อ
บุคคลแลว ใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงแตงตั้งตอไป แตในกรณีที่วุฒิส ภาไม
เห็นชอบในรายชื่อใด ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหสงรายชื่อนั้นกลับไปยังคณะกรรมการสรรหาพรอม
ดวยเหตุผลเพื่อใหดําเนินการสรรหาใหม หากคณะกรรมการสรรหาไมเห็นดวยกับวุฒิสภา และมีมติ
ยืนยันตามมติเดิมดวยคะแนนเอกฉันท ใหสงรายชื่อนั้นใหประธานวุฒิสภานําความกราบบังคมทูลเพื่อ
ทรงแตงตั้งตอไป แตถามติที่ยืนยันตามมติเดิมไมเปนเอกฉันท ใหเริ่มกระบวนการสรรหาใหมใหแลว
เสร็จภายใน ๓๐ สามสิบวัน และเมื่อวุฒิสภาใหความเห็นชอบรายชื่อบุคคล หรือผูที่คณะกรรมการ

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่ อง

สรรหามติยืนยันตามมติเดิม ดวยคะแนนเอกฉันท ให ประชุม และเลือกกันเองใหคนหนึ่งเปนประธาน
กรรมการแลวแจงผลใหประธานวุฒิสภาทราบ
(๕) เพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ในการเสนอเรื่อง
พรอมดวยความเห็นตอศาลรัฐ ธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นวา บทบัญญัติแ หงกฎหมายใดกระทบตอ
สิทธิม นุษ ยชนและมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๕๗ (๒) เสนอเรื่อง
พรอมดวยความเห็นตอศาลปกครอง ในกรณี ที่เห็นชอบตามที่มีผูรองเรียนวา กฎ คําสั่ง หรือการ
กระทําใดในทางปกครองกระทบตอสิทธิมนุษยชน และมีปญหาเกี่ยวกับความชอบดวยรัฐธรรมนูญหรือ
กฎหมาย ตามมาตรา ๒๕๗ (๓) และฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทนผูเสียหาย เมื่อไดรับการรองขอจาก
ผูเสียหายและเปนกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเปนสวนรวม หรือการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนที่กระทบตอประโยชนสาธารณะ ตามมาตรา ๒๕๗ (๔)
(๖) กําหนดสถานะของสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เปนหนวยงานที่
เปนอิสระในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดําเนินการอื่น ตามมาตรา ๒๕๖ วรรคหก
กสม. ไดเสนอรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ใหสอดคลอง
กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ โดยไดเสนอรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ
พ.ศ. .... ไปยังนายกรัฐ มนตรี เมื่อ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๑ เพื่อเสนอคณะรัฐ มนตรีพิ จ ารณา
ดําเนินการตามมาตรา ๓๐๓ วรรคหนึ่ง (๑) ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ประชุม คณะรัฐ มนตรีไ ดล งมติอนุมัติหลักการราง
พระราชบัญ ญัติค ณะกรรมการสิท ธิม นุ ษ ยชนแหง ชาติ พ.ศ. .... ตามที่ กสม. เสนอ และใหส ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ไดผานการตรวจพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีก า (เรื่ อ งเสร็ จ ที่ ๗๕๙/๒๕๕๒) และผ านการพิ จ ารณาเห็น ชอบของ
คณะรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี) และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดเสนอราง
พระราชบัญญัติดังกลาวใหเพื่อสภาผูแทนราษฎรพิจารณาเปนเรื่องดวนตั้งแตเดือนตุลาคม ๒๕๕๓
แตปรากฏวาไดมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแ ทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐
พฤษภาคม ๒๕๕๔ สํานักงาน กสม. จึงมีหนังสือแจงไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อขอให
พิจารณานํารางพระราชบัญญัติฯ เสนอใหคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
รองขอตอรัฐ สภาเพื่อใหพิจารณารา งพระราชบัญญัติฯ เปนเรื่องดวนที่สุด ซึ่งตอมาคณะรัฐ มนตรี
(นางสาวยิ่ ง ลัก ษณ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี ) ได เ ห็ น ชอบใหร อ งขอต อ รั ฐ สภาเพื่อ พิ จ ารณาร า ง
พระราชบัญญัติ ขององคการอิสระต าง ๆ รวมถึ งรางพระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิม นุษยชน
แหงชาติ พ.ศ. .... ตอไป จากนั้น สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงเมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ วาได
เสนอรางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาแลว
และตอมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรแจงวา ไดนําราง

๕

๖

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่ อง

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิม นุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... บรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
สภาผูแทนราษฎรเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภาผูแทนราษฎรแลว
กสม. ไดติดตามเรื่องนี้ตลอดมา และไดรับแจงจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เมื่อ
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วา รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ....
ไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภาผูแทนราษฎร เพื่อรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของสภา
ผูแทนราษฎร หลังจากนั้น รางพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดถูกจัดใหรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่งของ
สภาผูแทนราษฎรมาโดยตลอด จนมีการประกาศพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๖
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ทําใหสํานักงาน กสม. โดยความเห็นชอบของ กสม. ตองแจงยืนยัน
ความจําเปนที่สมควรรองขอใหสภานิติบัญญัติแหงชาติพิจารณารางพระราชบัญญัติดังกลาว ไปยัง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีก า เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เพื่อมิใ ห รางพระราชบัญญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ที่คางการพิจารณาในระเบียบวาระการประชุมสภา
ผูแทนราษฎรเพื่อรอการพิจารณาในวาระที่หนึ่ง ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งตอการปฏิบัติภารกิจของ
กสม. เปนอันตกไป ซึ่งสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ที่ นร ๐๕๐๓/๒๐๒๖๗ ลงวันที่ ๒๔
ตุลาคม ๒๕๕๗ แจงวา ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ....
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว มีความเห็นในประเด็นเกี่ยวกับอํานาจหนาที่
ของ กสม. ในการเสนอเรื่องพรอมดวยความเห็นตอศาลยุติธรรมวา การฟองคดีตอศาลยุติธรรมแทน
ผูเสียหายเปนภารกิจที่เกี่ยวของกับหลายหนวยงาน จึงควรที่จะไดมีการประสานกันในการพิจารณาวา
กฎหมายที่ใชบังคับอยูหรือที่อยูในความรับผิดชอบนั้น สามารถที่จะรองรับภารกิจที่จะดําเนินการเพื่อ
แกไขปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นไดหรือไม และสมควรที่จะตองดําเนินการอยางบูรณาการรวมกัน
เพื่อมิใหเกิดการลักลั่นในการบังคับใชกฎหมาย ซึ่งนายกรัฐ มนตรีไดพิจ ารณาแลวมีคําสั่งใหสงราง
พระราชบั ญญัติ คณะกรรมการสิทธิ มนุษ ยชนแหงชาติ พ.ศ. .... ใหฝ ายกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม คณะรักษาความสงบแหงชาติพิจารณาดําเนินการตามมติคณะรักษาความสงบแหงชาติตอไป

๑.๔ วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตร
๑.๔.๑ วิสยั ทัศน
เปนสถาบันอิสระในการรวมสรางสังคมใหมีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
๑.๔.๒ พันธกิจ
ขับเคลื่อนงานเชิงรุก ประสานพลังทุกภาคสวน สรางสังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน คุณคา
และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่ อง

๑.๔.๓ เปาประสงค และยุทธศาสตร
กสม. ไดกําหนดแผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ป ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙
ประกอบดวย เปาประสงค ๔ ดาน และยุทธศาสตร ๙ ยุทธศาสตร รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๑ - ๑ ดังนี้
แผนภูมิที่ ๑ - ๑ แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙

ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ กสม. ไดมีการปรับแผนยุทธศาสตรของ กสม. ครั้งที่ ๑ โดย
ปรับเพิ่ม เปาประสงคและแผนยุทธศาสตร เพื่อใหการดําเนินงานของ กสม. มีทิศทางที่ชัดเจนและ
บรรลุวิสัยทัศนที่กําหนดไว โดยกําหนดใหมีเปาประสงค ๕ ดาน และยุทธศาสตร ๑๑ ยุทธศาสตร
รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๑ - ๒ ดังนี้
แผนภูมิที่ ๑ - ๒ แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕
(การปรับครั้งที่ ๑)

๗

๘

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดทีส่ อง

ตอ มา ในปง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ กสม. ได มี การปรับ แผนยุ ท ธศาสตร ฯ โดยลด
เปาประสงคใหเหลือ ๒ เปาประสงค ไดแก เปาประสงคที่ ๑ : ประชาชนเขาใจ เขาถึง และไดรับการ
สงเสริมและคุมครองสิทธิ และเปาประสงคที่ ๒ : คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปนองคกร
นําในการขับเคลื่อนงานดานสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีระหวางประเทศ และจัดกลุมยุทธศาสตรใหม
เปน ๕ กลุมยุทธศาสตร โดยมีกลยุทธรองรับเพื่อใหแผนยุทธศาสตรมีความเหมาะสมสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบันมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามแผนภูมิที่ ๑ - ๓ ดังนี้
แผนภูมิที่ ๑ - ๓ แผนยุทธศาสตรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘
(การปรับครั้งที่ ๒)

๑.๕ ประเด็นทีค่ ณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติใหความสําคัญในการดําเนินการ
กสม. ไดใหความสําคัญในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหาดานสิทธิมนุษยชนใน ๗ ประเด็น ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ :
ประเด็นที่ ๒ :
ประเด็นที่ ๓ :
ประเด็นที่ ๔ :
ประเด็นที่ ๕ :
ประเด็นที่ ๖ :
ประเด็นที่ ๗ :

สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิชุมชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม
สิทธิของกลุมผูเสี่ยงตอการถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัตทิ ี่ไมเปนธรรม
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
สิทธิดานกฎหมายและการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

๒

กลไกและกระบวนการทำงานของ กสม.

รายงานผผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ช ชุดที่สอง

บทที่ ๒
กลไกกและกระบวนการททํางานของ กสม.
สืบเนื่องจาากหลักการว่าด้วยสถานนะของสถาบันสิ
น ทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อการส่งเสริ
เ มและ
คุ้มครรองสิทธิมนุษยชน
ษ (Principples Relatingg to the Staatus of Natioonal Institutioons for the Promotion
P
and Protection of
o Human Rights)
R
หรือทที่เรียกว่า “หลักการปารีส (The Pariss Principles)” กําหนด
อ ประกอบบของสถาบันนสิทธิมนุษยชชนแห่งชาติทต้ี่ องมีความเเป็นพหุนิยม กล่าวคือ
หลักกการเกี่ยวกับองค์
ประกกอบด้วยผู้แทนจากภาคส่
ท
วนต่
ว าง ๆ ขอองสังคม จากกกลุ่มสังคมแลละกลุ่มอาชีพพต่าง ๆ มีหลักประกัน
ความมเป็นอิสระในกการดําเนินงาาน โดยเฉพาะะอย่างยิ่ง คววามเป็นอิสระะจากรัฐบาลใในด้านการงบบประมาณ
ได้รับบการจัดสรรงงบประมาณทีที่เพียงพอในกการปฏิบัติหน้นาที่ มีการบริหารงานบุคคคลที่เป็นอิสระ ไม่อยู่
ภายใใต้การควบคุมของรั
ม
ฐที่อาจกระทบต่
า
ออความเป็นอิสระของสถาบ
ส
บันได้ รวมทัทั้ งมีความมั่นคงในการ
ปฏิบัตติิหน้าที่
ย
งชาติ (กสม.) ประกกอบด้วย ๓ ส่สวน ได้แก่
กลไกการดดําเนินงานของงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่
ท มนุษยชนแแห่งชาติ (๒) คณะอนุกรรรมการ และ (๓
(๓) พนักงานเเจ้าหน้าที่
(๑) สํสานักงานคณะะกรรมการสิทธิ
รายละเอียดโครงสสร้างตามแผนภภูมิที่ ๒ - ๑
แผนภูภูมิที่ ๒ - ๑ โครงสร้างกกลไกและกระะบวนการทํางานของคณะ
ง
ะกรรมการสิททธิมนุษยชนแแห่งชาติ

๙

๑๐

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๒.๑ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สํานักงาน กสม. เป็นส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการ
ฝ่ายรัฐสภา โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของประธานกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไป
ของ กสม. และรับผิดชอบงานธุรการของ กสม. รับคําร้องเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเสนอ
ต่อ กสม. และดําเนินการสืบสวนหรือตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่มีการยื่นคําร้อง ตามที่ กสม. มอบหมาย
ศึกษาและสนับสนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ประสานงานกับหน่วย
ราชการ องค์การเอกชน หรือองค์การอื่นในด้านสิทธิมนุษยชนในการดําเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติการอื่นใด ตามที่ กสม. มอบหมาย๑ สํานักงาน กสม. มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน และกําหนด
อํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖
โดยแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น ๖ สํานัก ๒ กลุ่มงาน และ ๑ หน่วย รายละเอียดตามแผนภูมิที่
๒ - ๑ และมีขั้นตอนกระบวนการทํางานตามอํานาจหน้าที่ที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑.๑ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตามมาตรา ๑๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ กสม. มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบและรายงานการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทย
เป็นภาคี และเสนอมาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่กระทํา หรือละเลยการ
กระทําดังกล่าวเพื่อดําเนินการ ในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการตามที่เสนอให้รายงานต่อรัฐสภา
เพื่อดําเนินการต่อไป โดยมีกระบวนการและขั้นตอนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามระเบียบ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้
๑) การร้องเรียนเพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบ หรือเรื่องที่มีการเสนอต่อ กสม. เพื่อขอให้
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) เรื่องที่ กสม. หยิบยกขึ้นตรวจสอบ
และ (๒) เรื่องที่มีผู้ร้องยื่นเพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยให้คําร้องที่ทําเป็นหนังสือ
ต้อ งระบุชื่อ และที่อยู่ของผู้ร้อง ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์อันเป็นเหตุแห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และผู้ร้องต้องลงลายมือชื่อในคําร้อง โดยผู้ร้องสามารถยื่นคําร้องได้หลายช่องทาง ได้แก่ ยื่นต่อ
สํานักงาน กสม. หรือยื่นต่อ กสม. คนใดคนหนึ่ง หรือยื่นต่อองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน หรือส่ง
คําร้องทางไปรษณีย์ หรือส่งคําร้องทางโทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิคส์ต่าง ๆ รวมไปถึงสามารถร้องเรียน
ด้วยวาจา หรือแม้กระทั่งร้องเรียนทางโทรศัพท์ได้ด้วย
๑

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘
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๒) การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
๒.๑) การตรวจคําร้อง
หลังจากที่สํานักงาน กสม. ได้รับคําร้องของผู้ร้องสํานักงาน กสม. จะตรวจ
คําร้องเพื่อให้คําร้องมีความสมบูรณ์ ทั้งในแง่ของตัวผู้ร้องและเนื้อหาของคําร้อง ซึ่งโดยปกติคําร้องจะ
เป็นการขอให้ กสม. ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน แต่หากพบว่า มีคําร้องที่ขอให้ กสม. ใช้อํานาจ
ในการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลเข้ามาด้วยแล้ว จะต้องส่งคําร้องไปยังหน่วยงานภายในสํานักงาน
กสม. เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจคําร้องแล้วจะบันทึกสรุปพร้อม
ให้ความเห็นเสนอ กสม. ว่าสมควรรับคําร้องไว้ตรวจสอบต่อไปหรือไม่ เพราะเหตุใด ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจ
เสนอให้ กสม. ไม่รับคําร้องไว้ตรวจสอบได้ หากพบว่าคําร้องนั้นเป็นเรื่องที่ผู้ร้องไม่แก้ไขเพิ่มเติม
คําร้องตามที่ร้องขอ หรือติดต่อผู้ร้องไม่ได้ หรือเป็นเรื่องที่ต่อมาภายหลังผู้ร้องได้รับการแก้ไขปัญหาแล้ว
หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องประสงค์ถอนเรื่องหรือผู้ร้องเสียชีวิตหรือเป็นเรื่องที่ กสม. เคยพิจารณาแล้ว เป็นต้น
๒.๒) การตรวจเรื่องร้องเรียน
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ กสม. จะทํางานงานโดยผ่านคณะอนุกรรมการ
แต่งตั้งขึ้นตามมาตรา ๑๕ (๙) และมาตรา ๒๖ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกรณีอนุกรรรมการเห็นว่า กรณีเรื่องร้องเรียนมีมูลและอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ กสม. จะดําเนิน
กระบวนพิจารณาตรวจสอบ โดยแจ้งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกร้องเรียนหรือที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง
เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานนั้นชี้แจงข้อเท็จจริง โดยอาจให้มาปรากฏตัวต่อหน้า กสม. ทั้งนี้ หากบุคคล
นิติบุคคล หรือหน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้องไม่มาให้ถ้อยคํา หรือไม่ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐาน
ที่ กสม. เรียกหรือสั่งให้ส่ง มีความผิดต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑ หมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ ส่วนกรณีที่ผู้ใดต่อสู้หรือขัดขวางการเข้าตรวจค้นเคหสถาน หรือสถานที่ดังกล่าว
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒ หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ จากนั้น สํานักงาน กสม.
จะรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นต่าง ๆ จากคําร้องและคําชี้แจงข้อเท็จจริงของบุคคลหรือหน่วยงานที่
ถู ก ร้ อ งว่ า เป็ น ผู้ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนหรื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน พร้ อ มด้ ว ย
พยานหลักฐานประกอบคําชี้แจงข้อเท็จจริงต่าง ๆ บันทึกสรุปข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นเบื้องต้น
ต่อ กสม. เพื่อพิจารณา
ในกรณีเรื่องร้องเรียนนั้นหากคู่กรณียินยอมตกลงประนีประนอมกัน 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
ยุติเรื่อง หากปรากฏแก่ กสม. ในภายหลังว่า มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในหนังสือดังกล่าว
กสม. จะดําเนินการพิจารณาตรวจสอบคําร้องเรียนนั้นตามอํานาจหน้าที่ต่อไป

๑๑

๑๒
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๓) การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เป็นการดําเนินการประสานงานกับบุ คคล และหน่ วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
เพื่อให้ เกิดการแก้ไ ขปัญ หาความเดือ ดร้อ นที่ร วดเร็ว ให้กับ ผู ้ร้อ ง นอกเหนือ ไปจากกระบวนการ
ตรวจสอบการละเมิด สิท ธิม นุษ ยชน โดยได้กํา หนดหลัก เกณฑ์แ ละวิธีก ารประสานการคุ้ม ครอง
สิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจกระทําได้จากคําร้องขอของผู้ร้อง หรือ กสม. มีมติให้ดําเนินการ หรือสํานักงาน
กสม. เห็นควรดําเนินการ แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจของผู้ร้อง โดยสํานักงาน กสม. จะต้อง
ดําเนินการไปตามความจําเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมของสภาพปัญหา ทั้งนี้โดยใช้ความระมัดระวัง
เพื่อมิให้เกิดผลกระทบกับผู้ร้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
ภายหลัง จากการประสานการคุ ้ม ครองสิท ธิม นุษ ยชนแล้ว หากปรากฏว่า
หน่ว ยงานหรือ บุค คลที่ไ ด้รับ เรื่อ งไป ได้แ ก้ไ ขปัญ หาให้กับ ผู้ร้อ งตามสมควรแล้ว หรือ ไม่ไ ด้แ ก้ไ ข
ปัญ หาให้กับ ผู้ร้อ ง หรือ ไม่แ จ้ง ผลการดํา เนิน การให้สํา นัก งาน กสม. ทราบภายในระยะเวลาที่
กําหนดเจ้าหน้าที่จะต้องรายงานผลดังกล่าวต่อ กสม. เพื่อพิจารณาว่าจะดําเนินการอย่างไรกับคําร้อง
นั้นต่อไป
๔) การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เมื่อ กสม. ได้ดําเนินการตรวจสอบกรณีร้องเรียนและพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว และ
เห็นว่ามีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะดําเนินการจัดทํารายงาน
ผลการตรวจสอบ ตามมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งในรายงานต้องระบุรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการณ์แห่งการละเมิดสิทธิมนุษยชน เหตุผลที่
มีความเห็นดังกล่าว และมาตรการการแก้ไขปัญหา ซึ่งต้องกําหนดให้ชัดแจ้งว่าบุคคลหรือหน่วยงานใด
มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ในเรื่องใดและด้วยวิธีการอย่างไร รวมทั้งระยะเวลาในการดําเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าว โดย กสม. อาจกําหนดให้บุคคลหรือหน่วยงานดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ด้วย
วิธีใดที่เห็นเหมาะสม เพื่อป้องกันมิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะทํานองเดียวกันอีกก็ได้
ส่ว นในกรณีที่ กสม. เห็น ว่า การกระทํา หรือ การละเลยการกระทํา ไม่เ ป็น การ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่มีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม ซึ่งสมควรแก่การแก้ไขเยียวยาความเสียหายให้กับ
ผู้ถูกกระทํา กสม. อาจกํ าหนดแนวทางแก้ไขเพื่อแจ้งให้ บุคคลหรือหน่วยงานดําเนิ นการตามความ
เหมาะสมภายใต้อํานาจหน้าที่ของบุคคล หรือหน่วยงานนั้นได้ ทั้งนี้ กสม. จะแจ้งรายงานผลการ
ตรวจสอบฯ ไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่มีหน้าที่ต้องดําเนินการตามรายงานผลการตรวจสอบโดยเร็ว
และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
๕) การติด ตามผลการดํา เนิน การตามรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน
หลังจากได้แจ้งรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังบุคคลหรือ
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องซึ่ งมี หน้ าที่ ต้ องดํ าเนิ นการตามมาตรการการแก้ ไขปั ญหาให้ แล้ วเสร็ จภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และแจ้งให้ กสม. ทราบ และมีสิทธิที่จะขอขยายระยะเวลาการดําเนินการออกไปได้
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หากบุคคลหรือหน่วยงานได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบแล้ว มิได้ดําเนินการภายในระยะเวลา
ที่ กํ า หนด หรื อ ดํ า เนิ น การแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น สมควร พระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ บัญญัติให้ กสม. เสนอต่อนายกรัฐมนตรี
เพื่ อ สั่ ง การให้ มี การดํ าเนิ นการภายใน ๖๐ วั น นับ แต่ว ัน ที ่ไ ด้ร ับ รายงาน ในกรณี ที่ ป รากฏว่ า
นายกรัฐมนตรีไม่มีการดําเนินการหรือสั่งการให้ดําเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ให้ กสม. รายงานต่อรัฐสภา เพื่อดําเนินการต่อไป หรือหากคณะกรรมการเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม อาจเปิดเผยให้สาธารณชนทราบก็ได้
๒.๑.๒ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดีต่อ
ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง
(๒) เสนอเรื่ อ งพร้ อ มด้ ว ยความเห็ น ต่ อ ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ ในกรณี ที่ เ ห็ น ชอบตามที่ มี ผู้ ร้ อ งเรี ย นว่ า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗
วรรคหนึ่ง (๓) เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า
กฎ คํ า สั่ ง หรื อ การกระทํ า อื่ น ใดในทางปกครองกระทบต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ
ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา
คดีปกครอง และมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๔) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการ
ร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม
ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
โดยที่ กสม. จะต้องแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้
เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น ในระหว่างนี้ กสม. จึงได้ออก
ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ การเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟ้องคดี
ต่อศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อรองรับการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวของรัฐธรรมนูญ
โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวกับการยื่น คําร้อง การดําเนินการของสํานักงาน กสม. ก่อนเสนอเรื่องหรือ
ฟ้องคดีต่อศาล การพิจารณาดําเนินการของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง และการพิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ กสม. และเพื่อให้การปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นไปโดยเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ กสม. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่อง
ต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองหรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม เพื่อทําหน้าที่กลั่นกรองและเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่ขอให้ กสม. เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล ซึ่งหลังจาก กสม. รับเรื่อง
ร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลไว้พิจารณา กสม. อาจดําเนินการไกล่เกลี่ยคู่กรณีหรือ
คู่ความเพื่อทําความตกลงระงับข้อพิพาท หรือประนีประนอมพร้อมจัดทําข้อตกลงด้วย และในกรณีที่
กสม. มีมติให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล กสม. จะแต่งตั้งพนักงานผู้รับผิดชอบคดีจากพนักงานคดี
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หรือข้าราชการของสํานักงาน กสม. หรือทนายความ หรือบุคคลอื่น เช่น พนักงานอัยการ ฯลฯ เพื่อให้มี
หน้าที่รับผิดชอบดําเนินการเกี่ยวกับคดีตามที่ กสม. มอบหมายต่อไป
ต่อมา เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีประกาศฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง ยกเว้น หมวด ๒ โดยให้องค์กรอิสระและองค์กรอื่น
ตามรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช ๒๕๕๐ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป ดังนั้น กสม. ซึ่งเป็นองค์กรอื่นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ จึงยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปตาม
ประกาศคณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ ฉ บั บ ดั ง กล่ า ว โดยการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ย่ อ มเป็ น ไปตามที่
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการสิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ กํ า หนดไว้ แ ต่ เ นื่ อ งจากร่ า ง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ที่ปรับปรุงแก้ไขให้ กสม. มีอํานาจหน้าที่
ครบถ้วนตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การแก้ไขเพิ่มเติมให้มีอํานาจหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาคําร้องที่ผู้ร้องขอให้ กสม. เสนอเรื่องพร้อมด้วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือศาลยุติธรรม ยังอยู่ระหว่างกระบวนการทางนิติบัญญัติ
ดังนั้น การสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีผลให้ กสม. ไม่มี
อํานาจหน้าที่โดยตรงในการเสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาลในเรื่องที่ประชาชนมีคําร้องขอให้เสนอเรื่อง
หรือฟ้องคดีต่อศาลได้อีกต่อไป แต่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
ผู้ร้องในคําร้องด้านคดีสิทธิมนุษยชน กสม. จึงได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชน
และมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยให้คณะอนุกรรมการยังคงมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา
คําร้องด้านคดีสิทธิมนุษยชนเพื่อจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน แต่หากคําร้องใดสมควรนําไปสู่การเสนอเรื่องและฟ้องคดีต่อศาลก็จะ
มอบหมายให้สํานักงาน กสม. จัดพนักงานคดีช่วยเหลือการจัดทําคําฟ้องและเอกสารเกี่ยวกับคดีเพื่อให้
ผู้ร้องยื่นฟ้องหรือดําเนินคดีในนามของผู้ร้องโดยตรงต่อไป รวมทั้งให้คณะอนุกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่
ตรวจสอบคําร้องที่ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วย
๒.๑.๓ การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือ
คณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กสม. มีการดําเนินการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยการ
เสนอในรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน การนําเสนอของคณะอนุกรรมการด้าน
เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งการให้ความเห็นต่อกฎหมายในกรณีที่
หน่วยงานของรัฐขอให้ กสม. เสนอความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยที่อํานาจหน้าที่ดังกล่าว
เป็นหน้าที่หลักของ กสม. ที่สําคัญ ดังนั้น กสม. จึงได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการเสนอแนะ
นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ ดังนี้
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๑) กระบวนการขั้ นตอนจั ดทํ ารายงานเพื่อเสนอแนะนโยบายหรื อข้ อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้
๑.๑) การกําหนดหัวข้อศึกษา ซึ่งมีที่มาจากการได้รับมอบหมาย จากที่ประชุม
กสม. ด้านบริหาร ด้านคุ้มครอง ด้านคดีสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจาก
กสม. ผ่านทางคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน พั ฒนาจากข้ อเสนอ/ข้ อค้ นพบในรายงานการศึ กษา/วิ จั ยที่ กสม. หรื อ
คณะอนุ กรรมการฯ ศึ ก ษา หรื อ มอบหมายให้ สํ า นั ก งาน กสม. ศึ ก ษาและข้ อ เสนอจากที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ
๑.๒) การจัดทํารายงานผลการพิจารณาฯ โดยการศึกษา วิเคราะห์จากเอกสาร
กฎหมายและหลั ก การด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การรั บ ฟั ง ความเห็ น จากผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ผู้ แ ทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอํานาจหน้าที่ โดยทําเป็นหนังสือ หรือจัดประชุมกลุ่มย่อย การจัดทําและ
ปรับปรุงร่างรายงานตามความเห็นของที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ
๑.๓) การเสนอขอความเห็นชอบ มี ๒ ขั้นตอน คือ (๑) ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการฯ และ (๒) ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม กสม. ด้านบริหาร หรือด้านคุ้มครอง
๑.๔) การเสนอเรื่อง ต่อคณะรัฐมนตรีและ/หรือรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และประธานวุฒิสภา กรณีมีข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายลําดับพระราชบัญญัติขึ้นไป การแจ้ง
หน่วยงานของรั ฐที่ม ีอํา นาจหน้า ที่เ พื่อ ประสานงานในเบื้อ งต้น คู่ข นานกับ การเสนอเรื่อ งเข้า ที่
ประชุมคณะรัฐมนตรี และแจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีที่มาจากรายงานผลการพิจารณาคําร้องฯ)
๑.๕) การติดตามความก้าวหน้า ตามที่ได้เสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและ/หรือ
รั ฐ สภา ประธาน สภาผู้ แ ทนราษฎร ประธานวุ ฒิ ส ภา (แล้ ว แต่ ก รณี ) และรายงานที่ ป ระชุ ม
คณะอนุกรรมการฯ ทราบเมื่อได้รับหนังสือตอบรับ หรือแจ้งผล หรือแสดงความเห็นต่อข้อเสนอแนะฯ
จากสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี หรือหน่วยงานของรัฐ ตามที่ กสม. มีหนังสือไปถึง รวมทั้งจัดทํา
สรุปข้อเสนอแนะฯ จากรายงานผลการพิจารณาฯ เป็นส่วนหนึ่งในรายงานผลการดําเนินงานของ
กสม. ประจําปี
๑.๖) การเผยแพร่และนําไปใช้ประโยชน์ ทางเว็บไซต์ของสํานักงาน กสม. และ
จัดพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่/วิชาการ (เฉพาะบางเรื่อง) เพื่อให้ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
หน่วยงานต่าง ๆ ในสํานักงาน กสม. นําไปใช้ประโยชน์ รวมทั้งรวบรวมข้อเสนอทั้งหมดเพื่อเผยแพร่
และใช้ในการอ้างอิง
๒) การจัดทํารายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสําคัญกับการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์/สถานการณ์ด้านสิทธิที่เกิดขึ้นหรือมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นข้อมูลทางวิชาการ
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ซึ่งที่ผ่านมา กสม.
ชุดที่สอง ได้จัดทําการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและ
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ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับมาตรฐานการทํางานของ
รัฐบาล ตลอดจนหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการ ให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี รวมทั้งการให้ความเห็นทางกฎหมาย เพื่อมี
ข้อเสนอในการปรับปรุงร่างกฎหมายต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี ร่วมปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่กระบวนการตรากฎหมาย การตีความบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และการ
บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งหากในอนาคต กสม. สามารถพัฒนาวิธีการขั้นตอนการเสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายให้เป็นระบบ เป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้รับการยอมรับจากรัฐสภา
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ได้อย่างแท้จริง
๒.๑.๔ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นหน้าที่หลักสําคัญประการหนึ่ง ของ กสม. ตามรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๖) (๗) และพระราชบั ญ ญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๑) และ (๔) ให้อํานาจหน้าที่ กสม.
ในการส่ งเสริ มการเคารพและการปฏิ บั ติตามหลักสิทธิม นุ ษยชนทั้งในระดั บประเทศและระหว่าง
ประเทศและส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
โดย กสม. ให้ความสําคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การเคารพและการ
ปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ถือเป็นการดําเนินงานเชิงรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และได้รับ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ปลุกจิตสํานึก และ
สร้างวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยดําเนินการด้านการ
ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน ในทุกภาคส่วน รวมทั้งในสถาบันการศึกษา
ทุกระดับ เพื่อให้สังคมไทยมีการส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีการจัด
กิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการ
เรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนต่างๆ อย่างต่อเนื่อง การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อต่าง ๆ เป็นต้น
๒.๑.๕ การประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. มีการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน และการพัฒนากลไกการทํางาน
การส่งเสริมสนับสนุน และประสานงานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ หลากหลายกลุ่มทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสั ง คม และภาคประชาชน เช่ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา การสร้ า ง
เครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยการสนับสนุนส่งเสริมให้เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
ตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม พัฒนาการทํางานร่วมกับเครือข่าย ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม
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ภาคเอกชนและภาครัฐ การสร้างเครือข่ายเยาวชน เป็นการจัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยผ่านโครงการต่าง ๆ รวมทั้งการเข้าไปสนับสนุน
การทํางานในพื้นที่ด้านวิชาการ เพื่อให้กลไกการทํางานของภาคประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่มีความ
เข้มแข็ง
๒.๑.๖ การส่งเสริมงานศึกษาวิจัย
กสม. ได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้านต่าง ๆ และจัดทําแผนการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาหัวข้อหรือ
ประเด็นการศึกษาวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การเสนอแนะ
นโยบายและข้อ เสนอในการปรับ ปรุง กฎหมายและกฎ ต่อ รัฐ สภาหรือ คณะรัฐ มนตรี ตลอดจน
การพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของ กสม. และสํานักงาน กสม. โดย กสม. จะพิจารณาประเด็น
สาเหตุ ของปัญหาการละเมิ ดสิ ทธิม นุ ษยชน สรุป ข้อ มู ลและวิเ คราะห์ จัดลําดั บความสํ าคัญในการ
ศึกษาวิจัยแล้วจัดทําแผนการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนําผลการศึกษาวิจัยนั้นมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาระบบงานด้านสิทธิม นุษยชน การสร้า งองค์ค วามรู้ด้านสิทธิม นุษยชน เพื่อ เป็น แนว
ทางการดําเนินงานของ กสม. และเป็นข้อมูลในการจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังนําไปสู่การขับเคลื่อน
ผลงานการศึกษาวิจัยไปยังสถาบันการศึกษา ผู้สนใจ และเผยแพร่สู่สาธารณชน เพื่อการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
๒.๑.๗ การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. มีการดําเนินด้านต่างประเทศ โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของประเทศต่าง ๆ ในระดับสากลและภูมิภาค เช่น การทําหน้าที่ตําแหน่งประธานกรอบความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia Pacific Forum of
National Human Rights Institutions – APF) โดยผ่านกิจกรรมการอบรม การสัมมนา การดูงาน
การหารือในระดับสูง การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งการจัดทําท่าทีร่วมกัน
ในเวทีการประชุมระหว่างประเทศที่สําคัญ การทําหน้าที่สมาชิก ICC Bureau ซึ่งเป็นองค์กรบริหารสูงสุด
ของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ International
Coordinating Committee of National Human Rights Institutions (ICC) โดย กสม. ได้มีส่วนร่ว ม
ในการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อํานาจหน้าที่
ของ Bureau การทําหน้าที่ประธานกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institution Forum – SEANF)
นอกจากนี้ กสม. ยังให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council) และ
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คณะกรรมการประจําสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ (Treaty bodies) เป็นต้น
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ กสม. ในการทําหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนตามหลักการปารีสว่าด้วยสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเพื่อส่งเสริมการ
เคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
๒.๑.๘ การจัดทํารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี
กสม. มีห น้า ที ่ใ นการจัด ทํ า รายงานประจํ า ปีเ พื ่อ ประเมิน สถานการณ์ด ้า นสิท ธิ
มนุษยชนภายในประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งการ
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีเสนอต่อรัฐสภา มาตรา ๑๕(๖) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยการจัดทํารายงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศว่า ในแต่ละปีประเทศไทยมี
เหตุการณ์หรือพัฒนาการที่สําคัญที่มีผลกระทบทั้งในเชิงบวกและเชิงลบต่อสิทธิของประชาชนที่ได้รับ
การรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายภายในของไทยและตามพันธกรณีของไทยต่อประชาคม
ระหว่างประเทศในเรื่องใดบ้าง และ กสม. ได้มีการดําเนินงานในส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร และในประเด็น
ที่เป็นปัญหา กสม. ได้มีข้อเสนอแนะ เพื่อแก้ไขปัญหาไปยังรัฐบาล หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไร
๑) การจัดทํารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
กสม. จะทํ า การรวบรวมข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
ประเทศไทยที่เกิดขึ้นในแต่ละปี แล้วนํามาประเมินและวิเคราะห์โดยใช้กรอบการประเมินที่สําคัญ
๒ ประการ ประกอบด้วย (๑) กรอบที่กําหนดสิทธิต่าง ๆ ที่รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน อันได้แก่ สิทธิที่ได้รับการรับรองในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ซึ่งปรากฏในหมวดที่ ๓ สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย และหมวดที่ ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
รวมถึงสิทธิที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ (๒) กรอบเกี่ยวกับหน้าที่ของรัฐ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ อันได้แก่สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ ที่ไทยเป็นภาคี โดยจะพิจารณาว่ารัฐได้ดําเนินการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามหน้าที่หลักของรัฐ ๓ ประการ ได้แก่ (๑) การเคารพสิทธิ
หมายถึง การที่รัฐไม่เข้าไปแทรกแซงการใช้สิทธิของประชาชน (๒) การคุ้มครองสิทธิหมายถึง การที่
รัฐมีมาตรการดูแลไม่ให้เกิดการละเมิดสิทธิโดยบุคคลที่สาม หากเกิดการละเมิดรัฐต้องเข้ามาดูแลให้
การคุ้มครอง และ (๓) การทําให้สิทธิเกิดผลในทางปฏิบัติ หมายถึง การที่รัฐต้องดําเนินการรับรองหรือ
ประกันสิทธิของประชาชนด้วยการสร้างกรอบทางกฎหมายและนโยบาย รวมถึงการมีมาตรการต่าง ๆ
ที่จะช่วยให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิดังกล่าว การช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและได้ใช้สิทธิและ
เสรีภาพที่ได้รับการรับรองในกฎหมายภายในและตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนของไทย
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ในการจัดทํารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย กสม.
จะได้นํากรอบการประเมินที่กล่าวมาข้างต้นมาใช้ในการวิเคราะห์ว่า รัฐได้ดําเนินการส่งเสริมและ
คุ้ ม ครองสิ ทธิ ต่ าง ๆ ตามที่ ป รากฏในรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายภายในของประเทศ รวมทั้ ง ใน
สนธิสัญญาระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคีมากน้อยเพียงใด และในกรณีที่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จะได้มีการวิเคราะห์ว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นเกิดจากสาเหตุใด รัฐได้เข้าไปดําเนินการแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร และการดําเนินการนั้นส่งผลให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิในทาง
ปฏิบัติหรือไม่เพียงใด หากการดําเนินการของรัฐไม่เพียงพอ ก็เป็นหน้าที่ของ กสม. ในฐานะกลไกที่มี
หน้าที่ในการตรวจสอบการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐ ที่จะต้องให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สิทธิต่างๆ ที่ได้รับการรับรองตาม
รัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
๒) การจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีของ กสม.
เป็ น รายงานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ กสม. ซึ่ ง ได้ ม อบหมายให้
สํานักงาน กสม. ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการทั่วไปของ กสม. จัดทํารายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
เป็นประจําทุกปี เพื่อเสนอต่อรัฐสภา ซึ่งมีภารกิจที่สําคัญ ประกอบด้วย การตรวจสอบและรายงาน
การกระทํ า หรื อ การละเลยการกระทํ าอั นเป็ นการละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษยชน การเสนอเรื่ องพร้ อมด้ วย
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 บรรดาอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายรัฐสภาให้เป็นอํานาจหน้าที่ของ กสม.
และให้ประธานกรรมการเป็ นผู้ใ ช้อํานาจในการบริ หารราชการและการบริหารงานบุคคลสําหรับ
ข้าราชการของสํานักงาน กสม. ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภา และ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา อันได้แก่ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการฝ่าย
รัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งมีเลขาธิการ กสม.
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสํานักงาน กสม. ขึ้นตรงต่อประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ
เป็นผู้ บัง คั บ บัญชาข้าราชการ โดยมีจํานวนบุคลากรของสํานักงาน กสม. ณ วั นที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๕๘ จํานวนทั้งสิ้น ๒๔๓ คน รายละเอียดตามตารางแผนภูมิที่ ๒ - ๒

๑๙

๒๐๐

รายงานผลกการดําเนินงานของคคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติติ ชุดที่สอง

แผนภูมิทีท่ี ๒ - ๒ จํานวนบุ
น คลากรขของสํานักงานนคณะกรรมกาารสิทธิมนุษยชชนแห่งชาติ

ทีมา
่ม : กลุ่มงานนบริหารงานทรัรัพยากรบุคคล สํานักบริหารรกลาง

๒) ด้านกการงบประมมาณ
พระร าชบั ญ ญั ติ คณะกรรมกาารสิ ท ธิ ม นุ ษยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔๒ มาตร า ๒๑
กําหนดใให้สํานักงานน กสม. โดยความเห็นชออบของ กสมม. เสนองบปประมาณรายยจ่ายประจําปีผ่าน
ประธานนรัฐสภาเพื่อเสนอให้คณะรรัฐมนตรีพิจาารณาจัดสรรรงบประมาณ
ณให้พอเพียงกกับการบริหารงาน
า
โดยอิสระของ กสม. ไว้ในร่างพระะราชบัญญัตงิงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรือร่างงบบประมาณราายจ่าย
ณรายจ่ายปรระจําปีดังกล่าว จะต้อ งถืถือ ปฏิบัติต า มพระราชบััญ ญัติ
เพิ่มเติม ซึ่งการเสนอองบประมาณ
๒
วิธีการงบบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งตั้งแต่ปี ๒๕๕๔๔ – ๒๕๕๕๘ กสม. ได้รับจัดสรรเงินงงบประมาณราายจ่าย
ประจําปี รายละเอียดตามแผนภู
ด
มทีทิ ่ ๒ - ๓ ดังงนี้
แผนภูมมิิที่ ๒ - ๓ จํจานวนเงินงบประมาณรรายจ่ายประะจําปีของสํานั
า กงาน กสมม.

ที่มา : กลุ่มงานนนโยบายและยุทธศาสตร์
ท
สํานั
า กบริหารกลาาง
๒

พระราชบััญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๐๒ มาตรา ๔ และะมาตรา ๖
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๒.๒ คณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พระราชบัญญั ติ ค ณะกรรมการสิทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามมาตรา ๑๕ (๙)
บัญญัติให้ คณะกรรมการมีอํานาจแต่งตั้งอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านตามอํ า นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ซึ่ ง
ประกอบด้วย บุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันวิชาการ บุคลากรในวิชาชีพต่าง ๆ เช่น นักกฎหมาย แพทย์
สื่อมวลชน เป็ นต้ น และมาตรา ๒๖ วรรคสาม ในการพิ จารณาตรวจสอบการละเมิ ดสิทธิมนุ ษยชน
คณะกรรมการอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะเพื่อทําหน้าที่สืบสวนและสอบสวน
ข้ อ เท็ จ จริ ง รั บ ฟั ง คํ าชี้ แ จงและพยานหลั ก ฐาน และจั ด ทํ า รายงานตามระเบี ย บที่ ค ณะกรรมการ
กํ า หนดเสนอต่ อ คณะกรรมการได้ ในการนี้ ให้ ค ณะอนุ ก รรมการมี อํ า นาจหน้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการ เว้นแต่คณะกรรมการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ กสม. ชุดที่สอง ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงครบวาระการดํารงตําแหน่ง ๖ ปี ในวันที่ ๒๔
มิถุนายน ๒๕๕๘ กสม. ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน โดยจําแนกเป็น ๔ ด้าน
คือ คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบและยุทธศาสตร์ คณะอนุกรรมการตามอํานาจหน้าที่ของ กสม.
คณะอนุก รรมการด้า นการบริห ารการจัด การองค์ก ร และคณะอนุก รรมการเฉพาะกิจ ในกรณี
สถานการณ์เฉพาะ โดยมีขอบเขตการปฏิบัติงาน ดังนี้
๒.๒.๑ คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบและด้านประเด็นยุทธศาสตร์
กสม. เห็นว่า การดําเนินงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ และ
สร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน จําเป็นต้องมีการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นงานเชิงรับเข้ากับงานป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นงานเชิงรุกผ่านการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขพฤติกรรมของบุคคล องค์กร ตลอดจนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งใน
ส่วนนโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปลูกฝังหรือสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน ผ่าน
กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกอบรมต่าง ๆ จึงกําหนดภารกิจการทํางานเชิงประเด็น โดยมี
คณะอนุกรรมการในประเด็นนั้น ๆ ปฏิบัติหน้าที่ ๒ ด้าน คือ ด้านตรวจสอบและด้านยุทธศาสตร์ มี
ขอบเขตหน้าที่ ดังนี้
คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ
เน้นภารกิจการตรวจสอบกรณีร้องเรียน หรือการ
กระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน (ในกรณีที่เป็น
การหยิบยกจาก กสม.) การตรวจสอบการกระทํา
หรือการละเลยการกระทํา อันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่าง

คณะอนุกรรมการด้านประเด็นยุทธศาสตร์
เน้นการนําข้อค้นพบที่ประมวล/สังเคราะห์จากภารกิจการ
ตรวจสอบกรณีร้องเรียนหรือการกระทําที่เป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน (ในกรณีที่เป็นการหยิบยกจาก กสม.) มา
ดําเนินกิจกรรมเชิงยุทธศาสตร์ การประสานงานกับหน่วย
ราชการ องค์การเอกชน และองค์กรอื่นในด้านสิทธิมนุษยชน

๒๑

๒๒

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบ
ประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และเสนอมาตรการการแก้ไข การไกล่เกลี่ยเพื่อให้
คู่กรณีทําความตกลงในการประนีประนอมหรือระงับ
ข้อพิพาทและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผลผลิต คือ การแก้ไขปัญหาตามกรณีร้องเรียน
หรือการหยิบยก โดยมีรายงานผลการพิจารณา
และข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะอนุกรรมการด้านประเด็นยุทธศาสตร์
เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อจัดทํานโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ กสม. และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์
สร้างการเปลี่ยนแปลง แก้ไขพฤติกรรมของบุคคล องค์กร
ตลอดจนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งในส่วนนโยบาย
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และปลูกฝังหรือสร้างวัฒนธรรม
สิทธิมนุษยชน ผ่านกระบวนการเรียน การสอน และการ
ฝึกอบรมต่าง ๆ
ผลผลิต คือ การสร้างเครือข่าย/กลไกผู้นําการเปลี่ยนแปลง
(Change Agents) ซึ่งพัฒนาเป็นกลไกในการส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติ การตรวจสอบคําร้อง ซึ่งเป็นการทํางานเชิงรับอาจนําไปสู่
การกําหนดยุทธศาสตร์เพื่อรุกไปข้างหน้า นําไปสู่การแก้ปัญหาหรือจัดทําข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ในการดําเนินการอนุกรรมการบางชุดจึงรวมกิจกรรมการตรวจสอบและการ
เสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ไว้ในกรรมการชุดเดียวกัน
๒.๒.๒ คณะอนุกรรมการตามอํานาจหน้าที่ของ กสม.
เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม. ในภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของ กสม.
ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ในส่วนอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและ
ด้านยุทธศาสตร์
๒.๒.๓ คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการองค์กร
เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม. ในด้านการบริหารจัดการองค์กร
และบุคลากรภายใน กสม. และสํานักงาน กสม.
๒.๒.๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจในกรณีสถานการณ์เฉพาะ
เพื่อทําหน้าที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม. ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องที่มี
สถานการณ์สําคัญ เร่งด่วน หรือเพื่อดําเนินการศึกษา หรือแก้ไขปัญหาอุปสรรค และการดําเนินการของ
กสม. เป็นการเฉพาะ เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
อนึ่ง คณะอนุกรรมการโดยส่วนใหญ่จะมีวาระการดํารงตําแหน่ง ๑ ปี ยกเว้นคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจจะดําเนินการจนกว่าภารกิจจะแล้วเสร็จ โดยใน กสม. ชุดที่สอง ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียดตามตารางที่ ๒ - ๑ ดังนี้
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๒๓
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ที่มา : กลุ่มงานอํานวยการกิจการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๓ พนักงานเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. อาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็น
บุ คคลภายนอก๔ เพื่ อช่ วยเหลื อการปฏิ บั ติ งานได้ ตามมาตรา ๒๖ วรรค ๔ แห่ งพระราชบั ญญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และข้อ ๓ ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งในการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเจ้ าหน้าที่ ดังกล่าว สามารถเบิ กค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางได้ตามระเบี ยบคณะกรรมการสิ ทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคล พยาน
ผู้ทรงคุณวุฒิ พยานผู้เชี่ยวชาญ และพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔
โดยในการปฏิบัติของ กสม. ชุดที่สอง ได้มีคําสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือการ
ปฏิบัติงานของ กสม. ในเรื่องต่าง ๆ รวม ๑๒ คําสั่ง เช่น การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานการทํางานเชิงรุกสิทธิในกระบวนการยุติธรรม การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส และการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม
นปช. เป็นต้น

๓
๔

รายชื่อของคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินําเสนอไว้ในภาคผนวก
ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔ กําหนดว่า
“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า บุคคลภายนอก ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๓

การดำเนินงานของ กสม.
ตอสถานการณสิทธิมนุษยชน
ที่มีผลกระทบในวงกวาง
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บทที่ ๓
การดาเนินงานของ กสม. ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบในวงกว้าง
๓.๑ การตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม
๒๕๕๓
๓.๑.๑ สถานการณ์
เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่งเป็นการชุมนุมเพื่อกดดันให้รัฐบาลที่มีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
เป็นนายกรัฐมนตรี ยุบสภาและให้มีการเลือกตั้ง
ใหม่ โดยเห็นว่า รัฐบาลมาจากการจัดตั้งหรือได้รับ
การสนั บ สนุ น จากกองทั พ และกลุ่ ม พั น ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
กลุ่ ม นปช. ได้ ก าหนดให้ วั นที่ ๑๒
มี นาคม ๒๕๕๓ เป็ นวั นเริ่ มต้ นการระดมมวลชน
ทั่วประเทศเข้า สู่พื้นที่ ใ จกลางกรุง เทพมหานคร
รัฐบาลจึ ง ประกาศใช้ พ ระราชบัญ ญั ติก ารรั กษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ จากนั้น การชุมนุมเริ่มยืดเยื้อ
เนื่องจากไม่มีการตอบสนองจากรัฐบาล แม้ว่าจะมีการเจรจาของทั้งสองฝุาย แต่ก็ไม่สามารถตกลงกันได้
เพราะต่างยึดมั่นในจุดยืนของตน การชุมนุมได้เพิ่มความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความไม่ พอใจ และ
การปลุกระดม ยั่วยุของแกนนาอย่างต่อเนื่อง
ผ่ า นสื่ อ หลายประเภท เช่ น วิ ท ยุ โทรทั ศ น์
ถ่ายทอดสัญญาณผ่านดาวเทียม การเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหายั่วยุให้ใช้ความรุนแรง
ตลอดเวลา ดังนั้น เมื่อ กลุ่ม นปช. ได้ทาการ
ปิด ล้อ มและบุก รุก เข้า ไปในอาคารรัฐ สภาใน
ขณะที่มีการประชุมรัฐสภา เมื่อวันที่ ๗ เมษายน
๒๕๕๓ รัฐบาลจึงได้ประกาศใช้พระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ ฉุกเฉิน พ.ศ.

๒๔

๒๕
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๒๕๔๘ เพื่อควบคุมการชุมนุม และได้จัดตั้งศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เพื่อทา
หน้าที่แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวแทนศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.) ที่ได้จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
ศอฉ. ได้ อ อกมาตรการบั ง คับ ใช้ ก ฎหมาย
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่ม นปช. ได้ ขยายพื้นที่
การชุมนุมจากบริเวณสะพานผ่านฟูาลีลาศ ถนน
ราชด าเนิ น ไปยั ง สี่ แ ยกราชประสงค์ แ ละพื้ น ที่
โดยรอบ นอกจากนั้นยังได้มีการเคลื่อนการชุมนุม
ไปยั ง พื้ น ที่ อื่ น ๆ ของกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล ทาให้เ กิดความวุ่นวาย สถานการณ์
เริ่ ม รุ น แรงมากขึ้ น ท าให้ มี ก ารบาดเจ็ บ และ
สูญเสียชีวิตในหลายกรณี เช่น กรณี ความรุนแรง
ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย สี่แยกคอกวัวและพื้นที่โดยรอบ เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ กรณี
ความรุนแรงที่แยกศาลาแดง ถนนสีลม เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ กรณีความรุนแรงที่อนุสรณ์
สถานแห่งชาติ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓ และกรณีกลุ่ม นปช. บุกเข้าตรวจ
ค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นต้น
ในที่ สุ ด สถานการณ์ เ ข้ า สู่ ค วามตึ ง เครี ย ดมากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ รั ฐ บาลตั ด สิ น ใจสั่ ง การให้
กองกาลังทหารปฏิบัติการ “กระชับพื้นที่” โดยการปฏิบัติการดังกล่าวเกิดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๕๓ ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจานวนมาก นอกจากนั้น ยังเกิดเหตุการณ์ ความ
รุนแรงต่อเนื่องหลายเหตุการณ์ เช่น การจลาจลเผาอาคารห้างสรรพสินค้า การขว้างระเบิดใส่ที่ทาการ
สถานีโทรทัศน์ การเผายางรถยนต์ การทาร้ายร่างกาย และลอบยิง รวมทั้งการเผาอาคารศาลากลาง
ของหลายจัง หวัด เช่น จัง หวัด อุด รธานี จัง หวัด ขอนแก่น จัง หวัด อุบ ลราชธานี และจัง หวัด
มุก ดาหาร จากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าว ได้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งฝุายรัฐ
กลุ่มผู้ชุมนุม ประชาชนทั่วไป รวมถึงประเทศชาติโ ดยรวม ซึ่งความสูญเสียดังกล่าวถือเป็นกรณีที่
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอันถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. เห็นความสาคัญ อย่างยิ่ง ที่ต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อชี้แจง
ให้สาธารณชนได้ทราบ ตลอดจนการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการการแก้ไขปัญหาให้ทุก
ภาคส่วนได้ตระหนักถึงผลเสียที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ กสม. ยังได้รับเรื่องร้องเรียน
ขอให้ มี ก ารตรวจสอบการกระท าหรื อ การละเลยการกระท าอั น เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
เหตุการณ์ดังกล่าว จานวน ๓๒ คาร้อง ซึ่งแยกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือ กลุ่มคาร้องที่กล่าวหาว่ารัฐบาล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกระทาการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และคาร้องที่กล่าวหาว่าแกนนา
กลุ่ม นปช. กระทาการอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
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๓.๑.๒ การดาเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กสม. ติ ด ตามตรวจสอบสถานการณ์ สิ ทธิ ม นุษ ยชนตลอดช่ ว งเวลาของการชุ ม นุ ม ฯ
นับตั้งแต่เริ่มชุมนุมจนกระทั่งการชุมนุมสิ้นสุดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
๑) การออกแถลงการณ์
กสม. ได้ออกแถลงต่อสถานการณ์การชุมนุมดังกล่าว ดังนี้
๑.๑) วัน ที่ ๑๑ มี น าคม ๒๕๕๓ เริ่ ม มีก ารเคลื่อ นไหวรวมตัว ของกลุ่ม ผู้ ชุ ม นุ ม
ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด กสม. ได้ออกแถลงการณ์วิงวอนให้ทุกฝุายยึดมั่นในสันติวิธีไม่ใช้
ความรุนแรง เคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกัน โดยแถลงการณ์มีเนื้อหาว่า กสม. ห่วงใยว่าการนัดชุมนุม
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ อาจนาไปสู่สถานการณ์ที่รุนแรงและมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคม
ประชาธิปไตย การแสดงความคิดเห็น การรวมตัว
และการชุมนุมเป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุคคล
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ ได้ประกันเสรีภาพไว้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปโดยสงบและปราศจากอาวุธ กสม.
ขอวิงวอนให้ทุกฝุายยึดมั่นในสันติวิธี ไม่ใช้ ความ
รุ น แรง เคารพสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพซึ่ ง กั น และกั น
โดยสมควรปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยฝุายรัฐบาล
หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพการชุมนุมของประชาชน โดยหลีกเลี่ยงการ
ใช้อาวุธและความรุนแรงในการปฏิบัติหน้าที่ การจากัดเสรีภาพในการชุมนุมต้องเป็นไปตามหลักการ
สากล โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ในสัดส่วนที่เหมาะสม เท่าที่
จาเป็นตามสถานการณ์และคานึงถึงผลลัพธ์ในทางสันติ ส่วนฝุายผู้นาและผู้เข้าร่วมการชุมนุม ย่อมมี
เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญ แต่การใช้เสรีภาพดังกล่าวต้องไม่
ละเมิดกฎหมาย อาทิ ไม่กระทบต่อความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย หรือสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลอื่นและต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่ยั่วยุให้เกิดความเกลียดชัง อันอาจนาไปสู่การใช้ความรุนแรง
ต่อประชาชนที่มิได้มีส่วนร่วมในการชุ มนุม การชุ มนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นเสรีภาพขั้น
พื้นฐานในทุกประเทศที่เป็นสังคมประชาธิปไตย จึงขอให้มีความอดทนและอดกลั้น
กสม. ขอให้ทุกคนได้ช่วยกันปฏิบัติหน้าที่พลเมืองที่ดี ด้วยการช่วยกันเฝูาระวังและ
ปูอ งกัน ความปลอดภัย ของเคหสถานและชุม ชนโดยรอบ หากมีบุคคลหรือ กลุ่ม คนที่มีแนวโน้ม จะ
กระทาการที่เห็นว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือกฎหมาย โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยตรงทันที
และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรือการปะทะระหว่างกันอันจะนาไปสู่ภาวะความวุ่นวายและไร้ระเบียบ
๑.๒) วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๓ มีการเรียกประชุมนัดพิเศษเพื่อประเมินสถานการณ์
การชุมนุมสาธารณะ และพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการชุมนุมตลอดจนทิศทางของ กสม. ในฐานะที่
ทาหน้าที่เ ชื่อมกลไกต่าง ๆ ในสัง คมเพื่อหาทางออกจากวิกฤตร่วมกัน และได้ออกแถลงการณ์ว่า

๒๖

๒๗
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กสม. ขอแสดงความชื่นชมผู้มาชุมนุม และรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนกลุ่มต่าง ๆ ที่ช่วยกันเฝูา
ระวั ง ติ ด ตาม ก ากั บ ให้ ก ารชุ ม นุ ม เป็ น ไปด้ ว ยดี โดยไม่ เ กิ ด ความรุ น แรง และจะท าการรวบรวม
วิเคราะห์ และศึกษาข้อเรียกร้องที่กระทบต่อสิทธิ และเสรีภาพของผู้ชุมนุม ที่มีต่อรัฐบาล อย่างเป็น
ระบบ โดยเฉพาะเรื่ อ งที่ เ ป็ น ปั ญ หาความ
เดือดร้อนของผู้ชุมนุมและประชาชน เพื่อหาทาง
ออกของสั ง คมร่ ว มกั น ต่ อ ไป ตลอดจนเรื่ อ ง
ร้องเรียนที่เกี่ยวเนื่ องจากการชุมนุ มที่แต่ละฝุาย
ร้องมาที่ กสม. นั้น กสม. จะตั้งคณะกรรมการ
ชุ ดพิ เ ศษ โดยมี ประธาน กสม. เป็นประธาน
และทาบทามบุคคลซึ่งเป็นที่ยอมรับจากสังคมเข้า
ร่วมเป็นกรรมการ เพื่อความเป็นธรรมแก่ทุกฝุาย
เนื่ องจากสถานการณ์ การชุ มนุ มครั้ งนี้ มีความซั บซ้ อน อ่อนไหว และเปราะบาง ดังนั้ น ทิ ศทางการ
ดาเนินการของ กสม. ในขั้นตอนต่อไป จะต้องเป็นมติของคณะกรรมการทั้งชุดเท่านั้น
๑.๓) เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ช่วงเวลากลางคืน ได้เกิดเหตุการณ์มีกลุ่ม
ผู้ชุมนุมบางส่วนบุกเข้าไปในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เพื่อตรวจสอบค้นหากาลังทหาร ซึ่งถือเป็นการ
กระทาที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง กสม. ได้ออกแถลงการณ์เรื่อง ขอประณามการละเมิด
หลักการสิทธิมนุษยชนและเรียกร้องให้เคารพเครื่องหมายกาชาด สถานพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรทางการแพทย์ และสิทธิของผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย โดยมีเนื้อหาในแถลงการณ์ ว่า จากการ
กระทาอันเป็นการละเมิดด้วยการ ข่มขู่ คุกคาม บุกรุกสถานรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น การปิดล้อม
การปิดกั้นทางเข้า-ออก การเข้าไปตรวจค้น หรือแม้แต่การนาร่างผู้เสียชีวิตออกจากโรงพยาบาลโดย
ไม่เป็นไปตามขั้นตอน ทาให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้รักษาพยาบาลไม่สามารถช่วยเหลือดูแลรักษา
และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่ เกิดการหยุดชะงักในการให้บริการการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน
โดยทั่วไปและในภาวะฉุ กเฉิ น สร้างความหวาดกลัวและความรู้สึกไม่ป ลอดภัยในการปฏิบัติห น้าที่
ขณะเดียวกัน สิทธิของประชาชนที่จะได้รับการรักษาพยาบาล ตลอดจนผู้บาดเจ็บ ผู้ปุวย หรือผู้เข้ารับ
การรักษาตัวในสถานรักษาพยาบาลก็ถูกละเมิดอย่างร้ายแรง ยิ่ง กว่านั้นยัง มีการขัดขวางการนา
ผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงมิให้เข้ารับการรักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการทาร้ายผู้บาดเจ็บซ้าเติม
กสม. ขอประณามพฤติ กรรมดัง กล่า วอย่ า งรุน แรง ซึ่ง ถื อ เป็ น การละเมิ ด
หลักการมนุษยธรรม อันเป็นกติกาสากลที่สังคมอารยะพึงยึดถือ เพราะแม้แต่ในภาวะสงครามทุกฝุาย
ยั ง ต้ อ งเคารพเครื่ อ งหมายกาชาดซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ส ากลอั น หมายถึ ง การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ด้านการแพทย์และมนุษยธรรมอย่างเป็นกลางโดยไม่เลือกปฏิบัติ และขอเรียกร้องให้ยุติการกระทาที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน พร้อมวิงวอนขอให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐช่วยกันปูองกัน ยับยั้ง มิให้เกิดการ
กระทาการละเมิดต่อการรักษาพยาบาลอีกต่อไป และต้องเคารพเครื่องหมายกาชาด สถานพยาบาล
การปฏิบัติหน้าที่เพื่อมนุษยธรรมของคณะแพทย์ และสิทธิของผู้บาดเจ็บและผู้ปุวย การกระทาเช่นนี้จะ
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นาไปสู่ความเคียดแค้นชิงชัง ความรุนแรง และการแบ่งแยกในสังคมมากยิ่งขึ้น จนยากแก่การสมานฉันท์ใน
อนาคต
๑.๔) วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กสม. ได้ออกแถลงการณ์สรุปความคิดเห็นของ
อดีตนายกรัฐ มนตรีแ ละผู้น าศาสนาจากการที่ ได้เ ข้า พบท่า นเหล่ านั้น เพื่อเผยแพร่ใ ห้สาธารณชน
รับทราบผ่านทางสื่อมวลชนทุกสาขา ข่าวแจกดังกล่าวมีเนื้อหาว่า นับตั้งแต่เกิดการชุมนุมสาธารณะ
ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา เหตุการณ์ตึงเครียดได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลาดับ อันเป็นที่
วิตกและหวั่นเกรงของประชาชนโดยทั่ว ไป กสม. รู้สึกห่วงใยอย่างยิ่ง จากการติดตามสถานการณ์ที่
ผ่ า นมาได้ มี ข้ อเสนอแนะและเรี ยกร้ องให้ ฝุ ายที่
เกี่ ย วข้ อ ง ยึ ด มั่ น ในสั น ติ วิ ธี ไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรง
เคารพสิทธิเสรีภาพของกันและกัน โดยเสนอให้
ทั้ง สองฝุา ยหาวิ ธีการยุติปั ญ หาด้ วยการเจรจา
เพื่อคลี่คลายปัญหาความรุนแรงของบ้านเมืองให้
ยุติลงด้วยความสงบสันติ กสม. ได้เข้าพบหารือกับ
ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี ได้แก่ นายชวน หลีกภัย
นายอานันท์ ปันยารชุน นายบรรหาร ศิลปอาชา พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ และนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์
ตลอดจนผู้นาทางศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ เพื่อรับ ฟัง ความ
คิดเห็นและขอรับคาปรึกษาต่อสถานการณ์ ที่เกิดขึ้น กสม. ได้ร่วมกับท่านผู้นาวิเคราะห์สภาพปัญหา
ตลอดจนความไม่เป็นธรรมเชิงโครงสร้างในด้านต่าง ๆ ที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิในสังคมไทยปัจจุบัน
เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองให้เกิดสันติสุข
กสม. ขอให้ทุกฝุายยุติการใช้ความรุนแรงและการเผชิญหน้ากัน โดยขอให้ทุก
ฝุายถอยไปอยู่ในสถานภาพก่อนวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เพื่อระงับเหตุการณ์ที่นับวันจะทวีความ
รุนแรงยิ่งขึ้นและยุติการกระทาที่เป็นการข่มขู่คุกคาม และการกระทาด้วยประการใดอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ และขอให้ทุกฝุายแก้ปัญหาด้วยวิธีการเจรจาด้วยความจริงใจ โดยรูปแบบ
การเจรจาลับ ไม่ต้องเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ เมื่อได้ผลสรุป ที่ยุติแล้วทั้ง สองฝุายจึง นาเสนอให้
สาธารณชนได้รับ รู้เ พื่อนาไปสู่การร่วมกันแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป หากฝุายใดปฏิเสธการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงด้วยการเจรจา ขอให้สังคมประณามว่าฝุายดังกล่าวมุ่งทาร้ายประเทศไทย และมี
เจตนาซ่อนเร้นก่อให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง รวมทั้งรัฐบาลต้องรับข้อเรียกร้องของประชาชนและ
เร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้าของชนชั้น ความไม่เป็นธรรมในสังคม และความเดือดร้อน
ของประชาชนผู้ยากไร้ที่มาชุมนุมโดยทันที และรายงานให้สาธารณชนได้ทราบเป็นระยะโดยทั่วกัน
๑.๕) วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กสม. ได้ออกแถลงการณ์ขอประณามการใช้
ความรุนแรงในการชุมนุม เนื่องจากยังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงถึงขั้นทาให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต
อย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาว่า จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. บริเวณสี่แยกราชประสงค์
และพื้นที่ใกล้เคียง กสม. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใย และพบว่ามีการละเมิด

๒๘

๒๙
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สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงสูงสุด คือ ถึงขั้นเสียชีวิตมาเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งล่าสุดในคืนวันที่ ๑๓
พฤษภาคม ๒๕๕๓ กสม. ขอประณามการกระทาดังกล่าวว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง
อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากเหตุการณ์เหล่านี้ยังดาเนินต่อไป คาดว่าจะนาไปสู่ความรุนแรง และความแตกร้าว
จนยากที่จะเยียวยา อันเป็นสิ่งที่ประชาชนชาวไทยทุกฝุายไม่ปรารถนา กสม. จึงขอวิงวอนให้ทุกฝุาย
ได้ใช้สติ โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก หยุดการเผชิญหน้าและหยุดการใช้ความรุนแรง
ทุกรูปแบบ ทางออกที่ดีที่สุดคือกลับมาสู่การเจรจาโดยเร็ว เพื่อนาความสงบและสันติสุขคืนสู่ประเทศไทย
หากฝุายใดปฏิเสธการเจรจา ถือว่าฝุายนั้นมีเจตนาทาร้ายประเทศชาติ
๑.๖) วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๓ กสม. ได้แถลงการณ์โดยมีสาระสาคัญ ว่า
สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ได้ ยุ ติ ล งแล้ ว ผลจากการชุ ม นุ ม ครั้ ง นี้ ได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต
ร่ า งกาย จิ ต ใจ และทรั พ ย์ สิ น จ านวนมาก ทั้ ง ภาคราชการและเอกชนในกรุ ง เทพมหานครและ
ต่างจังหวัด ซึ่งความเสียหายนี้ต้องได้รับการดูแล เยียวยาอย่างเหมาะสม ทั้งจากภาครัฐและจาก
ผู้กระทาผิด ที่ละเมิด ฝุา ฝืนกฎหมาย ทั้ง นี้ เพื่อ ให้ป ระชาชนที่บ ริ สุ ทธิ์แ ละเคราะห์ ร้ายเหล่านั้ นได้
กลับคืนสภาพเดิมมากที่สุดในเวลาอันรวดเร็ว อันเป็นการช่ วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
กสม. มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับ ผิดชอบตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๔) ได้บัญญัติให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีอานาจ
ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควร
เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม กสม. จึงขอแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
โดยให้แจ้งข้อเท็จจริง พฤติก ารณ์ ที่เกิดขึ้น และความเสียหายที่ได้รับ ไปยัง สานักงาน กสม. เพื่อ
ดาเนินการต่อไป
๑.๗) วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ กสม. ได้ออกแถลงการณ์ ว่า ตามที่ได้มีมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เห็นชอบให้ใช้บังคับพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้นที่ ๑๙ จังหวัด ต่ออีก ๙๐ วัน นั้น กสม. เห็นว่า การใช้
พระราชกาหนดดัง กล่าวย่อมกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษ ยชน ดัง นั้ น
รัฐบาลต้องใช้ความระมัดระวัง ต้องกระทาด้วยความสุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เกินสมควรแก่เหตุ
หรือไม่เกินกว่ากรณีจาเป็น ที่สาคัญคือต้องคานึงถึงมาตรการ กล่าวคือ (๑) การใช้อานาจของรัฐบาล
และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชกาหนดดัง กล่าวแต่ละครั้งต้องมีข้อมูลและข้อเท็จจริงที่ชั ดเจน
เพียงพอ และสามารถอธิบายหรือชี้แจงได้ทันทีทุกกรณี (๒) รัฐบาลต้องมีกลไกในการติดตามและ
ตรวจสอบการใช้อานาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้อยู่ในกรอบและหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดอย่าง
เคร่งครัด หากมีข้อสงสัยว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อานาจหรือกระทาการอันไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม
เกินกว่าเหตุ ไม่สุจริต หรือเลือกปฏิบัติ รัฐบาลต้องชี้แจงหรือแก้ไขในทันที (๓) เมื่อสถานการณ์ฉุกเฉิน
คลี่ค ลายลง หรือหมดความจ าเป็นที่ จะต้องใช้ บัง คั บ พระราชกาหนดดัง กล่า ว รัฐบาลจะต้ อง เร่ ง
ประกาศยกเลิกการใช้พระราชกาหนดนี้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ครบกาหนดระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรี
มีมติไว้ ซึ่ง กสม. จะเฝูาติดตามและรายงานให้สาธารณชนทราบเป็นระยะ
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๒) การพบหารือบุคคลสาคัญ
๒.๑) วั นที่ ๑๖ มี นาคม ๒๕๕๓ กสม.
นาโดย ศาสตราจารย์ อมรา พงศาพิชญ์ ประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เดินทางเข้าพบหารือกับแกนนา
กลุ่ม นปช. ประกอบด้วย นายวีระ (วีระกานต์) มุสิกพงศ์
นายจรัล ดิษฐาอภิชัย และนายแพทย์เหวง โตจิราการ ณ
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ถนนหลานหลวง การเข้าพบดังกล่าว
มีการหารือและเสนอข้อ ตกลงเพื่อ การเคารพสิท ธิแ ละ
เสรีภาพและสันติ วิธีใ นการชุมนุม โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
๒.๑.๑) การชุมนุม
การชุ ม นุ ม จะเป็ น ไปโดยสั น ติ วิ ธี สงบและปราศจากอาวุ ธ ตาม
รัฐธรรมนูญ และคานึงถึงความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย หรือสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
๒.๑.๒) เขตพื้นที่การชุมนุม
(๑) จะไม่ชุมนุมในรัศมี ๕๐๐ เมตร โดยรอบสถานที่ประทับ
(๒) จะไม่มีการขัดขวางการเข้า-ออกของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติ และ
ประชาชนที่ต้องเข้าไปใช้บริการของสถานที่ ได้แก่ อาคารรัฐสภา ทาเนียบรัฐบาล สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล และสถานที่ตั้งของหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ โรงพยาบาล
สนามบิน ท่าเรือ สถานีรถไฟ สถานีรถไฟฟูาบีทีเอส สถานีรถไฟฟูาใต้ดิน และสถานีขนส่ง
๒.๑.๓) การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อผู้ชุมนุม
(๑) คุ้มครองและอานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการชุมนุมโดย
สงบและปราศจากอาวุธ
(๒) รักษาความมั่นคงของชาติ ความปลอดภัยสาธารณะ ความสงบ
เรียบร้อยของสังคม การสาธารณสุข และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึ่งการดาเนินการดังกล่าว หากต้อง
จากัดเสรีภาพในการชุมนุมจะกระทาเท่าที่จาเป็นตามสถานการณ์ ตามที่กฎหมายกาหนดอย่างเคร่งครัด
และสอดคล้องกับหลักการขั้นพื้นฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นที่ยอมรับของสากล
(๓) ไม่ ใช้ ความรุนแรงต่อผู้ชุ มนุ ม หากเกิ ดกรณี ที่การชุ มนุมมีการ
กระทาที่ละเมิดกฎหมายหรือมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบหรือความรุนแรงจะใช้มาตรการที่
ละมุนละม่อมและหลีกเลี่ยงการใช้อาวุธ
๒.๒) วั น ที่ ๑๘ มี น าคม ๒๕๕๓ เมื่อ ได้ ข้อ ตกลงจากกลุ่ ม นปช. และเพื่ อ ให้
ข้อตกลงดังกล่าวได้รับการตอบสนองจากฝุายที่เกี่ยวข้อ ง กสม. นาโดยศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์
ประธานกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ จึ ง ได้ พ บและหารื อ ร่ ว มประชุ ม กั บ ฝุ า ยรั ฐ บาล โดยมี
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
นายกอร์ ป ศัก ดิ์ สภาวสุ เลขาธิ การนายกรั ฐมนตรี และนายปณิ ธาน วั ฒ นายากร รองเลขาธิ การ
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นายกรัฐมนตรี ณ กรมทหารราบที่ ๑๑ หลังเสร็จสิ้นการประชุม กสม. และนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ได้ร่วมกันแถลงข่าวสรุป ข้อตกลงว่ารัฐ บาลเห็นด้วยกับ กรอบข้อตกลงและจะดาเนินการอย่างสันติ
ปราศจากอาวุธ คานึงถึงความปลอดภัย หลีกเลี่ยงความรุนแรงโดยจะยึดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานสากล
ที่ได้เคยแจ้งไว้ก่อนแล้วว่า หากมีความจาเป็นจะดาเนินการตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก โดยเริ่ม
จากการชี้แจงทาความเข้าใจแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่มีความพร้อม ผลักดันด้วยโล่ การใช้ น้าฉีด
ใช้เครื่องขยายเสียง แก๊สน้าตา กระบอง รวมถึงกระสุนยาง โดยการใช้กฎหมายความมั่นคงนั้นควร
กระทาให้กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้น้อยที่สุด และยินดีอย่างยิ่งที่ กสม. จะเป็นตัวกลาง
หรือเป็นตัวเชื่อมทาให้สถานการณ์ไม่เกิดความรุนแรง และรัฐบาลยินดีให้มีการเจรจาเพื่อหาข้อยุติด้วย
ความสันติสุข
๒.๓) วั น ที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้ เ ข้ า พบพลเอก ชวลิ ต ยงใจยุ ท ธ
อดีตนายกรัฐมนตรีหลังการ หารือ กสม. ได้แถลงข่าวถึงข้อเสนอแนะของพลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ ว่า
ขอให้รัฐบาลแก้ปัญหาระบอบการเมืองการปกครองที่ไม่เป็นธรรมเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่วนเรื่องการแก้ไข
ปัญหาด้านเศรษฐกิจเป็นเรื่องรอง และเห็นด้วยอย่างยิ่งที่ใช้วิธีการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๒.๔) วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้เข้าพบผู้นาศาสนาอิสลาม ณ สานัก
จุฬาราชมนตรี โดยมี ศ.ดร. อิมรอน มะลูลีม ประธานคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี และคณะร่วม
ปรึกษาหารือ หลังจากนั้น กสม. และผู้นาศาสนาอิสลามได้ร่วมแถลงข่าวสรุปว่า ผู้นาศาสนาอิสลาม
ขอให้สังคมยึดมั่นเรื่องสันติ เคารพกฎหมาย เคารพกติกาของสังคม โดยใช้หลักเมตตาธรรม และเห็นด้วย
กับการประนีประนอมและเจรจาเพื่อยุติปัญหาความรุนแรง และวันเดียวกันนี้ กสม. ได้เข้าพบนาย
อานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
๒.๕) วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ร่วมกับผู้นา ๓ ศาสนา ประกอบด้วย
ศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ได้มีการจัดเวทีผนึกกาลัง ๓ ศาสนา เตือนสติสังคมไทย
ณ สานักงาน กสม. โดย ศ.ดร. อิมรอน มะลูลีม ผู้นาศาสนาอิสลาม ขอให้ธารงไว้ซึ่งความยุติธรรม
การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม และอย่างไรก็ตามในแนวคิดของศาสนาก็จะช่วยให้เราได้ตัดสินใจ
อย่างมีสติ ส่วนมุขนายกเกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ผู้นาศาสนา
คริสต์ ขอให้ทุกคนยึดมั่นในคาสอนของศาสนาทุกศาสนา ให้มีความรัก ความเมตตาแก่เพื่อนมนุษย์
และให้อภัยซึ่งกันและกัน และต้องหันมาพูดกันอย่างสันติ และให้ทุกคนภาวนาตามหลักศาสนาของตน
เพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายและยุติลงด้วยความสันติ สาหรับผู้นาศาสนาพุทธพระธรรมโกศาจารย์
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ผู้แทนรักษาการสมเด็จพระสังฆราช ขอให้ทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาวิกฤติใน
สังคมไทย เพื่อไม่ให้อยู่ในอนาธิปไตยและให้หันมาหาธรรมาธิปไตย ด้วยการตั้งสติสร้างธรรมาธิปไตย
ตัดวงจรแห่งการจองเวร ให้อภัยและเยียวยาจิตใจกัน ให้ทุกคนแผ่เมตตาให้ชาติผ่านพ้นวิกฤติไ ปได้
ด้วยดี
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๒.๖) วั น ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้ เ ข้ า พบ นายบรรหาร ศิ ล ปอาชา
อดีตนายกรัฐมนตรี หลังการหารือ กสม. และนายบรรหารฯ ได้แถลงข่าวร่วมกัน โดย นายบรรหารฯ
เสนอให้ฝุายรัฐบาลและผู้ชุมนุมถอยกันคนละก้าวแล้วมาเจรจาร่วมกัน
๒.๗) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้เข้าพบนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีต
นายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น
๒.๘) วัน ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้เ ข้า พบนายชวน หลีก ภัย อดีต
นายกรัฐมนตรี ภายหลังการหารือ กสม. และนายชวน หลีกภัย ได้แถลงข่าวร่วมกัน โดยขอให้รัฐบาล
เป็นตัวของตัวเองเผชิญกับปัญหาและแก้ปัญหาต่อไป และเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมปฏิบัติตามกฎหมาย
๒.๙) วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๓ กสม. ได้ร่วมกับผู้นา ๓ ศาสนา (ศาสนาพุทธ
ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์) กรุง เทพมหานคร องค์กรเครือข่ายและประชาชน จัดให้มีพิธี
ทาบุญประเทศไทยขึ้น ณ บริเวณลานพิธีท้องสนามหลวง เพื่อขอให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตปัญหา
ในครั้งนี้ด้วยความสงบสันติและปราศจากความรุนแรง นาพาความร่มเย็นกลับคืนมาสู่ประเทศไทย
ดังเดิม ในพิธีดังกล่าว กสม. และผู้นา ๓ ศาสนา มีความเห็นตรงกันว่า ประชาชนทุกคนควรมีส่วน
ร่วมในการยุติปัญหาของประเทศ จึงขอเชิญชวนชาวไทยทุกคนร่วมทากิจกรรม “๑ คน ๑ นาที รวมใจ
ไทยเป็นหนึ่ง” โดยในทุกวันขอให้คนไทยทุกคนทาใจสงบนิ่งอธิษฐานจิตตามแนวทางของศาสนาของตน
เป็นเวลา ๑ นาที หลังเคารพธงชาติ (๑๘.๐๐ น.) เพื่อขอให้ประเทศไทยได้ผ่านพ้นวิกฤติของชาติใน
ครั้งนี้ไปด้วยดี โดยเชิญชวนให้ร่วมกันปฏิบัติทุกวันจนกว่าเหตุการณ์จะคลี่คลาย
๓) กระบวนการการทางานตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชน
๓.๑) การตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางาน
กสม. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะทางาน เพื่อดาเนินการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกรณี ดังกล่ าว ประกอบด้ วย คณะอนุ กรรมการเฉพาะกิจ เพื่ อ
พิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ
เพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและการรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. จากการดาเนินการของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๓ คณะ พบว่ามี
ข้อจากัดในเรื่องการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานซึ่ง มีอยู่เป็นจานวนมาก ดังนั้น
เพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานมีความคล่องตัว และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กสม. จึงมี คาสั่ง
แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ประกอบด้วย เลขาธิการ กสม. ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่
สานักงาน กสม. เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
กรณีเ หตุก ารณ์ที่เ กิดขึ้น จากการชุมนุม ของกลุ่ม นปช. เพื่อเสนอต่อ กสม. หรือสานักงาน กสม.
แล้ว แต่กรณี นอกจากนี้ กสม. ได้ มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะท างานแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง และรวบรวม
พยานหลักฐาน กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. โดยมี เลขาธิการ กสม. เป็น
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ประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่สานักงาน กสม. เป็นคณะทางาน มีอานาจหน้าที่
สรุปและวิเคราะห์พยานหลักฐาน กรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช. ตั้งแต่วันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นมา เพื่อเสนอต่อ กสม.
๓.๒) การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึง
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ปรากฏเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีความสลับซับซ้อนและ
สั ง คมไม่ ส ามารถรู้ ค วามจริ ง ได้ ว่ า กลุ่ ม ใดหรื อ ฝุ า ยใดเป็ น ผู้ ก ระท าหรื อ ละเลยการกระท าอั น เป็ น
การละเมิ ดสิ ทธิ มนุ ษ ยชนคณะอนุก รรมการรวมทั้ ง คณะทางานใน กสม. ได้ด าเนิ นการตรวจสอบ
แสวงหาข้อเท็จจริง เพื่อนาไปสู่การสรุปความเห็นของ กสม. ทั้งในภาพรวมของการชุมนุมตั้งแต่ต้น
จนยุติ โดยการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานจากประกาศ คาสั่งของทางราชการ ที่ได้รับ
เป็นเอกสารประกอบคาชี้แจงของรองผู้บัญชาการทหารบก และศูนย์อานวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุ กเฉิ น (ศอฉ.) รวมทั้ง กฎหมายที่เ กี่ย วข้อง พยานเอกสาร พยานวัตถุ จ ากองค์กรเอกชน ข้อมู ล
ข่าวสาร คลิปวีดิโอ เว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น ภาพถ่าย บทความจากสื่อสิ่งพิมพ์ พยานบุคคลจากผู้ร่วม
ชุมนุม ประชาชนผู้อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุม เจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์
การสลายการชุ มนุม จานวน ๑๘๔ คน การลงพื้นที่สอบปากคาพยานและแสวงหาข้อเท็จจริง ใน
สถานที่เกิดเหตุของพนักงานเจ้าหน้าที่ การเยี่ยมผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในเรือนจาการประสานงาน
องค์กรพัฒ นาเอกชนเพื่อ สืบ หาบุค คลสูญ หาย การรับ ฟัง ความเห็น จากผู้เ ชี่ย วชาญสาขาต่า ง ๆ
จากคณะอนุก รรมการที่ กสม. แต่ง ตั้ง และการเชิญ บุค คลสาคัญ มาให้ข้อ มูล ต่อ กสม. เช่น
อดีต นายกรัฐมนตรี แกนนา นปช. รองผู้บัญชาการทหารบก รองผู้บัญชาการตารวจนครบาล ผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการชุมนุม ผู้สื่อข่าวที่อยู่ในเหตุการณ์การชุมนุม เป็นต้น
๓.๑.๓ บทสรุป
๑) บทเรียน
กสม. เห็นว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมควรที่จะต้องพิจารณาและสร้างบทเรียน
ให้สังคมได้รับทราบและเข้าใจการใช้เสรีภาพในการชุมนุม และการใช้อานาจเพื่อการบริหารจัดการ
การชุม นุม โดยมุ่ง หวัง ว่า ในอนาคตจะไม่ก่อ ให้เ กิดปัญหาและความสูญเสียในลัก ษณะนี้อีก ทั้ง นี้
มีประเด็นทีค่ วรพิจารณาและสร้างความเข้าใจให้กับสังคม ดังนี้
๑.๑) บทเรียนภาคประชาชน
บทเรียนที่สาคัญสาหรับผู้ชุมนุม พอสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
๑.๑.๑) ผู้จัดการชุมนุมจะต้องสร้างเจตจานงร่วมกันในการชุมนุมโดยสงบ
และสันติ ตลอดจนดูแลให้มีอุดมการณ์ที่ถูกต้องในการรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
จากเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ในปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓
เห็นได้ชัดเจนว่าในระยะต้น แกนนาสามารถใช้ยุทธวิธีควบคุมฝูงชน แต่ในระยะหลัง มีการแยกกัน
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ดาเนินงานและขยายพื้นที่ชุมนุม จนกระทั่งแกนนาไม่สามารถควบคุมผู้ชุมนุมให้อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์
หรืออุดมการณ์ที่มีตั้ง แต่แรกร่วมกันได้ เป็นเหตุให้รัฐบาลใช้ เป็นเหตุผลหรือข้ออ้างในการใช้ กาลัง
เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าควบคุมสถานการณ์ในเวลาต่อมา
หลัง เหตุก ารณ์วัน ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ เกิด การแยกตัว ของ
แกนนาและจากการที่กลุ่ม นปช. สามารถระดมกาลังคนได้เป็นจานวนมาก การจัดการชุมนุมที่มีขนาด
ใหญ่ โดยมีแกนนาหลายคนจึง ขาดการวางแผนที่รัดกุม ขาดอุดมการณ์ และเปูาประสงค์ที่ชั ดเจน
ร่วมกัน ทาให้ไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนตัวของผู้ชุมนุมได้อย่างรัดกุมทุกขั้นตอน ทาให้การชุมนุม
กลายเป็นการจลาจลในที่สุด และสุดท้ายแกนนาได้แยกเป็นกลุ่มย่อยหลายกลุ่มอย่างชัดเจน โดยแกนนา
บางคนได้ถอนตัวในระหว่างการชุมนุม แสดงให้เห็นถึงความเห็นต่าง และความรับผิดชอบของแกนนา
เมื่ อ สถานการณ์ วิ ก ฤติ จ นความรุ น แรงเกิ ด ขึ้ น แกนน าต้ อ งตั ด สิ น ใจยุ ติ ก ารชุ ม นุ ม เพื่ อ ไม่ ใ ห้ เ กิ ด
ความสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน
หลั ก การเรื่ อ งเสรี ภ าพในการชุ ม นุ ม นอกจากจะบั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ น
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ แล้ว ยังปรากฏอยู่ในกติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อันเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรืออนุวัติกฎหมายภายในให้สอดคล้อง ข้อ ๒๑ ที่กาหนดว่า สิทธิในการชุมนุม
โดยสงบย่อมได้รับการรับรอง การจากัดการใช้สิทธินี้จะกระทามิได้นอกจากจะกาหนดโดยกฎหมาย
และเพี ย งเท่ า ที่ จ าเป็ น ส าหรั บ สั ง คมประชาธิ ป ไตย เพื่ อ ประโยชน์ แ ห่ ง ความมั่ น คงของชาติ
ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรือศีลธรรมของประชาชนหรือการคุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งจะพบว่าหลักการในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มีลักษณะสอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศ กล่าวคือ การชุมนุมต้องเป็นไปด้วยความสงบ
และต้องไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น นอกจากนี้ การชุมนุมยังเป็นเสรีภาพที่สามารถ
จากัดได้โดยอาศัยอานาจของรัฐผ่านบทบัญญัติของกฎหมายและเท่าที่จาเป็นเท่านั้น
๑.๑.๒) ผู้ จั ด การชุ ม นุ ม และผู้ ร่ ว มชุ ม นุ ม ต้ อ งมี ห น้ า ที่ ร่ ว มกั น ท าให้
การชุ ม นุ ม เป็ น ไปโดยสงบและปราศจากอาวุ ธ ยึ ด แนวทางสั น ติ วิ ธี แ ละเจรจาไกล่ เ กลี่ ย
ไม่ ป ลุ ก ระดม อี ก ทั้ ง การชุ ม นุ ม นั้ น ต้ อ งปราศจากอาวุ ธ หรื อ สิ่ ง เที ย มอาวุ ธ ทุ ก ชนิ ด ในพื้ น ที่
การชุมนุม รวมถึงไม่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์หรือยั่วยุให้เกิดความรุนแรงทุกประเภท
บทบั ญ ญั ติข องรั ฐธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช
๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจาก
อาวุธ” เมื่อนาไปพิจารณาประกอบกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓ ได้กาหนดคานิยามของ “สิทธิมนุษยชน” โดยหมายความว่า “ศักดิ์ศรีความ
เป็น มนุษ ย์ สิท ธิ เสรีภ าพ และความเสมอภาคของบุค คลที่ไ ด้รับ การรับ รองหรือ คุ้ม ครองตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย หรื อ ตามกฎหมายไทย หรื อ ตามสนธิ สั ญ ญาที่ ป ระเทศไทยมี
พันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม” จะเห็นได้ว่า การชุมนุมถือว่าเป็นเสรีภาพประเภทหนึ่งของบุคคล และอยู่

๓๔

๓๕
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ในความหมายของ “สิทธิมนุษยชน”ตามที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ บัญญัติไว้
จากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า รัฐธรรมนูญได้รับ รองและคุ้มครองให้บุคคลสามารถใช้
เสรีภาพในการชุมนุม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ได้ตามเจตจานง เช่น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมการเรีย กร้องประโยชน์บางประการจากรัฐ เป็นต้น ซึ่งรัฐธรรมนูญได้
กาหนดหลักเกณฑ์ข องการใช้เ สรีภาพดัง กล่าวไว้ใ นสองประการสาคัญ กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง
การชุมนุมนั้นต้องเป็นไปด้วยความสงบ คือ ไม่มีการกระทาใดที่ขัดต่อความเรียบร้อยของบ้านเมือง
และประการที่สอง การชุมนุมนั้นต้องปราศจากอาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ (ตามประมวลกฎหมายอาญา
“อาวุธ ” หมายความรวมถึง สิ่ง ซึ่ง ไม่เ ป็นอาวุธโดยสภาพ แต่ซึ่ง ได้ใช้ หรือเจตนาจะใช้ ป ระทุษ ร้าย
ร่างกายถึงอันตรายสาหัสอย่างอาวุธ) คือ ภายในอาณาบริเวณของการชุมนุมนั้นจะต้องไม่มีการพกพา
หรือซุ กซ่อนอาวุธ ซึ่ง รวมไปถึ ง การใช้ อาวุธ ดัง กล่าวด้ วย อั นเป็น มาตรการในการปูองกันมิใ ห้เ กิ ด
อันตรายหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้ชุมนุมและประชาชนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมนั้น
บทเรี ย นจากการชุ ม นุ ม ในปี ๒๕๕๓ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ชั ด ว่ า ผู้ ชุ ม นุ ม
ขาดความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งใหม่ นอกจากการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดย
การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ แล้ว การพิจารณาเรื่องผลกระทบของการชุมนุมต้องพิจารณาจากผลกระทบ
ทางตรง (ผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ) และทางอ้อม (การเมือง เศรษฐกิจ) รวมทั้งผลกระทบใน
ระยะสั้นและระยะยาวด้วย
หลั ง จากการเคลื่ อ นขบวนและขยายพื้ น ที่ ชุ ม นุ ม ยั ง ปรากฏ
การกระทาของกลุ่ม นปช. เกิดขึ้นอีกหลายเหตุการณ์ เช่น การเทเลือดที่หน้าบ้านพักนายกรัฐมนตรี
และที่ ท าการพรรคประชาธิ ปั ต ย์ หน้ า รั ฐ สภา การใช้ เ ครื่ อ งขยายเสี ย งที่ ดั ง ในพื้ น ที่ ก ารชุ ม นุ ม
การเคลื่อนขบวนไปกดดันหน่วยงานต่าง ๆ และเชิญชวนประชาชนให้เข้าร่วมในการชุมนุม การบุกเข้า
ไปตรวจค้ น ในโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ การน าเด็ ก และสตรี ร วมถึ ง พระภิ ก ษุ ไ ปอยู่ แ นวหน้ า ของ
การชุ มนุมในลักษณะเป็นโล่มนุษ ย์ การสร้างแนวปูองกันการชุ มนุม (บัง เกอร์) ด้วยไม้ไผ่และยาง
รถยนต์ การปลุกระดมและยั่วยุให้ผู้ชุมนุมสร้างความรุนแรงและเผาทาลายทรัพย์สิน การเกิดเหตุ
จลาจลหลัง จากที่แกนนามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ เป็นต้น ซึ่งจากเหตุการณ์ ที่ได้กล่าวข้างต้นนี้
ถือเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพที่ละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น รวมถึงขัดต่อศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน อั น ไม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก การใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพที่ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ ได้บัญญัติไว้ ทั้งมีข้อเท็จจริงอีกบางประการที่ยังเป็นข้อเคลือบแคลง
สงสัยของสังคมว่าผู้ใดฝุายใดเป็นผู้กระทา หรือผู้ชุมนุมมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นในเหตุการณ์นั้นหรือไม่
ได้แก่ การปรากฏกลุ่มชายชุดดาปะปนอยู่กับกลุ่มผู้ชุมนุม การเกิดเหตุระเบิดบริเวณสถานีรถไฟฟูา
ศาลาแดง การเสี ย ชี วิ ต ของนายทหาร เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ สื่ อ มวลชนต่ า งชาติ และประชาชน
รวมตลอดถึงการเผาทาลายอาคารสถานที่ต่าง ๆ
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๑.๑.๓) ผู้จัดการชุ มนุมและผู้ร่วมชุมนุม จะต้องชุมนุม ในลักษณะที่ไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทั่วไป หรือให้น้อยที่สุดเท่าที่จาเป็น และ
ต้องรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการชุมนุมด้วย
การที่กลุ่ ม นปช. ย้ายพื้น ที่ชุ ม นุม จากถนนราชด าเนิ นไปสู่สี่ แยก
ราชประสงค์ ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
สิท ธิแ ละเสรีภ าพในการประกอบอาชีพ สิท ธิแ ละเสรีภ าพในที่อ ยู่อ าศัยและความเป็น อยู่ส่ว นตัว
สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการเดิ น ทาง ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ การรั บ รองและคุ้ ม ครองโดยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกติการะหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ยิ่งการชุมนุมยืดเยื้อ
เพียงใด ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และความเชื่อมั่นของนานาอารยประเทศ
ที่มีต่อประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ในห้วงเวลาของการชุมนุมของ
กลุ่ม นปช. ตั้งแต่เดือนมีนาคม จนกระทั่งถึงวันที่ยุติการชุมนุมในเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๓ ลักษณะของ
การชุ ม นุ ม ของกลุ่ ม นปช. ในภาพรวมนั้ น ในช่ ว งแรกของการชุ ม นุ ม เป็ น ไปอย่ า งสงบและสั น ติ
ตามกรอบของการใช้สิทธิและเสรี ภาพที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ แต่เมื่อกลุ่ม นปช. ได้ขยายพื้นที่ของ
การชุมนุมออกไปจากบริเวณถนนราชดาเนินไปยังสี่แยกราชประสงค์ที่เป็นจุดตัดของถนนเพลินจิตและ
ถนนราชดาริ ทั้ง ยัง เป็นที่ตั้ง ของศูนย์การค้า บริษั ท ห้า ง ร้า น หลายแห่ง และเป็น บริเ วณที่อ ยู่
ใจกลางของกรุงเทพมหานคร มีความสาคัญทางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม ตลอดจนเป็น
ที่ตั้งของสถานที่สาคัญของประเทศหลายแห่ง เช่น สานักงานตารวจแห่งชาติ การไฟฟูานครหลวง
โรงพยาบาลตารวจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นต้น
จากข้ อเท็จ จริ ง ข้ างต้ น แสดงให้ เ ห็ นถึ ง การชุ มนุ มที่ มีพั ฒ นาการ
อย่างต่อ เนื่อง และนับ ตั้ง แต่การขยายพื้นที่ ของการชุ มนุมออกไปกลับ มีผลกระทบต่อประชาชนที่
ไม่ เ กี่ยวข้องกับ การชุ มนุ มที่อาศัยบริเ วณใกล้เ คี ยง หรื อมีเ หตุจ าเป็ นต้องใช้ ป ระโยชน์ จากพื้นที่ ที่ มี
การชุมนุม ทั้งเป็นสถานที่ตั้งของที่ทางาน หรือใช้ประโยชน์อื่น ต้องได้รับความเดือดร้อนและไม่สะดวก
ในการใช้พื้นที่สาธารณะนี้ อันถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมที่กระทบต่อสิทธิและ
เสรี ภ าพของบุ ค คลอื่ น และเกิ ด ความไม่ ส งบขึ้ น ในพื้น ที่ ชุ ม นุ มและใกล้เ คี ย ง ตามที่ บ ทบัญ ญั ติ ข อง
รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติไว้ว่า
“บุคคลย่อมอ้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ หรือใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอืน่ ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อรัฐธรรมนูญ หรือไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน”
๑.๒) บทเรียนภาครัฐ
บทเรียนที่สาคัญสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ พอสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
๑.๒.๑) รั ฐ ต้ อ งดู แลการชุ ม นุ ม ให้เ ป็ น ไปอย่ า งสงบเรี ย บร้ อ ย เพื่ อ
ป้องกันมิให้กระทบต่อสาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกฝ่าย โดยคานึงถึง
กรอบแห่งกฎหมาย มาตรฐานสากล รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ
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บทบั ญ ญั ติข องรั ฐธรรมนูญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ทธศั ก ราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ และ มาตรา ๖๓ ได้บัญญัติเงื่อนไขของการจากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลไว้ ให้รัฐสามารถดาเนินการได้โ ดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎที่ออกโดย
อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมาย เฉพาะที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้และเท่าที่จาเป็น โดยจะ
กระทบกระเทื อ นสาระส าคั ญ แห่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั้ น มิ ไ ด้ ซึ่ ง เมื่ อ พิ จ ารณาจากเจตนารมณ์
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓ ที่ บั น ทึ ก ไว้ โ ดย
คณะกรรมาธิ ก ารวิ ส ามั ญ บั น ทึ ก เจตนารมณ์ จดหมายเหตุ และตรวจรายงานการประชุ ม
สภาร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีว่า เจตนารมณ์ของมาตรานี้ เพื่อคุ้มครองเสรีภาพของประชาชนในการชุมนุม
กาหนดให้บุ คคลมีเ สรี ภาพในการชุ มนุ มโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจ ากัด สิทธิแ ละเสรีภาพ
ดังกล่าวจะกระทาได้ เฉพาะเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อานาจไว้ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้ รับ
ความสะดวกในการใช้ ที่ ส าธารณะ และเพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในระหว่ า งภาวะสงคราม
ระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก
สาเหตุที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
จะต้องบัญญัติไว้เช่นนี้ ด้วยเหตุเพราะหากบุคคลมุ่งที่จะใช้สิทธิแ ละเสรีภาพที่ตนเองมีอยู่ โดยขาด
การตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น หรือความสงบเรียบร้อยของสัง คมหรือสาธารณะ
แล้ว จะเกิดสภาพของการใช้ สิทธิและเสรีภาพที่เกินส่วน กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
และสาธารณะทั่ วไป สุ ด ท้ ายแล้ วการใช้ สิ ทธิ แ ละเสรีภ าพนั้น ก็ จ ะไม่ เ ป็ น ไปตามความมุ่ ง หวัง ของ
รัฐธรรมนูญ ดังนั้น หากมีการใช้สิทธิและเสรีภาพที่มีลักษณะดังที่ว่าแล้ว รัฐจึงย่อมมีความชอบธรรมที่
จะจากัดการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นได้ แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ กล่าวคือ
จะต้องกระทาโดยกฎหมายหรือกฎ ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ และจะต้องไม่กระทบต่อ
สาระส าคั ญ แห่ ง สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพนั้ น ด้ ว ย และเมื่ อ พิ จ ารณาเฉพาะกรณี เ สรี ภ าพในการชุ ม นุ ม
จะเห็นได้ว่า หากมีการกระทาใดที่เป็นการขัดหรือแย้ง หรือไม่เ ป็นไปตามหลักของการใช้ เสรีภาพ
ในการชุมนุมแล้ว รัฐธรรมนูญได้บัญญั ติให้รัฐสามารถจากัดการใช้เสรีภาพได้ โดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมายเข้าดาเนินการเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่สาธารณะหรือ
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม หรือในระหว่างเวลาที่มี
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก ดังนั้นในข้อเท็จจริง หากปรากฏว่าการใช้
เสรีภาพในการชุมนุมของประชาชน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่รัฐธรรมนูญ กาหนดหรือไม่เป็นไปตาม
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้การรับรองไว้ และหากการใช้
เสรีภาพที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น เป็นการกระทบต่อประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม รัฐจึง
สามารถใช้ อานาจเข้าแทรกแซงการใช้ เสรีภาพได้ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด แต่ในทางตรงกันข้าม
หากปรากฏว่ า การใช้ เ สรี ภ าพในการชุ ม นุ ม นั้ น อยู่ ภ ายใต้ ก รอบที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ก าหนด อั น ได้ แ ก่
เป็นการชุมนุมที่สงบและเป็นการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลความจาเป็นหรือความชอบ
ธรรมใดที่รัฐจะอ้าง เพื่อจากัดการใช้เสรีภาพดังกล่าว
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๑.๒.๒) รัฐควรหลีกเลี่ยงการประกาศใช้กฎหมายพิเศษเพื่อดูแลความสงบ
และความเรียบร้อยในการชุมนุม เพราะไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการดูแลสถานการณ์การชุมนุม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจึงจาเป็นต้องมีมาตรการหรือกลไกเฉพาะเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย
ในการชุมนุม
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๓ คณะรัฐมนตรีได้อาศัยอานาจตามความ
ในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๑ มี ม ติ ใ ห้ เ ขตพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พร้อมกับจัดตั้งศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อย (ศอ.รส.)
ต่อมา วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๓ เมื่อกลุ่ม นปช. ได้ไปที่อาคารรัฐสภา
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถเข้าออกรัฐสภาได้ มีการทาร้ายเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของ
รัฐสภาจนได้รับบาดเจ็บ รวมทั้งกลุ่ม นปช. ได้ร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางคน ทาการตรวจค้น
รัฐสภาเพื่อค้นหา นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น รวมทั้งการบุกรุกเข้าไปใน
สถานที่ราชการและกระทาต่อทรัพย์สินของผู้อื่น นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
จึงได้มีการออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อควบคุมสถานการณ์บ้านเมือ งให้สงบ แม้กระนั้นก็ยังเกิดเหตุการณ์ความ
รุนแรงตามมาในหลายกรณีมีการใช้กาลังและการใช้อาวุธของทั้งฝุายผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ฝุายรัฐที่เข้า
ควบคุมสถานการณ์การชุมนุม เช่น เหตุการณ์วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ ที่บริเวณสี่แยกคอกวัว เป็นต้น
จากเหตุการณ์ดังกล่าวข้างต้ น จะเห็นได้ว่า การดูแลการชุมนุมใน
สถานการณ์ปกติจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ เพื่อใช้ในการดูแลและอานวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุม แต่ใน
สถานการณ์ที่ไม่ปกติ หากรัฐเลือกที่จะใช้มาตรการตามกฎหมายพิเศษ เช่น พระราชบัญญัติการรักษา
ความมั่น คงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือ การประกาศใช้ พระราชก าหนดการบริห าร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มีวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กับสถานการณ์พิเศษที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ สาระสาคัญของกฎหมายเหล่านั้นอาจส่ง ผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลในบางประการ การนากฎหมายพิเศษมาประกาศใช้ต้องกระทาตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่กฎหมายให้อานาจไว้ และเท่าที่จาเป็นต่อสถานการณ์กับการชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผ่านมาการประกาศใช้กฎหมายพิเศษยังมีความเข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ดูแล
การชุมนุมกับผู้ชุมนุม มีผลเป็นการสร้างความกดดัน ความตึงเครีย ด ความหวาดระแวง และความ
ไม่ไว้วางใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม และเป็นสาเหตุหนึ่งที่เร่งให้สถานการณ์การชุมนุมของฝูงชนบานปลายไปสู่
การใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียได้ ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับการชุมนุมทางการเมือง
ที่ผ่านมา
การกาหนดมาตรการในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง และการเลือกใช้
กฎหมายในการดูแลการชุมนุม พึงต้องระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว รวมทั้งต้องประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนกลุ่มต่าง ๆ นอกเหนือจากผู้ชุมนุม
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และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วย และหากเลือกที่จะใช้กฎหมายพิเ ศษ หลัง จากประเมินผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้นแล้วรัฐจาเป็นต้องกาหนดมาตรการเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ เหล่านั้น รวมถึง
การกาหนดมาตรการและกลไกเฉพาะในการดูแลการชุมนุมจึง เป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วนที่รัฐจะต้อง
ดาเนินการให้เกิดขึ้น
๑.๒.๓) การดูแลสถานการณ์การชุมนุมโดยรัฐ ต้องมีหน่วยงานรับผิดชอบ
เป็นการเฉพาะ ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวต้องมีแผนปฏิบัติการและขั้นตอนที่ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ที่มี
ทักษะในการทางานด้านมวลชน รวมถึงเครื่องมือที่เหมาะสม
ในกรณีที่รัฐมีความจาเป็นต้องควบคุมสถานการณ์หรือยุติการชุมนุม
โดยการต้องใช้กาลังเพื่อเข้าไปดาเนินการ ในเรื่องนี้ ศาลปกครองกลางเคยวางหลักการใช้กาลังเข้ายุติ
การชุมนุมที่สร้างความไม่สงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและกรณีที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ไว้ใน
คาสั่งกาหนดมาตรการชั่วคราวในคดีหมายเลขดาที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๑ ว่า “...การกระทาของเจ้าหน้าที่
ตารวจเพื่อสลายการชุมนุมจะต้องกระทาเท่าที่จาเป็น โดยคานึงถึงความเหมาะสม มีลาดับขั้นตอน
ตามหลักสากลที่ใช้ในการสลายการชุมนุมของประชาชน...” จึงเห็นได้ว่าสิ่งที่รัฐต้องพิจารณาเบื้องต้น
ในการดาเนินการดังกล่าว คือ รูปแบบหรือแผนปฏิบัติการที่มีขั้นตอน ผู้สั่งการ และผู้ปฏิบัติอย่าง
ชัดเจน และเมื่อพิจารณามาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องในเรื่องการควบคุมหรือยุติการชุมนุมแล้ว พบว่า
มีหลักการและกรอบที่สหประชาชาติให้การรับรองอยู่ ๒ หลัก คือ ประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติ
สาหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Code of Conduct for Law Enforcement Officials : CCLEO,
1979) ซึ่งรับรองโดยที่ประชุมสหประชาชาติ ข้อมติที่ ๓๔/๑๖๙ เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๒ และ
หลักการพื้นฐานในการใช้กาลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย (Basic Principles on
the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials : BPUFF, 1990) รับรอง
โดยที่ประชุมสหประชาชาติครั้งที่ ๘ ว่าด้วยการปูองกันอาชญากรรมและการปฏิบัติต่อผู้กระทาผิด
ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม–๗ กันยายน ๒๕๓๓ ณ กรุงฮาวานา ประเทศคิวบา ซึ่งหลักการพื้นฐานฯ
ดังกล่าวนี้ ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐภาคีสามารถใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับในการใช้กาลังและอาวุธกับบุคคลบนหลักการที่ว่าต้องใช้บน
สถานการณ์ที่จาเป็นและพอสมควรแก่เหตุ ทั้งนี้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐตระหนักถึง
ความจาเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องใช้ความพยายามอย่างที่สุดในการใช้วิธีการอื่นที่ไม่รุนแรง ใช้การยับยั้ง
ชั่งใจในการใช้กาลังและอาวุธ และกระทาการโดยสมควรกับความหนักเบาของการกระทาผิดโดยคานึง
เสมอว่าวิธีการใช้กาลังและอาวุธเป็นวิธีการสุดท้าย เพื่อลดความเสียหายและการบาดเจ็บให้น้อยที่สุด
โดยเคารพและรั ก ษาไว้ ซึ่ ง ชี วิ ต มนุ ษ ย์ นอกจากนี้ การใช้ เ จ้ า หน้ า ที่ หรื อหน่ วยงานของรั ฐที่ เ ข้ าไป
ควบคุมดูแลการชุมนุมสาธารณะ หรือควบคุมฝูงชนที่มีการชุมนุม จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานซึ่งได้รับการฝึกอบรมในการควบคุมฝูงชนเป็นการเฉพาะ
จากเหตุการณ์ในการชุมนุมที่ยกมาข้างต้น จะเห็นได้ว่าการใช้สิทธิ
และเสรีภาพในการชุมนุมของผู้ชุมนุมบางส่วนนั้น มีการใช้สิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตที่ได้บัญญัติ
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รองรับไว้ตามรัฐธรรมนูญ และแม้รัฐบาลโดย ศอฉ. ได้ใช้กาลังทหารเข้ามาควบคุมความสงบเรียบร้อย
ที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอานาจตามกฎหมาย แต่ก็มิอาจรักษาความสงบเรียบร้อยหรือยับยั้งมิให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล ทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ รวมถึงเศรษฐกิจของประเทศได้
จึงเห็นได้ว่ามาตรการที่รัฐได้เข้าไปดาเนินการนั้น ยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไม่เพียงพอต่อ
การควบคุมสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นอันอาจเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ทหาร และวิธีการที่นาอาวุธ
มาใช้ในการรักษาความเรียบร้อยนั้น มิได้มีหน้าที่หรือได้รับการฝึกอบรมการปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุม
ฝู ง ชนเป็ น การเฉพาะ อาวุ ธ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ด าเนิ น การยั ง มิ ไ ด้ มี ก ารพั ฒ นาให้ เ หมาะสมส าหรั บ
การควบคุมสถานการณ์การชุมนุม และแม้เจ้าหน้าที่ทหารจะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดในการที่จะ
ไม่ ใ ช้ อ าวุ ธ โดยใช้ มาตรการที่ เริ่มจากเบาไปหาหนั ก แต่เนื่ องจากสถานการณ์ มี ความซับซ้ อน และมี
กลุ่มบุคคลไม่ทราบฝุายพยายามยั่วยุให้เกิดความรุนแรงขึ้น เพื่อสร้างสถานการณ์ให้มีการใช้อาวุธและ
ใช้ กาลัง จึง เป็นบทเรียนสาคัญ ที่ว่า ในสถานการณ์ที่เ กิดความซับ ซ้อนและมีการยั่วยุให้เ กิดความ
รุนแรงนี้ เจ้าหน้าที่ซึ่งบังคับใช้กฎหมายต้องได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นการเฉพาะ
ในการควบคุมฝูงชน อุปกรณ์หรืออาวุธที่ใช้ต้องได้รับการพัฒนาที่ทาให้ไร้ความสามารถและไม่ร้ายแรง
ถึงชีวิต รวมถึงการสั่งการของผู้บังคับบัญชา ต้องทาความเข้าใจกับขั้นตอน กระบวนการ และวิธีการ
ตามหลั ก การพื้ น ฐานในการใช้ ก าลั ง และอาวุ ธ ปื น ตามประมวลหลั ก การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ส าหรั บ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหลักการพื้นฐานในการใช้กาลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้
กฎหมาย ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
อนึ่ ง เหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้ น เห็ น ได้ ว่ า การใช้ เ สรี ภ าพ
ในการชุมนุมในที่สาธารณะของประชาชนตามรัฐธรรมนูญนั้น โดยปกติรัฐไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
หรือ จากัด เสรีภ าพดัง กล่า วได้ แต่รัฐ สามารถควบคุม การชุมนุม ให้อยู่ภ ายในกรอบที่รัฐ ธรรมนูญ
ให้การรับรองและคุ้มครอง รวมทั้งกรอบตามที่กฎหมายอื่น ๆ บัญญัติไว้ ดังนั้น หากเมื่อใดที่รัฐเห็นว่า
การชุมนุมเริ่มไม่เป็นไปตามกรอบหรือมีการกระทาที่เป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมายบ้านเมือง รัฐก็สามารถ
นากฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้เพื่อควบคุมฝูงชนได้ เช่น พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒
และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้ควบคุมกรณีที่มีการปิดกั้นเส้นทางการสัญจรไปมา
ของประชาชน พระราชบั ญญั ติ รั กษาความสะอาดและความเป็ นระเบี ยบเรี ยบร้ อยของบ้ านเมื อง
พ.ศ. ๒๕๓๕ เพื่อใช้ควบคุมมิให้การชุมนุมสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินอันเป็น สาธารณสมบัติของ
แผ่นดิน พระราชบัญญัติควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ. ๒๔๙๓ เพื่อใช้ควบคุมกรณี
มีการใช้เครื่องขยายเสียงดังรบกวนผู้อื่น หรือแม้กระทั่งประมวลกฎหมายอาญา ในกรณีที่มีบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลใดกระทาความผิดอาญาขึ้นในระหว่างที่มีการชุมนุม ทั้งนี้ รัฐอาจมีมาตรการในการเพิ่ม
อัตรากาลังเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจากประชาชน ทาหน้าที่หาข่าวเกี่ยวกับการชุมนุมที่อาจจะเกิดขึ้น
ในสถานที่ต่าง ๆ เพิ่มมาตรการในการกาชับ เร่งรัด ติดตามผลการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การชุมนุมอยู่ในพื้นที่จากัดไม่ขยายขอบเขตการชุมนุม มีมาตรการในการประชาสัมพันธ์เพื่อ
การสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการชุมนุมของประชาชน เพียงเท่านี้ก็จะ
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ช่วยให้การชุมนุมกลับมาอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมและหาทางออกร่วมกันในสิ่งที่ผู้ชุมนุมเรียกร้อง
ได้ง่ ายกว่าการที่มีภาพของกองกาลัง ทหารยืนกดดันประชาชน อันจะยิ่ง ทาให้สถานการณ์ มีความ
ตึงเครียดมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม หากการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการดูแลการชุมนุม
ที่มีอยู่ยัง ไม่ มีป ระสิทธิ ภาพ สมควรให้รัฐบาลพิจารณาหามาตรการและกลไกเพิ่มเติม ในการดูแ ล
การชุมนุมตามความเหมาะสม
๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ปรากฏ การปฏิบัติทั้งสองฝุายมีการกระทาที่
เป็ น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ซึ่ ง บางกรณี ไ ด้ มี ก ารฟู อ งคดี ต่ อ ศาล และบางกรณี อ ยู่ ใ นระหว่ า ง
การตรวจสอบของหน่ ว ยงานด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม กสม. เห็ น ว่ า การใช้ อ านาจหน้ า ที่ ต าม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๕) และตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) สมควรกาหนดให้มีข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการ
กสม. เห็นว่า เหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นแสดงให้ เ ห็นถึงวิกฤติการณ์ ความขัดแย้ง ทาง
การเมืองและนามาสู่ความแตกแยกทางสังคมอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ดังนั้น กสม. จึงมีข้อเสนอ
เป็นแนวทาง การดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๒.๑) คณะรั ฐ มนตรี ค วรหลี ก เลี่ ย งการประกาศใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษ ได้ แ ก่
พระราชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย การศึ ก พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ เว้นแต่การชุ มนุมแปรเปลี่ยนไปสู่สถานการณ์วิกฤติที่จะกระทบต่อความมั่นคงหรือ
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ควรต้องมีการกาหนดกรอบการใช้อานาจของ
เจ้าหน้าทีใ่ ห้ชัดเจน และมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นการกระทาต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒.๒) คณะรัฐมนตรี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องทบทวนถึงแนวทางปฏิบัติให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓
ที่ต้องส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ นอกจากนี้ รัฐควรสร้าง
กลไก ให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อทาหน้าที่ ในการรับปัญหาและพิจารณาแก้ไขเบื้องต้น เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ปัญหาขยายตัวมากขึ้น จนต้องมีการชุมนุม
๒.๓) คณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการเผยแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจต่อสาธารณชน
ว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามรายงานฉบับนี้ มีข้อค้นพบที่เป็นปัญหาความขัดแย้งในเชิงโครงสร้ างที่
รุนแรง จากการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จึง เป็นหน้าที่ที่ทั้ง ภาครัฐและภาคสัง คมจะต้อง
ร่วมกันหาทางออกโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวทางสันติวิธี หลักนิติธรรม หลักการมีส่วนร่วม
และหลักขันติธรรม ทั้งต้องคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ในการแสวงหาทางออก ทุกฝุาย
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ต้องมีความจริงใจและร่วมมือกันบนพื้นฐานการรับฟังความคิดเห็นของทุกฝุาย และเปิดใจกว้างโดยลด
การเอาชนะคะคานกันของพรรค ของกลุ่ม ของครอบครัว ของบุคคล มาเป็นผลประโยชน์โดยรวม
๒.๔) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดาเนินการสืบสวน สอบสวน
หาข้อเท็จจริงและติดตามผู้กระทาความผิดไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ชุมนุม หรือบุคคลใดก็ตาม
มาดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม ในเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทุกเหตุการณ์
เช่น เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓ และเหตุการณ์ที่มีผู้เ สียชีวิตบริเวณวัดปทุมวนาราม
ราชวรวิหาร ตลอดจนการวางเพลิงเผาทรัพย์ และเหตุการณ์อื่น ๆ ที่มีการกระทาผิดกฎหมาย
๒.๕) คณะรั ฐ มนตรี ค วรตระหนั ก ว่ า สาเหตุ ข องความขั ด แย้ ง เกิ ด จากปั ญ หา
โครงสร้างของสังคม รัฐบาลจึงต้องดาเนินการให้เกิดกระบวนการปฏิรูปประเทศไทย เพื่อสร้างความ
เป็ น ธรรมและลดความเหลื่ อ มล้ าทางสั ง คม โดยสนั บ สนุ น การปฏิ รู ป อย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง
ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น ท ากิ น การปฏิ รู ป ระบบภาษี การปฏิ รู ป ระบบความยุ ติ ธ รรม
การปฏิรูป ระบบการศึกษา และการปฏิรูป ระบบสัง คมสวัสดิการ ตลอดจนสนับ สนุนการกระจาย
อานาจไปสู่ชุมชนท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทั้งนี้ เพราะการปฏิรูปจะนาไปสู่การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ในสังคมไทยอย่างกว้างขวาง
๒.๖) คณะรัฐมนตรีต้องดาเนินการสร้างความเป็นธรรมในระยะการเปลี่ยนผ่าน
ของสังคม โดยต้องทาความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ปรากฏ และมีมาตรการในการลงโทษผู้กระทา
ความผิด โดยยึ ด หลั กกระบวนการยุ ติ ธ รรม ตลอดจนสร้ า งระบบในการชดเชยเยี ยวยาและฟื้ น ฟู
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๒.๗) คณะรัฐมนตรีต้องไม่กระทาและละเลยการกระทาทั้งทางตรงและทางอ้อม
ที่เป็นการสกัดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิในกฎหมาย หรือเป็นการแทรกแซง หรือละเมิด
สิทธิ และเสรีภ าพในการแสดงความคิด เห็น ของประชาชนและสื่ อมวลชน นอกจากนี้ รัฐบาลต้อ ง
ดาเนินการให้เกิดการปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างไม่ชักช้า
โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องประชาชนโดยรวมเป็ น ส าคั ญ เพราะสภาพความเป็ น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
วิ ก ฤติ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงนี้ เกิ ด ลั ก ษณะอนาธิ ป ไตยของสื่ อ กล่ า วคื อ มี ทั้ ง สื่ อ เลื อ กข้ า ง สื่ อ ทาง
การเมื อ งที่ เ น้ น เนื้ อ หาในการปลุ ก ระดมมวลชน เกิ ด การยั่ ว ยุ สร้ า งอารมณ์ เ กลี ย ดชั ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
การแบ่ง แยกเป็นฝักฝุาย นาไปสู่สถานการณ์ การใช้ ความรุนแรง การแสดงความคิดเห็นต่างและ
สิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชนต้องเป็นสิ่งที่รัฐและสังคมให้การยอมรับ เพียงแต่จะต้องไม่ใช้สิทธิและ
เสรีภาพของสื่อมวลชน และเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นที่เกินขอบเขต
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๓.๒ เสรีภาพในการชุมนุมที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
สิ ทธิ ในทรั พย์ สิ น สิ ทธิ การเลื อกตั้ ง และเสรี ภาพในการแสดงความคิ ดเห็ น กรณี
เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชุมนุมทางการเมือง เดือนกรกฎาคม
๒๕๕๖ - พฤษภาคม ๒๕๕๗
๓.๒.๑ สถานการณ์
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ – พฤษภาคม ๒๕๕๗ เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและความ
คิดเห็นที่แตกต่างกัน เมื่อรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกลุ่มหนึ่ง
ร่ว มกัน ผลัก ดัน และเสนอร่า งพระราชบัญ ญัตินิร โทษกรรมผู้ก ระทาความผิด จากการชุม นุม และ
การแสดงออกทางการเมือง พ.ศ. .... ซึ่งประชาชนหลายฝุายมีความเห็นว่า หากมีการบัง คับ ใช้
บทบัญญัติในร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว จะมีผลเป็นการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่กระทาความผิด รวมไป
ถึงพันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีสถานะเป็นผู้ต้องหาในความผิดหลายมูลฐาน
ตามคาพิพากษาของศาลยุติธรรม และการที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นพรรคเสียงข้างมากในรัฐบาลและ
สมาชิกวุฒิสภาบางส่วน ได้แสดงออกอย่างชัดแจ้งในการปฏิเสธคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อ
กระบวนการเสนอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสมาชิกวุฒิสภา โดยศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการ
กระทาดังกล่าวนั้น ขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๖๘ รวมถึงการถูกกล่าวหาว่า มีการทุจริตในโครงการจานาข้าว จากเหตุการณ์สาคัญดังกล่าว
ประชาชนหลายภาคส่วนเห็นว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ กลุ่มองค์กรประชาชน
ในสาขาอาชีพ ต่า ง ๆ เช่น กลุ่ม นัก วิช าการ
กลุ ่ม ประชาคมนัก ธุร กิจ สีล ม เครือ ข่า ยนัก
ธุรกิจเพื่อประชาธิป ไตย เครือข่ายนักศึกษา
และประชาชนปฏิร ูป ประเทศไทย (คปท.)
กองทัพประชาชนโค่นระบอบทักษิณ (กปท.)
กองทัพธรรม สมาพันธ์แรงงานรัฐ วิส าหกิจ
สัม พัน ธ์ เป็น ต้น ได้ ร่ ว มกั นประกาศจั ดตั้ ง
“คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” มีชื่อย่อว่า “กปปส.” ได้จัดการชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลลาออกจากการ
บริ หารประเทศ แล้ วท าการปฏิ รู ปประเทศก่ อนที่ จะมี การจั ดการเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไป โดยใช้ พื้ น ที่ ใ นเขต
กรุงเทพมหานคร เช่น บริเวณสวนลุมพินี รอบทาเนียบรัฐบาล แยกอุรุพงษ์ สถานีรถไฟสามเสน
ถนนราชดาเนิน กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นต้น
นอกจากนี้กลุ่มผู้ชุม นุม ได้เ คลื่อ นขบวนปิดล้อมสถานที่รับ สมัครเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แ ทนราษฎร
การปลุกระดมมวลชนเพื่อปิดถนนหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานคร การเสนอให้จัดตั้งสภาประชาชน
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เพื่ อให้ เ ป็ นสภานิ ติบั ญ ญั ติ ทาหน้า ที่ แทนสภาผู้ แทนราษฎร การให้น ายกรัฐ มนตรีล าออกจากการ
รักษาการ ขณะเดียวกันกลุ่ม นปช. และฝุายที่สนับสนุนรัฐบาลได้จัดการชุมนุมที่สนามราชมังคลากีฬา
สถาน และบริเวณถนนอักษะ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลและต่อต้านฝุายตรงข้ามรัฐบาล
ช่ ว งเวลาที่ มี ก ารชุ ม นุ ม ตั้ ง แต่ เ ดื อ นกรกฎาคม ๒๕๕๖ ถึ ง พฤษภาคม ๒๕๕๗
รัฐบาลประกาศใช้ กฎหมายพิเ ศษ โดยมีการประกาศพื้นที่ที่มีเ หตุการณ์ อันกระทบต่อความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร ตามพระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑ รวม ๔ ครั้ ง และประกาศ
สถานการณ์ ฉุ กเฉิ นที่ มีความร้า ยแรง ตาม
พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ ฉุ กเฉิ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ในพื้น ที่
กรุ ง เทพมหานคร จั ง หวั ด นนทบุ รี พื้ น ที่
อาเภอบางพลี จัง หวัดสมุทรปราการ และ
อาเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี เป็นเวลา ๖๐ วัน โดยในห้วงเวลาที่มีการประกาศใช้กฎหมาย
พิเศษดังกล่าวมีการอายัดบัญชีเงินฝากส่วนตัวของแกนนา กปปส. และบัญชีเงินฝากที่ได้รับบริจาค
ของ กปปส. รวมทั้งมีการออกหมายจับ แกนนา กปปส.
แม้ ว่ า จะมี ก ารประกาศใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษ ๒ ฉบั บ ดั ง กล่ า ว แต่ ส ถานการณ์
ความรุนแรงก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีแนวโน้มว่าจะเกิดการเผชิญหน้าระหว่างฝุายที่สนับสนุน
รัฐบาลและฝุายที่ต่อต้านรัฐบาล ประกอบกับ มีผู้ใช้อาวุธสงครามต่อประชาชนและสถานที่สาคัญ
หลายครั้ง เป็นผลให้ประชาชนเสียชีวิตได้รับบาดเจ็บ
และเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งความสูญเสีย
ดังกล่าว ถือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชนที่ รั ฐ ธรรมนู ญ ให้ ก ารรั บ รองและ
คุ้มครองไว้ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษ ยชน กสม.
จึง ต้อ งตรวจสอบข้อเท็ จจริ ง ที่เ กิ ดขึ้น เพื่อก าหนด
มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนจั ดทาข้อเสนอแนะเชิ งนโยบายตามอานาจ
หน้าที่ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมุ่งหวังให้
ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์อันเป็นหลักการสาคัญของสิทธิมนุษยชน
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ กองทัพบกประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร
โดยอาศัยอานาจตามมาตรา ๒ และมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ เพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยและคื น ความสงบสุ ข กลั บ สู่ ป ระชาชน และในวั น ที่ ๒๒
พฤษภาคม ๒๕๕๗ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก พร้อมด้วยผู้บัญชาการเหล่าทัพ

๔๔
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และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ ได้ประกาศตั้งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้าควบคุมอานาจ
ในการบริหารประเทศมีผลให้การชุมนุมได้สิ้นสุดลง
จากเหตุก ารณ์ ความรุนแรงที่เ กิดขึ้น จากการชุ มนุมดัง กล่าว เป็ นเหตุให้ ป ระชาชน
เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ และทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งความสูญเสียดังกล่าว ถือเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
สิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้มครองไว้ อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อกาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตลอดจนจั ดท าข้อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายและข้อ เสนอเชิ ง มาตรการตามอ านาจหน้ าที่ ที่บั ญ ญัติ ใ น
พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยมุ่ ง หวั ง ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น
ตระหนักถึงคุณค่าของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ อันเป็นหลักการสาคัญของสิทธิมนุษยชน
นอกจากสาเหตุข้างต้นแล้ว กสม. ยังได้รับเรื่องร้องเรียนขอให้มีการตรวจสอบการ
กระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากเหตุการณ์ ดังกล่าวจานวน ๒๐ คาร้อง
ซึ่ง กสม. ได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ใน กสม. ตรวจสอบ
คาร้องดังกล่าว
๓.๒.๒ การดาเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กสม. ติดตามตรวจสอบสถานการณ์สิทธิมนุษ ยชน ตลอดช่วงเวลาของการชุมนุม
ทางการเมืองดังกล่าว ดังต่อไปนี้
๑) การจัดประชุมรับฟังข้อเท็จจริงเหตุการณ์การชุมนุมจากผู้เกี่ยวข้อง และ
การทางานร่วมกับเครือข่ายต่ าง ๆ เพื่อหาแนวทางในการจัดการความขัดแย้ง และป้องกัน
ความรุนแรง
กสม. ได้จัดให้มีการประชุม ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการทางานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ
เพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเหตุการณ์การชุมนุม แลกเปลี่ยนแนวทางการดาเนินงาน ทางานร่วมกับเครือข่ายต่าง ๆ
เพื่ อ หาแนวทางในการจั ด การความขั ด แย้ ง และปู อ งกั น ความรุ น แรง และประสานให้ ทุ ก ฝุ า ยใช้
การเจรจาหรือดาเนินการชุ มนุมให้อยู่ใ นกรอบของรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย และกติกา
ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น ๒๔ ครั้ง โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้แทนกลุ่ม กปปส. ผู้แทนกลุ่มกองทัพประชาชนและเครือข่าย
ปฏิรูปพลัง งาน ผู้แ ทนกลุ่ม กองทัพ ประชาชนโค่น ระบบทัก ษิณ ผู้แ ทนกองทัพ ธรรม ผู้แ ทนกลุ่ม
พิทัก ษ์สิท ธิพ ลเมื อ ง แกนนาแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ผู้อานวยการ
ศูนย์รักษาความสงบ ผู้แทนจากสานักงานตารวจแห่งชาติ รวมทั้งผู้แทนสถานีตารวจในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ ผู้แทนกองทัพเรือ ผู้แทนกองทัพอากาศ ผู้แทนหน่วยทหารที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทหารราบ
ที่ ๑๑ รักษาพระองค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๖ เป็นต้น อธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคาแหง พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้แทนศูนย์พิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ผู้ ต รวจราชการกระทรวงยุ ติ ธรรม ผู้ แทนสถาบั นนิ ติ วิ ทยาศาสตร์ ผู้ แทนกรมราชทั ณฑ์ อาจารย์

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ประจาคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้แทนสานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และสื่อมวลชน เป็นต้น
๒) การลงพื้นที่สถานที่การชุมนุม
กสม. และเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. ที่ได้รับมอบหมายได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ชุมนุมและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเยี่ยมผู้ต้องหาในเรือนจา ดังนี้
๒.๑) วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ลง
พื้นที่เยี่ยมผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลการชุมนุม
ณ สถานที่ ชุ ม นุ ม ถนนราชด าเนิ น โดยมี สื่ อ มวลชน
องค์ ก รภาคประชาชนร่ ว มสั ง เกตการณ์ แ ละประชุ ม
วางแผนปูองกันเหตุการณ์ความรุนแรง
๒.๒) วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ลงพื้นที่
ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตารวจที่ถูกปิดล้อมอยู่ในบริเวณ
ทาเนียบรัฐบาล โดยจัดส่งอาหาร น้าดื่มน้าใช้ การจัดเก็บขยะ สูบสิ่งปฏิกูล และร่วมเจรจาให้ทุกฝุาย
เคารพสิทธิซึ่งกันและกันจนสถานการณ์คลายความตึงเครียดลง
๒.๓) วัน ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ มอบหมายเจ้ าหน้ า ที่ ส านั ก งาน กสม. พบปะกั บ
เจ้าหน้าที่สานักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อแลกเปลี่ยน
แนวทางการดาเนินงานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิ ทธิมนุษยชนประชาชนผู้มาชุมนุม ณ บริเวณสถาน
ที่ชุมนุมถนนแจ้งวัฒนะ
๒.๔) วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ กสม. ได้เข้าเยี่ยมนายวิวัฒน์ ยอดประสิทธิ์ ณ เรือนจา
พิเศษกรุ งเทพมหานคร ซึ่ งนายวิ วัฒน์ ฯ เป็นผู้ ต้ องหาในกรณี ที่ถู กอ้ างว่ า เป็ นมื อปื นป็ อ บคอร์น จาก
เหตุการณ์ที่มีการปะทะบริเวณแยกหลักสี่ ถนนแจ้งวัฒนะ
๒.๕) เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ การเยี่ยมผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดูแลการ
ชุมนุม ณ สถานที่ชุมนุมถนนราชดาเนิน โดยมีสื่อมวลชน องค์กรภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์และ
ประชุมวางแผนปูองกันเหตุการณ์ความรุนแรง
๒.๖) การลงพื้นที่รวบรวมข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ยิงปืนและระเบิดใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่บริเวณ
สี่แยกคอกวัวและอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
๒.๗) วัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗
มอบหมายให้เ จ้า หน้า ที่สานัก งาน กสม. ลงพื้นที่
รวบรวมข้อ เท็จจริง เหตุการณ์ ยิง ปืนและระเบิดใส่
กลุ่มผู้ชุ มนุม ที่บ ริเ วณสี่แยกคอกวัวและอนุสาวรีย์
ประชาธิปไตย

๔๖

๔๗

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

นอกจากนี้ กสม. ยังได้ตั้งคณะทางานตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นรายกรณี รวม ๓
คณะ ได้แก่ คณะทางานตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงที่มหาวิทยาลัยรามคาแหงและแยกหลักสี่
คณะทางานตรวจสอบเหตุการณ์ความรุนแรงที่วัดศรีเอี่ยมและสนามกีฬาไทย – ญี่ปุน ดินแดง และ
คณะทางานตรวจสอบเหตุการณ์การชุมนุม ในภาพรวมและเหตุการณ์สะพานผ่านฟูาลีลาศ โดยในการ
ดาเนิน โครงการดัง กล่าว นอกจากจะเป็นการสนับ สนุน การทาหน้าที่ในการตรวจสอบการละเมิด
สิท ธิมนุษ ยชนของ กสม. แล้ว ยัง จะเป็นการเพิ่มพู นความรู้ และประสบการณ์ ในระยะยาวให้กั บ
เจ้ า หน้ า ที่ ข องส านั ก งาน กสม. ในการท าหน้ า ที่แ สวงหาข้ อ เท็ จจริ ง และรวบรวมพยานหลั ก ฐาน
โดยเฉพาะการได้มาซึ่งข้อเท็จจริงจากพยานบุคคลอีกด้วย
๓.๒.๓ สรุปภาพรวม
กสม. ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา
การชุมนุมตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖ – พฤษภาคม ๒๕๕๗ และมีความเห็นต่อกรณีการกระทา
หรือการละเลยการกระทาอัน เป็นการละเมิ ดสิทธิมนุ ษ ยชน ซึ่ง จะน าไปสู่ก ารเสนอแนะมาตรการ
การแก้ไขปัญหาต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมี
ระยะเวลายาวนานและมีความสลับซับซ้อนของข้อเท็จจริง จึง ขอสรุป ภาพรวมของการใช้เ สรีภาพ
ในการชุมนุม และการจัดการการชุมนุมของรัฐ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนี้
๑) การใช้เสรีภาพในการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุม คณะกรรมการประชาชนเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เ ป็น ประชาธิปไตยที่ส มบูร ณ์อัน มี พระมหากษั ตริย์ ทรงเป็น
ประมุข (กปปส.) เเละกลุ่มต่อต้านรัฐบาล
การใช้ เสรีภาพในการชุ มนุมของกลุ่ม กปปส. และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลตั้งแต่ เ ดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นมา ถือได้ว่าเป็นการแสดงออกซึ่งอานาจอธิปไตยของประชาชนและสิทธิ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เเละการมีส่วนร่วมทางการเมือง ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาสั่งในกรณี
ที่มีผู้ยื่นคาร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖๘ ว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ
กลุ่ม กปปส. และกลุ่ม เครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทย (คปท.) กระทาการเพื่อล้มล้างการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอานาจในการ
ปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ ซึ่งต่อมาเมื่อ
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖ ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การชุมนุมของประชาชนตามคา
ร้องเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพ โดยมีเหตุผลสืบเนื่องมาจากการต่อต้านพระราชบัญญัติ นิรโทษกรรม
และมาจากความไม่ไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล ส่วนกรณีการกระทาของผู้ถูกร้อง
จะเป็ น ความผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญาหรื อ กฎหมายอื่ น ๆ ซึ่ ง เป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาจะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงยังไม่มีมูลกรณีที่จะเป็นการ
ล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเป็นการกระทา
เพื่อให้ไ ด้มาซึ่งอานาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่ง มิได้เป็นไปตามวิถีท างที่บัญ ญัติไ ว้ใ น
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รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาจากพฤติการณ์ใ นการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. เเละผู้ชุมนุม
ต่อต้านรัฐบาล ภายหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคาวินิจฉัยในคดีดังกล่าวแล้ว การชุมนุมในลักษณะ
ของการเชิญชวนให้ผู้ชุมนุมรวมถึงประชาชนเดินขบวนไปตามถนนต่าง ๆ รวมถึงย่านที่อยู่อาศัยย่าน
ธุรกิจและการค้าสาคัญ เพื่อแสดงให้เห็นประเด็นที่ผู้ชุมนุมต้องการสื่อสาร ในภาพรวมยังถือว่าเป็นไป
ตามกรอบการใช้เสรีภาพในการชุมนุมที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้วางไว้ กล่าวคือ เป็นการชุมนุมโดย
สงบและปราศจากอาวุธ แม้ว่าในบางเหตุการณ์จะพบว่ามีภาพของบุคคลในกลุ่มผู้ชุมนุมที่ใช้ ความ
รุนแรงโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มีการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ แต่ก็ถือได้ว่าการ
กระทาดังกล่าวมาจากพฤติกรรมของบุคคลโดยส่วนน้อยเท่านั้น มิได้เกิดขึ้นจากเจตจานงร่วมกันของ
กลุ่มผู้ชุมนุมที่ชุมนุมด้วยความสงบ
อย่างไรก็ตาม แม้การชุมนุมของกลุ่ม กปปส. และกลุ่มต่อต้านรัฐบาลในภาพรวม
ดังกล่าว จะเป็นการใช้เสรีภาพที่เป็นไปตามกรอบของรัฐธรรมนูญ แต่ก็ยังปรากฏว่าในการใช้เสรีภาพนั้น
มี ก ารด าเนิ น กิ จ กรรมบางอย่ า งที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การใช้ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของบุ ค คลอื่ น อาทิ
การดาเนิ นกิ จกรรมที่ มีวั ตถุ ป ระสงค์ เ ป็ นการขัด ขวางมิ ให้ มีก ารเลื อกตั้ง ด้ วยการปิ ดล้ อมสถานที่
รับสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขัดขวางการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้ง รวมถึง
ปิดล้อมไม่ให้ประชาชนที่ประสงค์จะใช้สิทธิเลือกตั้งเข้าไปยังสถานที่จัดการลงคะแนนเสียงได้ หรือ
กรณีการปฏิบัติการปิดกรุงเทพมหานคร (Shutdown Bangkok) การเดินขบวนไปปิดล้อมสถานที่ราชการ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานตามหน้าที่ และเป็นเหตุให้ประชาชนไม่สามารถ
เข้าไปติดต่อราชการได้ ซึ่งการดาเนินกิจกรรมเหล่านี้เกิ ดขึ้นจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมมีเจตจานงร่วมกัน
จึงถือว่าเป็นการใช้เสรีภาพในการชุมนุมในที่สาธารณะที่เกินความจาเป็นและส่งผลกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอื่น ซึ่งการชุมนุมในลักษณะนี้ หากปรากฏว่ามีการใช้กาลังในการขัดขวางการใช้สิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลอื่น มีการทาลายทรัพย์สิน ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของราชการหรือเอกชน หรือมี
การใช้ อาวุธหรือสิ่ง เทียมอาวุธ โดยแกนนาผู้ชุ มนุมไม่สามารถควบคุมผู้ชุ มนุมส่วนใหญ่ที่ก่อความ
รุนแรงได้ หรือผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ที่เห็นความรุนแรงเกิดขึ้นจากการกระทาของผู้ชุมนุมบางกลุ่ม แต่ก็ไม่มี
การห้ามปรามและมีท่าทีสนับสนุนการกระทานั้น อาทิ การชุมนุมที่บริเวณสนามกีฬาไทย-ญี่ปุน ดินแดง
เป็นต้น ก็จะถือได้ว่าเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบและไม่ได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญ
สาหรับการชุมนุมที่ปรากฏภาพการใช้ความรุนแรงอันเกิดจากพฤติกรรมของผู้ชุมนุม
เพียงบางคนนั้น ถือได้ว่าเป็นการกระทาความผิดตามกฎหมาย ตามลักษณะฐานความผิดที่ได้กระทา
เป็นการเฉพาะราย และไม่ส่งผลต่อการใช้เสรีภาพในการชุมนุมของผู้ชุมนุมส่วนใหญ่ที่ชุมนุมโดยสงบ
และปราศจากอาวุธ
๒) การจัดการการชุมนุมของรัฐ
โดยที่รัฐในฐานะที่มีหน้าที่ในการปกปูอง คุ้มครอง และเคารพสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน เมื่อรัฐบาลได้มอบหมายให้ศูนย์อานวยการรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นหน่วยงานที่
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ท าหน้ า ที่ ใ นการควบคุ ม การชุ ม นุ ม และรั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในระหว่ า งที่ มี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบาลเเละศูนย์อานวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อยจึงมีหน้าที่ในการควบคุมการชุมนุมให้อยู่ภายใต้กฎหมาย ทั้งยังต้องตระหนัก
ถึงการใช้มาตรการจัดการการชุมนุม โดยจะต้องกระทาเท่าที่จาเป็น คานึง ถึง ความเหมาะสมและ
มีลาดับ ขั้นตอนตามหลั กสากลที่ใ ช้ ใ นการควบคุ มการชุ มนุ มภายใต้ก ฎหมายที่มี อยู่ เช่ น ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๖ ว่าด้วยการก่อความวุ่นวายในบ้านเมือง มาตรา ๑๓๘ ว่าด้วยความผิด
ฐานขัดขวางเจ้าพนักงาน มาตรา ๒๑๕ ว่าด้วยการกระทาที่กระทบกับความสงบสุขของประชาชน
นอกจากนั้น ยังมีพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕ รวมทั้งความผิดฐานละเมิด ซึ่งเป็นความผิด
ทางแพ่ ง เป็ น ต้ น แต่ จ ากเหตุ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระหว่ า งที่ มี ก ารชุ ม นุ ม จนกระทั่ ง มี
ผู้เสียชีวิตจากหลาย ๆ กรณีได้สะท้อนถึงความล้มเหลวของรัฐในการทาหน้าที่ในการจัดสรรกาลั ง
อย่างเพียงพอเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ชุมนุมหรือประชาชนทั่วไป ดังจะเห็นได้จากเหตุการณ์
ปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุ มนุม นปช. กับกลุ่มผู้ชุ มนุมที่ต่อต้านรัฐบาล ที่บ ริเ วณหน้ามหาวิทยาลัย
รามคาแหง เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ต่อเนื่องถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นเหตุให้มี
ผู้เสียชีวิต ๕ คน และมีผู้บาดเจ็บจานวนมาก ซึ่งเหตุการณ์ในวันดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเข้าไปควบคุมเหตุการณ์แต่อย่างใด แต่กลับปล่อยให้ผู้ชุมนุมทั้งสองฝุายปะทะกันอย่างต่อเนื่อง
พิจารณาแล้ วเห็น ว่า ความเสียหายที่เ กิดขึ้น จากเหตุก ารณ์ ดั ง กล่า ว ส่ว นหนึ่ ง
มาจากการที่เ จ้าหน้าที่ของรัฐปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง เช่นเดียวกับเหตุการณ์ที่มีคนร้ายขว้างระเบิดใส่ขบวนผู้ชุมนุมที่รณรงค์ต่อต้านรัฐบาลและ
คัดค้านการเลือกตั้ง บริ เวณถนนบรรทัดทอง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗ เหตุการณ์ที่มีคนร้าย
ปาระเบิดที่บ ริเ วณอนุสาวรีย์ชั ยสมรภูมิ เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ เหตุการณ์ ที่มีคนร้ายใช้
อาวุ ธ ปื น สั ง หารนายสุ ทิ น ธารทิ น ขณะรณรงค์ ต่อ ต้ า นการเลื อ กตั้ ง บริ เ วณวั ด ศรี เ อี่ย ม เมื่ อ วั น ที่
๒๖ มกราคม ๒๕๕๗ เหตุการณ์ปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนและกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต่อต้าน
การเลือกตั้งที่บริเวณแยกหลักสี่ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เหตุการณ์คนร้ายขว้างระเบิดและ
ใช้อาวุธปืนกราดยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่อาเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
เหตุการณ์ระเบิดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชดาริ เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
และเหตุการณ์ คนร้ายลอบยิง ผู้ชุ มนุม คปท. บนทางด่วนสายบางโคล่ -แจ้งวัฒ นะ ช่วงวัดบัวขวัญ
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงความหละหลวมในการควบคุมและ
การจัดการการชุมนุมที่ดี ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมคาดการณ์ได้ว่าอาจมีความรุนแรงเกิดขึ้น แต่ก็มิได้มี
การจัดกาลังอย่างเพียงพอเพื่อปูองกัน ดูแล และควบคุมการชุมนุมมิให้เกิดความรุนแรง การที่รัฐ
ปล่ อ ยปละละเลยต่อ หน้า ที ่ด ัง กล่า ว ถือ เป็น ส่ว นหนึ ่ง ที ่ท าให้เ หตุก ารณ์ค วามรุน แรงเกิด ขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ เมื่อมีการชุมนุมที่รัฐบาลเห็นว่าเกินขอบเขตที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและ
คุ้มครองไว้ รัฐบาลกลับ ไม่ดาเนินการในการควบคุมการชุ ม นุมให้เ ป็นไปตามขั้นตอนและหลักการ
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พื้นฐานในการใช้ กาลั ง และอาวุธปื น โดยเจ้าหน้ าที่ผู้บัง คับ ใช้ ก ฎหมายกับ ทั้ง เจ้าหน้ าที่ของรัฐไม่ มี
การแจ้งข้อมูลการดาเนินการให้สาธารณชนได้รับทราบถึงมาตรการที่จะใช้ในการระงับเหตุ ดังจะเห็น
ได้จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตารวจบริเวณ
กองบัญชาการตารวจนครบาลและทาเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ บริเวณ
สนามกีฬ าไทย-ญี่ปุ น ดิน แดง เมื่อ วัน ที่ ๒๖ ธัน วาคม ๒๕๕๖ และบริเ วณสะพานผ่านฟูาลีล าศ
เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งทาให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจานวนมาก อีกทั้งใน
เหตุการณ์ความรุนแรงบางเหตุการณ์ยังพบว่า เจ้าหน้าที่ตารวจมิได้วางตัวเป็นกลาง และยังได้ใช้
อาวุธปืนยิงเข้าไปในพื้นที่ที่มีการปะทะกันของกลุ่มผู้ร่วมชุมนุมทั้งสองฝุาย เช่น เหตุการณ์ปะทะกันที่
บริเวณสี่แยกหลักสี่ และที่มหาวิทยาลัยรามคาแหง เป็นต้น เห็นว่า พฤติการณ์ของเจ้าหน้ าที่ผู้บังคับ
ใช้กฎหมายบางคน และการดาเนินการของรัฐบาล ในการควบคุมการชุมนุมดังกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่ง
ของสาเหตุแห่งความรุนแรงและความสูญเสียที่เกิดขึ้น ซึ่งหากเหตุการณ์เหล่านี้ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้ใช้
ความอะลุ่มอล่วยในการดาเนินการเพื่อควบคุมการชุมนุมแล้ว ก็อาจเป็นการบรรเทาความรุนแรงและ
ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ ดังเช่นเหตุการณ์กรณีที่เจ้าหน้าที่ตารวจอนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปใน
พื้นที่กองบัญชาการตารวจนครบาลและทาเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นเหตุที่ทาให้
การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมในบริเวณดังกล่าวยุติลง
๓) บทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๓.๑) บทเรียน
กสม. เห็นว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมควรที่จะต้องพิจารณาและสร้าง
บทเรียนให้แก่สังคมได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการชุมนุม และการใช้อานาจของ
รัฐเพื่อการบริหารจัดการการชุมนุม เฉกเช่นเดียวกันกับกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วม
ประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ๒๕๕๓ โดยมุ่งหวัง
ว่า ภาคประชาสังคม หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกฝุาย จะได้เรียนรู้จากบทเรียนที่
เกิดขึ้นและนาสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้นี้ไปทบทวน บริหารจัดการ และหาแนวทางปูองกัน เพื่อการใช้
เสรี ภ าพในอนาคตจะไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาและความสู ญ เสี ย ในลั ก ษณะนี้ อี ก ทั้ ง นี้ มี ป ระเ ด็ น ที่
ควรพิจารณาและสร้างความเข้าใจให้กับทุกภาคส่วน ดังนี้
๓.๑.๑) บทเรียนภาคประชาชน
บทเรียนที่สาคัญสาหรับผู้ชุมนุม พอสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
(๑) ผู้ จั ดการชุ มนุ ม และผู้ ร่ วมชุ มนุ มจะต้ องสร้ างเจตจ านง
ร่วมกันในการชุมนุม ภายใต้หลักการของรัฐธรรมนูญ ด้วยการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ
ดัง ที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนต้นว่า เสรีภาพในการชุมนุม
ได้รับการรับ รองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อันเป็นพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทย

๕๐

๕๑
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เป็นภาคีและมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม โดยมีหลักการว่าการชุมนุมนั้นจะต้องเป็นไปด้วยความสงบและ
ปราศจากอาวุธ
การที่ปรากฏว่าผู้ชุมนุมมีหรือใช้อาวุธหรือสิ่งเทียมอาวุธ
ในช่วงระหว่างที่มีการชุมนุม อาจเป็นสาเหตุให้การชุมนุมในครั้งนั้นไม่ได้รับการคุ้มครองตามหลักการ
ของรัฐธรรมนูญ และหน่วยงานของรัฐอาจอ้างเป็นเหตุเพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าควบคุมการ
ชุมนุม และหากมีการใช้มาตรการดังกล่าว ก็อาจส่งผลให้เกิดความรุนแรงและความสูญเสียดังเช่น
หลายกรณี ที่เกิดขึ้น ดังนั้น การแก้ไขปัญหาจึงต้องเริ่มต้นจากฝุายผู้ชุมนุมควบคู่ไปกับจิตสานึ กของ
หน่วยงานของรัฐ
(๒) ผู้ร่วมชุมนุมต้องมีหน้าที่ร่วมกันในการใช้เสรีภาพเท่าที่
ไม่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติหลักการใช้สิทธิและเสรีภาพไว้โดย
สรุปว่า การใช้สิทธิและเสรีภาพนั้นจะต้องไม่ไปมีผลเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
อัน เป็ น หลั ก การที่มุ่ ง หวั ง ที่จ ะให้ ทุ กคนเคารพต่ อสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพของบุ ค คลอื่ นด้ ว ย ซึ่ ง จากการ
ยกระดับการชุมนุมของกลุ่ม กปปส. โดยเฉพาะยุทธการปิดกรุงเทพมหานคร (Shutdown Bangkok)
เป็นแนวทางการชุมนุมที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเฉพาะต่อ
ระบบขนส่ง มวลชน การเดิน ทางของประชาชน หรื อความเสีย หายต่อระบบเศรษฐกิจ ตลอดจน
การท่องเที่ยว เนื่องจากประชาชนที่มีความจาเป็นต้องใช้พื้นที่การชุมนุมนั้น ต้องถูกห้ามหรือจากัด
การเข้าถึง พื้นที่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ไ ด้ นอกจากนี้ การที่ผู้ชุ มนุมเดินทางไปปิดล้อมสถานที่รับ สมัคร
สมาชิ กสภาผู้ แ ทนราษฎรที่ศู น ย์เ ยาวชนกรุ ง เทพมหานคร (ไทย-ญี่ ปุน ) เขตดิน แดง และสถานที่
จัดการเลือกตั้งล่วงหน้าที่บริเวณวัดศรีเอี่ยม เขตบางนา รวมตลอดถึงการปิดล้อมสถานที่ราชการและ
รัฐวิสาหกิจหลายหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกดดันรัฐบาล และต้องการระงับการบริหารภาครัฐ
โดยคาดหวังให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ ถือได้ว่าเป็นการใช้สิทธิและเสรี ภาพที่มีผลเป็น
การละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น เพราะส่งผลต่อประชาชนที่ต้องใช้บริการจากภาครัฐหรือ
หน่วยงานดังกล่าว ได้รับผลกระทบซึ่งผู้นาการชุมนุมจะต้องมีความรับผิดชอบต่อการกระทาหรือ
พัฒนาการใด ๆ ของการชุมนุมด้วย
(๓) ผู้จัดการชุมนุมและผู้ร่วมชุมนุมจะต้องให้ความร่วมมือ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่การชุมนุม
การที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ชุมนุมมักจะสร้างอาณาเขต
ของการชุมนุม ด้วยการกาหนดเป็นพื้นที่เฉพาะ มีอาณาบริเวณที่ควบคุมดูแลเป็นการเฉพาะ แต่ก็
ปฏิเสธไม่ได้ว่า พื้นที่ชุมนุมส่วนใหญ่มักจะเป็นพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางเข้าออก
ไปได้ต ามปกติม าแต่เ ดิม และกาลั ง คนของผู้ชุ มนุ มที่ จะดูแ ลรั กษาความปลอดภัย ในพื้น ที่ก็ อาจไม่
สามารถให้การดูแลได้ทั่วถึงพื้นที่ ชุมนุมนั้นจึงเป็นจุดที่มีความอ่อนไหวและเสี่ยงต่อการก่อเหตุหรือ
สร้ า งสถานการณ์ จ ากผู้ ที่ ไ ม่ ห วั ง ดี ดั ง นั้ น เพื่ อ ปู อ งกั น มิ ใ ห้ เ กิ ด ความรุ น แรงและความสู ญ เสี ย

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ผู้จั ดการชุ ม นุม สมควรที่จ ะสร้า งความร่ว มมื อกั บ หน่ว ยงานของรัฐ ในการปกปูอ งพื้ นที่ ชุ ม นุม เ ช่ น
การจัดตั้งด่านตรวจบุคคลร่วมกัน เป็นต้น
๓.๑.๒) บทเรียนภาครัฐ
บทเรียนที่สาคัญสาหรับภาครัฐ พอสรุปเป็นหัวข้อได้ ดังนี้
(๑) รัฐต้องดูแลการชุมนุม ให้เป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย เพื่อ
ป้องกันมิให้กระทบต่อ สาระสาคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกฝ่าย โดยคานึงถึง
กรอบแห่งกฎหมาย มาตรฐานสากล รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบ และมีหน้าที่
ในการตรากฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย และการตีความกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้การคุ้มครอง
บุคคลจากการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น
รัฐธรรมนูญได้บัญญัติ คุ้มครองเสรีภาพของประชาชนในการ
ชุมนุมกาหนดให้บุคคลมีเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ การจากัดสิทธิและเสรีภาพ
ดังกล่าว จะกระทาได้เฉพาะเมื่อมีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้อานาจไว้ เพื่อคุ้มครองประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวกในการใช้ ที่ ส าธารณะ และเพื่ อ รั ก ษาความสงบเรี ย บร้ อ ยในระหว่ า งภาวะสงคราม
ระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก ดังนั้น ในข้อเท็จจริงหากปรากฏว่า
การใช้ เ สรีภ าพในการชุ มนุมของประชาชนไม่เ ป็นไปตามหลั กเกณฑ์ที่รัฐ ธรรมนูญ ตลอดจนกติก า
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองให้การรับ รองไว้ และการใช้เ สรีภาพที่
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นั้น เป็นการกระทบต่อประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม รัฐจึงสามารถใช้
อานาจเข้าแทรกแซงการใช้เสรีภาพได้ตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด แต่ในทางตรงกันข้าม หากปรากฏว่า
การใช้เสรีภาพในการชุมนุมนั้น อยู่ภายใต้กรอบที่รัฐธรรมนูญกาหนด อันได้แก่ เป็นการชุมนุ มที่สงบ
และเป็นการชุมนุมที่ปราศจากอาวุธแล้ว ก็ไม่มีเหตุผลความจาเป็นหรือความชอบธรรมใดที่รัฐจะอ้าง
เพื่อจากัดการใช้เสรีภาพดังกล่าว และรัฐจาเป็นต้องมีหน้าที่ในการตรากฎหมาย บังคับใช้กฎหมาย และ
การตีความกฎหมาย เพื่อให้การคุ้มครองบุคคลจากการใช้สิทธิและเสรีภาพนั้น นอกจากนี้ หน่วยงานของ
รัฐจะต้องตระหนักอยู่เสมอในการส่งเสริมให้มีการใช้สิทธิและเสรีภาพ รวมถึงจะต้องทาหน้าที่ใน
การปกปูองคุ้มครองผู้ชุ มนุมมิให้ได้รับอันตรายจากการกระทาของบุคคลอื่น และในประการสาคัญ
หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทาการใด ๆ ที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ชุมนุมเสียเอง
จากการชุ ม นุ ม ของกลุ่ ม กปปส. และกลุ่ ม นปช. ในช่ ว ง
ระยะเวลาระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗ มีหลายกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้ใช้
อ านาจในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเพื่ อ ให้ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพของประชาชนเท่ า ที่ ค วร
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสดงท่าทีนิ่งเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปูองกันและคุ้มครองภัยอันตรายที่
อาจจะเกิดกับผู้ชุมนุมและประชาชนทั่วไป ดังเช่นเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
กรณี ไม่ จั ด ส่ง เจ้า หน้ าที่ ต ารวจเข้ า ไปปฏิ บั ติห น้ าที่ ใ นการน า
นักศึ กษาซึ่ ง ตกค้า งอยู่ภายในมหาวิ ทยาลั ยรามค าแหงออกจากพื้น ที่ ทั้ง ๆ ที่ไ ด้มี การแจ้ ง ยื นยั น

๕๒

๕๓
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ต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคาแหงแล้ว รวมทั้งการไม่จัดเจ้าหน้าที่เข้าไปรักษาความสงบเรียบร้อย
บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคาแหงจนเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและร่างกาย
กรณี ไ ม่จัด ส่ง เจ้าหน้าที่ ตารวจหน่วยปฏิบั ติการพิเ ศษเข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่ระงับยับยั้งมิให้เกิดความรุนแรงขึ้นในพื้นที่สี่แยกหลักสี่ ทั้ง ๆ ที่ได้รับการร้องขอจาก
เจ้ า หน้ า ที่ต ารวจสถานี ตารวจนครบาลทุ่ ง สองห้ องแล้ว จนเป็น เหตุใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่อ ชี วิ ต
ร่างกาย และทรัพย์สินทั้งของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ
กรณีปรากฏเจ้าหน้าที่ตารวจแต่งกายด้วยชุดดาสวมหมวกคลุม
ปกปิด ใบหน้าพร้อมอาวุธ อยู่บ นอาคารบริเ วณกระทรวงแรงงาน เมื่ อปรากฏภาพข่ าวออกไปตาม
สื่อมวลชนแล้วร้อยตารวจเอก เฉลิม อยู่บารุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และผู้อานวยการ
รักษาความสงบเรียบร้อยในขณะนั้น ได้ออกมาแถลงข่าวยืนยันหนักแน่นว่า ชายชุดดาที่เห็นปรากฏอยู่
บนชั้ น ดาดฟู า อาคารกระทรวงแรงงานนั้ น มิ ใ ช่ ต ารวจ แต่ ต่ อ มาผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ
ออกมาแถลงยืนยันผ่านสื่อมวลชนว่า ชายชุดดาที่เห็นปรากฏอยู่บนชั้นดาดฟูาอาคารกระทรวงแรงงาน
นั้นเป็นตารวจ ซึ่งหากมิใช่เจ้าหน้าที่ตารวจตามที่ร้อ ยตารวจเอก เฉลิม อยู่บารุง ได้ให้สัมภาษณ์ต่อ
สื่อมวลชนไว้แล้ว ชายชุดดาที่ปรากฏอยู่บนดาดฟูาอาคารกระทรวงแรงงานเป็นใคร และขึ้นไปอยู่บน
อาคารกระทรวงแรงงานได้อย่างไร
กรณี เหตุการณ์ ความรุนแรงที่ศูนย์เ ยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ ปุ น ) ที่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจจั บ กุ ม ผู้ ชุ ม นุ ม แล้ ว น าขึ้ น เฮลิ ค อปเตอร์ ไ ป
โดยต่อมาพบว่าผู้ถูกจับกุมนั้นได้รับบาดเจ็บ ซึ่งยังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่าเป็นเพราะเหตุใด
กรณี เ จ้าหน้าที่ตารวจแต่ง เครื่องแบบชุ ดปกติจานวนหนึ่ง ใช้
อาวุ ธ ปื น พกเล็ ง ยิ ง เข้ า ไปยั ง บริ เ วณพื้ น ที่ ที่ มี ก ารปะทะกั น ของกลุ่ ม มวลชนทั้ ง สองฝุ า ยที่ บ ริ เ วณ
สีแ่ ยกหลักสี่ จนเป็นเหตุให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บและบาดเจ็บสาหัสจากการถูกยิง เป็นต้น
(๒) รัฐควรหลีกเลี่ยงการประกาศใช้กฎหมายพิเศษเพื่อดูแล
ความสงบและความเรี ย บร้ อ ยในการชุ ม นุม เพราะไม่ ส ามารถใช้ เ ป็น เครื่ อ งมื อ ในการดูแ ล
สถานการณ์การชุมนุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐจึงจาเป็นต้องมีมาตรการ กฎหมายที่เหมาะสม
หรือกลไกเฉพาะเพื่อดูแลและรักษาความสงบเรียบร้อยในการชุมนุม
ความขั ด แย้ ง ของสั ง คมไทยในช่ ว งระยะกว่ า สิ บ ปี ที่ ผ่ า นมา
ปรากฏในรูปของการชุมนุมเพื่อช่วงชิงอานาจของรัฐ และมองข้ามหลักการใช้สิทธิและเสรีภาพที่ถูกต้อง
ส่งผลให้กลไกการทางานของรัฐต้องหยุดชะงักหรือเสื่อมประสิทธิภาพลง เพราะสาเหตุสาคัญประการ
หนึ่งคือ รัฐเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งเสียเอง โดยเฉพาะหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
การดูแลการชุมนุมในสถานการณ์ปกติจะใช้กฎหมายที่มีอยู่เพื่อ
ใช้ในการดูแลและอานวยความสะดวกให้กับผู้ชุมนุม แต่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ หากรัฐเลือกที่จะใช้
มาตรการตามกฎหมายพิเศษ เช่น พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
หรือการประกาศใช้พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่มีวัตถุประสงค์
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ในการบังคับใช้กับสถานการณ์พิเศษที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ สาระสาคัญของกฎหมายเหล่านั้น
อาจส่งผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบางประการ การนากฎหมายพิเศษมาประกาศใช้
ต้องกระทาตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายให้อานาจไว้ และเท่าที่จาเป็นต่อสถานการณ์กับการ
ชุมนุมที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ซึ่งที่ผ่านมาการประกาศใช้กฎหมายพิเศษยังมีความ
เข้าใจไม่ตรงกันระหว่างผู้ดูแลการชุมนุมกับผู้ชุมนุม มีผลเป็นการสร้างความกดดัน ความตึงเครียด
ความหวาดระแวงและความไม่ไว้วางใจกับกลุ่มผู้ชุมนุม และเป็นสาเหตุหนึ่งที่เร่งให้สถานการณ์การชุมนุม
ของฝูงชนบานปลาย ไปสู่การใช้ความรุนแรงและก่อให้เกิดความสูญเสียได้ ดังเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับ
การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา
การก าหนดมาตรการในการแก้ ปั ญ หาความขั ด แย้ ง และ
การเลื อ กใช้ ก ฎหมายในการดู แ ลการชุ ม นุ ม พึ ง ต้ อ งระวั ง ผลกระทบที่ จ ะเกิด ขึ้ น ทั้ ง ทางตรงและ
ทางอ้อม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งต้องประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนกลุ่ม
ต่าง ๆ นอกเหนือจาก ผู้ชุมนุมและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย และหากเลือกที่จะใช้กฎหมายพิเศษ หลังจาก
ประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแล้ว รัฐจาเป็นต้องกาหนดมาตรการเพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ
เหล่านั้น รวมถึงการกาหนดมาตรการและกลไกเฉพาะในการดูแลการชุมนุมจึงเป็นเรื่องจาเป็นเร่งด่วน
ที่รัฐจะต้องดาเนินการให้เกิดขึ้น
(๓) การดูแลสถานการณ์การชุมนุมโดยรัฐ ต้องมีหน่วยงาน
รับผิดชอบเป็น การเฉพาะ ซึ่ งหน่วยงานดัง กล่า วต้องมี แผนปฏิ บัติการและขั้น ตอนที่ชั ดเจน
มีเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะในการทางาน มีความเชี่ยวชาญเพียงพอและได้รับการฝึกฝนมาโดยเฉพาะ
ตลอดจนมีเครื่องมือในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมด้วย นอกจากนี้ การชุมนุมที่มีลักษณะต่อเนื่อง
และใช้ระยะเวลาที่ยาวนาน มักจะเกิดความขัดแย้งและทัศนคติระหว่างผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือระหว่างผู้ชุมนุมกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการชุมนุม หน่วยงานของรัฐจึงจาเป็นต้องมี
กลไกในการเร่งแก้ไขความขัดแย้ง เพื่อให้การชุมนุมนั้นยุติลงโดยเร็ว
จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการชุ มนุม จะเห็นได้ว่า
การใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของผู้ชุมนุมบางส่วนนั้น มีการใช้สิทธิและเสรีภาพเกินขอบเขตที่ได้
บัญญัติรองรับไว้ตามรัฐธรรมนูญ และแม้รัฐได้ใช้กาลังเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมความสงบเรียบร้อย
ที่เ กิ ดขึ้ น โดยอาศั ย อานาจตามกฎหมาย แต่ก็ มิ อาจรัก ษาความสงบเรี ยบร้ อ ยหรื อยั บ ยั้ง มิ ให้ เ กิ ด
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคคล
จึ ง เห็ น ได้ ว่ า มาตรการที่ รั ฐ ได้ เ ข้ า ไปด าเนิ น การนั้ น ยั ง มี
ประสิ ท ธิภ าพและประสิ ท ธิผ ลไม่ เ พีย งพอต่ อการควบคุ ม สถานการณ์ การชุ ม นุ มที่ เ กิ ด ขึ้ น อั น อาจ
เนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ทหาร อาวุธ และวิธีการที่นาอาวุธมาใช้ในการรักษาความสงบเรียบร้อยนั้น มิได้
เป็น ไปเพื่ อการควบคุ มฝู ง ชนเป็นการเฉพาะ อาวุธ และอุ ป กรณ์ ที่ใช้ ดาเนิ นการยัง ไม่ เ หมาะสมกั บ
การควบคุ ม สถานการณ์ ก ารชุ ม นุ ม ประกอบกั บ สถานการณ์ มี ค วามซั บ ซ้ อ น และมี ก ลุ่ ม บุ ค คล
ไม่ทราบฝุายพยายามกระทาการให้เกิดความรุนแรงขึ้น จึงเป็นบทเรียนสาคัญที่ว่า ในสถานการณ์ที่
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เกิ ด ความซั บ ซ้ อ นและมี แ นวโน้ ม ให้ เ กิ ด ความรุ น แรงนี้ เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายต้ อ งได้ รั บ
การฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพเป็นการเฉพาะในการควบคุมฝูงชน อุปกรณ์หรืออาวุธที่ใช้ต้องไม่มี
ประสิทธิภาพร้ายแรงจนทาให้ถึงแก่ชีวิต รวมถึงการสั่งการของผู้บังคับบัญชา ต้องทาความเข้าใจกับ
ขั้นตอน กระบวนการ และวิ ธีการตามหลั กการพื้ นฐานในการใช้ กาลั ง และอาวุธปืน ตามประมวล
หลักการประพฤติปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหลักการพื้นฐานในการใช้กาลังและ
อาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ ยั งต้ องระลึ กอยู่ เสมอว่ าการใช้ เครื่ องมื อดั งกล่ าว
จะต้องเป็นไปเพื่อการควบคุมการชุมนุม มิใช่ประสงค์ต่อชีวิตหรือร่างกายของผู้ชุมนุม หน่วยงานของ
รัฐจะต้องมีความจริงใจต่อกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ชุมนุม แผนการใด ๆ ของรัฐจะต้องเป็นไป
อย่างตรงไปตรงมา ไม่มีการแอบแฝงหรือซ่อนเร้นวัตถุประสงค์ใด ๆ ทั้งนี้ จาเป็นต้องแจ้งข้อมูลที่
จาเป็นต่อผู้ชุมนุมหรือผู้นาการชุมนุมด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการควบคุมการ
ชุมนุมจะต้องเปิดเผยใบหน้าและติดปูายชื่อแสดงตัวตนและสั งกัดทุกครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ทุกฝุายและไม่เกิดการเข้าใจผิด
ตัว อย่ างที่ เ ห็น ได้ ชั ดของกรณี ต ามบทเรีย นข้ อ นี้ ได้ แก่ การ
ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐในเหตุการณ์ความรุนแรงรอบทาเนียบรัฐบาลระหว่างวันที่ ๑ - ๓ ธันวาคม
๒๕๕๖ ที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเจ้าหน้ าที่มิได้ควบคุมการชุมนุมด้วยการดาเนินการตามขั้นตอนภายใต้
หลักการสากล ปราศจากการแจ้งเตือนหรือให้ข้อมูลแก่ผู้ชุมนุมหรือผู้ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการ
ใช้มาตรการก่อน และใช้แก๊สน้าตาผสมสารเคมีสีม่วง อันเป็นเครื่องมือที่สร้างความเคลือบแคลงสงสัย
ให้แก่สังคมตลอดมาจนถึงปัจจุบัน หรือการเจรจาไกล่เกลี่ยกับผู้ชุมนุมเพื่อขอคืนพื้นที่บริเวณสะพานผ่าน
ฟูาลีลาศ ที่ผู้ชุมนุมเห็นว่ามีวาระแอบแฝง เพราะเจ้าหน้าที่ได้จัดกาลังสาหรับทาหน้าที่เจรจาไกล่เกลี่ย
กับผู้ชุมนุมชุดหนึ่ง แต่ในเวลาไม่นานหลังจากที่ได้มีกระบวนการเจรจาแล้ว กลับมีเจ้าหน้าที่อีกชุดหนึ่งเข้า
ทาหน้าที่ในการสลายการชุมนุม อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความไม่จริงใจในกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ย
(๔) รั ฐ บาลจะต้ อ งท าความชั ด เจนในกรณี ก ารก าหนดวั น
เลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปขึ้ น ใหม่ จ ากวั น เลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปเดิ ม ที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภา
ผู้แทนราษฎร ซึ่งสมควรให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง อันเป็นองค์กรที่มีอานาจหน้าที่โดยตรง
เกี่ยวกับการเลือกตั้ง เป็นผู้พิจารณาและใช้อานาจดังกล่าว ตลอดจนหน่วยงานของรัฐจะต้อง
สนับ สนุน กลไกการท างานของหน่วยงานต่า ง ๆ ที่ป ฏิ บัติ หน้ า ที่ใ นการติด ตามสถานการณ์
การชุมนุม หรือรวบรวมและจัดทาฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุม โดยเฉพาะกลไก
ภาคประชาสังคม
จากเหตุการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสอบ
ฉบับนี้ กสม. พบข้อสัง เกตประการหนึ่ง ว่า สาเหตุหนึ่ง ที่ทาให้เ กิดความรุน แรงจากการปะทะกัน
ระหว่างผู้ชุมนุมกับประชาชนที่มีความคิดเห็นแตกต่าง เกิดจากความไม่ชัดเจนในกระบวนการจัดให้มี
การเลือกตั้งขึ้นใหม่ หรือเลื่อนกาหนดวันเลือกตั้งออกไป ซึ่งแม้จะมีคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่มี
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ผลผูกพันทุกองค์กรต้องถือปฏิบัติตามแล้วว่า สามารถเลื่อนการเลือกตั้งออกไปได้ แต่ปรากฏว่าทั้ง
รัฐบาลและคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่มีความเห็นแตกต่างกันต่างก็ไม่ยินยอมเลื่อนการเลือกตั้ง
ออกไป แม้คณะกรรมการการเลือกตั้ง จะได้รายงานไปยังรัฐบาลแล้วว่าเห็นควรเลื่อนการเลือกตั้ง
ออกไปก่อนตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ อันถือเป็นการละเลยสิ่งที่ควรจะต้องกระทาและไม่
ปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จนส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงระหว่างกลุ่มบุคคลที่
มีความเห็นต่างกันในที่สุด และเป็นเหตุให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิต ร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน
และหน่วยงานของรัฐ
นอกจากนี้ ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง มักจะปรากฏ
การทางานของหน่วยงานภาคประชาสังคม หน่วยงานของเอกชน หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่เข้า
ไปปฏิบัติงานในระหว่างที่มีการชุมนุม ทั้งในรูปแบบของการจัดเก็บข้อมูล การรวบรวมข้อเท็จจริงต่าง ๆ
หน่วยงานของรัฐสมควรให้ความสาคัญกับการทาหน้าที่ของหน่วยงานเหล่านี้ เนื่องจากในท้ายที่สุดแล้ว
ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ก็จะถูกเสนอต่อสาธารณะเพื่อใช้ในการอ้างอิงหรือพิสูจน์การกระทาของ
ฝุายต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการตรวจสอบให้เกิดความเป็นธรรมต่อไป
๓.๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
การชุมนุมทางการเมืองของหลายกลุ่มโดยมี กปปส. เป็นกลุ่มใหญ่ มีกลุ่ม
คปท. กลุ่ม กปท. เป็นกลุ่มที่ ออกมาต่อต้านและขับไล่รัฐบาลจากสาเหตุการเสนอกฎหมายนิรโทษ
กรรมการ ปฏิเสธผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ และการฉ้อโกงในโครงการขนาดใหญ่ของรัฐบาล
นอกจากนี้ ยังปรากฏกลุ่มผู้ชุมนุมที่ออกมาปกปูองรัฐบาล เห็นด้วยกับ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
เพื่อปกปูองประชาธิปไตย
กสม. ได้ติดตามการชุมนุมทางการเมืองที่มีผู้เข้าร่วมจานวนมาก ทาให้มี
โอกาสจะมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในหลายมิติ การละเมิดสิทธิสื่อ การละเมิดสิทธิการเลือกตั้ง การ
ละเมิดสิทธิในทรัพย์สิน การละเมิดสิทธิในชีวิตและร่ างกาย ทั้งต่อประชาชนทั่วไป ต่อผู้ชุมนุม ต่อ
เจ้าหน้าที่ที่รักษาความสงบเรียบร้อย ที่เห็นชัดเจน คือ การลอบทาร้ายผู้ชุมนุม โดยผู้ที่มีหน้าที่ยังไม่
สามารถติดตาม จับกุมผู้กระทาการละเมิดมาลงโทษได้ ทาให้สถานการณ์มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรง
มากขึ้นเป็นลาดับ มีเหตุการณ์ ที่รุนแรงหลายเหตุการณ์ มีผู้เสียชีวิต ๒๘ คน มีผู้บาดเจ็บมากกว่า
๘๐๐ คน จนถึ ง ขั้ น การประกาศใช้ ก ฎหมายพิ เ ศษหลายฉบั บ จนสุ ด ท้ า ยมี ก ารประกาศใช้
พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ และการยึดอานาจการปกครองประเทศ
กสม. เห็นว่า จากการที่ กสม. ได้ตรวจสอบการกระทาหรือการละเลย
การกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จากกรณีเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่
๑๒ มี น าคม ๒๕๕๓ ถึ ง วั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ซึ่ ง กสม. มี ข้ อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต่ อ
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนิ นการ เพื่อแก้ไขวิกฤติการณ์ความขัดแย้ง
ทางการเมืองอันนาไปสู่ความแตกแยกทางสังคม แต่ยังปรากฏความขัดแย้งและความรุนแรงลักษณะ
เดียวกันนี้ขึ้นอีกในเวลาต่อมา และมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในทุกครั้ง ที่มีการเปลี่ยนผู้บริหารประเทศ
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ดังนั้น การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงไม่อาจดาเนินการได้โดยการแก้ไขเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะคราวที่เกิด
เหตุการณ์ขึ้น ในทางตรงข้าม สมควรที่จะต้องมีการแก้ไขสาเหตุที่แท้จริงของความขัดแย้ง อันจะ
นาไปสู่การขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน
ดัง นั ้น กสม. โดยมติที ่ป ระชุม ด้า นการคุ ้ม ครองและมาตรฐานการ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เห็นสมควรใช้อานาจหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เน้นย้าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๓.๒.๑ คณะรัฐมนตรีควรให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบังคับใช้กฎหมายปกติสาหรับ
การบริหารจัดการการชุ มนุมให้มีประสิทธิภาพเสียก่อน และสมควรต้องหลีกเลี่ยงการประกาศใช้
กฎหมายพิ เ ศษ ได้ แ ก่ พระราชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย การศึ ก พระพุท ธศั กราช ๒๔๕๗ พระราชกาหนด
การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของการใช้กฎหมายพิเศษเหล่านี้ที่ต้องการ
ดูแลรั กษาประเทศชาติจากภัยร้ ายแรง ที่ก ระทบต่อความมั่ นคงไม่อาจนาไปใช้ กับ การชุ มนุ มทาง
การเมืองในลักษณะทั่วไปได้ เว้นแต่การชุมนุมนั้นได้แปรเปลี่ยนไปสู่สถานการณ์วิกฤติ หรือการจลาจล
ที่จ ะกระทบต่ อความมั่ นคง หรือ ก่อ ให้เ กิด ความไม่ส งบเรี ยบร้ อยอย่ างร้ ายแรง ทั้ง นี้ ควรต้อ งมี
การกาหนดกรอบการใช้อานาจของเจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน และมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นการกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนเกินสมควร
๓.๒.๒ คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทบทวนถึงแนวทางปฏิบัติ
ให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๓
ที่ต้องส่งเสริมและคุ้มครองเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ นอกจากนี้ รัฐควรสร้าง
กลไก ให้มีหน่วยงานเฉพาะเพื่อทาหน้าที่ในการรับปัญหาและพิจารณาแก้ไขเบื้องต้น เพื่อหลีกเลี่ยง
ไม่ให้ปัญหาขยายตัวมากขึ้น จนต้องมีการชุมนุม
๓.๒.๓ คณะรัฐมนตรี ต้องดาเนินการเผยแพร่ เพื่อ สร้า งความเข้าใจต่ อ
สาธารณชนว่า สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามรายงานฉบับนี้ มีข้อค้นพบที่เป็นปัญหาความขัดแย้งในเชิง
โครงสร้างที่รุนแรงจากการแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จึงเป็นหน้าที่ที่ทั้งภาครัฐและภาคสังคม
จะต้องร่วมกันหาทางออกโดยยึดหลักสิทธิมนุษ ยชนตามแนวทางสันติวิธี หลักนิติธรรม หลักการ
มีส่ วนร่ว ม และหลัก ขัน ติ ธรรม ทั้ง ต้อ งค านึง ถึง ผลประโยชน์สู ง สุด ของประเทศ ในการแสวงหา
ทางออก ทุ กฝุ ายต้ องมีค วามจริ ง ใจและร่ วมมื อกั นบนพื้น ฐานการรั บ ฟัง ความคิดเห็น ของทุก ฝุา ย
และเปิดใจกว้าง โดยลดการเอาชนะคะคานกันของพรรค ของกลุ่ม ของครอบครัว ของบุคคล มาเป็น
ผลประโยชน์โดยรวม
๓.๒.๔ คณะรั ฐ มนตรี โ ดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งต้ อ งด าเนิ น การสื บ สวน
สอบสวนหาข้อเท็จจริงและติดตามผู้กระทาความผิด ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ชุมนุม หรือบุคคล
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ใดก็ตาม มาดาเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม ในเหตุการณ์ที่มีผู้เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บทุก
เหตุการณ์
๓.๒.๕ คณะรัฐมนตรีควรตระหนักและหาทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางสังคม อันจะนาไปสู่การเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์อย่างกว้างขวาง
๓.๒.๖ คณะรั ฐ มนตรี ต้ อ งด าเนิ น การสร้ า งความเป็ น ธรรมในระยะการ
เปลี่ยนผ่านของสังคม โดยต้องทาความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ปรากฏ และมีมาตรการในการลงโทษ
ผู้กระทาความผิดโดยยึดหลักกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนสร้างระบบในการชดเชย เยียวยาและ
ฟื้นฟูผทู้ ี่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
๓.๒.๗ คณะรัฐมนตรีต้องไม่กระทาและละเลยการกระทาทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ที่เป็นการสกัดกั้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามสิทธิในกฎหมาย หรือเป็นการแทรกแซง หรือ
ละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชน นอกจากนี้ รัฐบาลต้อง
ดาเนินการให้เกิดการปฏิรูปสื่อตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอย่างไม่ชักช้า
โดยค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ข องประชาชนโดยรวมเป็ น ส าคั ญ เพราะสภาพความเป็ น จริ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ใน
วิ ก ฤติ ก ารณ์ ค วามรุ น แรงนี้ เกิ ด ลั ก ษณะอนาธิ ป ไตยของสื่ อ กล่ า วคื อ มี ทั้ ง สื่ อ เลื อ กข้ า ง สื่ อ ทาง
การเมืองที่เน้นเนื้อหาในการปลุกระดมมวลชน เกิดการยั่วยุ สร้างอารมณ์เกลียดชัง ก่อให้เกิดการ
แบ่งแยกเป็นฝักฝุาย นาไปสู่สถานการณ์การใช้ความรุนแรง การแสดงความคิดเห็นต่าง และสิทธิและ
เสรีภาพของสื่อมวลชนต้องเป็นสิ่งที่รัฐและสังคมให้การยอมรับ เพียงแต่จะต้องไม่ใช้สิทธิและเสรีภาพ
ของสื่อมวลชน และเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นที่เกินขอบเขต
๓.๒.๘ คณะรัฐมนตรีควรร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและหน่วยงาน
ทีเ่ กี่ยวข้องพิจารณาทาความชัดเจนเกี่ยวกับการใช้อานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยเฉพาะ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การกาหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่จากวันเลือกตั้งทั่วไปเดิม ที่กาหนดไว้ในพระ
ราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไว้ในคาวินิจฉัยที่ ๒/๒๕๕๗ ว่าเป็นอานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกันของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้รักษาการ
ตามกฎหมายจะต้องร่วมกันดาเนินการ หากมีเหตุที่จะนาไปสู่ความเสียหายร้ายแรงแก่ประเทศชาติหรือ
ประชาชนอั น เนื่ อ งมาจากการจั ด การเลื อ กตั้ ง ทั่ ว ไปตามที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก ายุ บ สภา
ผู้แทนราษฎร คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ชอบ ที่จะต้องแจ้งให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีทราบ
เพื่อให้พิจารณาดาเนินการตราพระราชกฤษฎีกากาหนดวันเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ ตามอานาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการเลือกตั้งในฐานะผู้รักษาการตามพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องดาเนินการร่วมกัน เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เป็นการทั่วไปสาเร็จลุล่วงได้ด้วยดีตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

๕๘

๕๙
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๓.๒.๙ คณะรัฐมนตรีโ ดยสานักงานตารวจแห่ง ชาติ ในฐานะเป็นองค์กร
บังคับใช้กฎหมายมีหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน เมื่อมีการกระทาด้วยประการใด ๆ
อันอาจมีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน จึงเป็นหน้าที่ของสานักงานตารวจแห่งชาติที่จะ
เข้าไปแทรกแซงการดาเนินการดังกล่าว เช่น การสลายการชุมนุม หรือการปูองกันระงับยับยั้งมิให้เกิด
เหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นระหว่างกลุ่มมวลชนทั้งสองฝุาย ซึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่า การปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตารวจยังไม่สอดคล้องกับหลักสากลในเรื่องการสลายการชุมนุม หลักการพื้นฐานในการใช้กาลัง
และอาวุธปืน ตามประมวลหลักการประพฤติปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย และหลักการ
พื้นฐานในการใช้กาลังและอาวุธปืนโดยเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย จึงเห็นควรให้ สานักงานตารวจ
แห่งชาติจัดทาคู่มือการปฏิบัติการในการใช้กาลังเข้าสลายการชุมนุม หรือการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ใน
การปู อ งกั น และระงั บ ยั บ ยั้ ง มิ ใ ห้ เ กิ ด ความรุ น แรงถึ ง ขั้ น ปะทะกั น ของกลุ่ ม มวลชนฝุ า ยต่ า ง ๆ ให้
สอดคล้องกับหลักสากล

๓.๓ รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อ
ข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
สืบ เนื่องจากเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก ได้มีหนัง สือลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓
ร้องเรียนต่อ กสม. ขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศของรัฐบาลเกี่ยวกับ
ประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุ มชนอย่างรุนแรงทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และขอให้ กสม.
ติดตามตรวจสอบความคืบหน้าในการ
ดาเนินงานของรัฐบาลและความจริงจัง
ในการแก้ไขปั ญหาผลกระทบจากการ
พั ฒนาอุ ตสาหกรรมที่ มาบตาพุ ดและ
จังหวัดระยอง หลังจากที่รัฐบาลได้รับ
ข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปั ญหา
ดั ง กล่ า วจากองค์ ก รต่ า ง ๆ ไปแล้ ว
และต่ อ มาได้ มี ห นั ง สื อ ลงวั น ที่ ๑๘
ตุลาคม ๒๕๕๓ ขอให้ต รวจสอบกรณีช าวบ้า นในพื้น ที่ตาบลมาบตาพุด อาเภอเมือง จังหวัดระยอง
ประสบปัญหาและผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม แต่
รัฐบาลมิได้พิจารณาแก้ไขปัญหาโดยทันที รวมทั้งมิได้เร่งผลักดันให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แก้ไ ขปัญ หาอย่างถูกต้องและทันต่อเวลา เพื่อให้สิทธิของประชาชนในการดารงอยู่อย่างปลอดภัย
ทางด้านสุขภาพ เป็นจริงต่อไป ซึ่ง กสม. ได้พิจารณาเห็นว่า ตามข้อร้องเรียนเป็นกรณีเกี่ยวกับการออก
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ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป และกรณีที่ขอให้
ติดตามตรวจสอบการดาเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม
ที่มาบตาพุดและจังหวัดระยอง โดยเฉพาะผลกระทบด้านสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นปั ญหาที่
ชุ ม ชนในหลายพื้ น ที่ ทั่ ว ประเทศได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ นในลั ก ษณะที่ ใ กล้ เ คี ย งกั น ดัง นั ้น กสม. จึง
พิจารณากรณีร้องเรียน รวมทั้งศึกษา วิเคราะห์และจัดทา “รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ
กสม. ต่อกรณีข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก” เพื่อนาเสนอต่อรัฐบาลตามอานาจ
หน้าที่ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๕) และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๓) บัญญัติไว้
ตามข้ อ ร้ อ งเรี ย นของเครื อ ข่ า ยประชาชนภาคตะวั น ออก สะท้ อ นปั ญ หาผลกระทบจาก
การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อสิทธิของชุมชนและบุคคลในด้านต่าง ๆ ซึ่งมีการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญ
แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ปฏิ ญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน สนธิสัญญา และ
ตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนหลักการและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ทั้งในรูป
ของสิทธิเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) อันได้แก่ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิทธิในการมี
ส่ ว นร่ ว มของประชาชน สิ ท ธิ ใ นการเข้ า ถึ ง ความยุ ติ ธ รรมทางสิ่ ง แวดล้ อ ม ซึ่ ง มี บ ทบาทเชื่ อ มโยง
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ สิ ท ธิ ใ น เ ชิ ง เ นื้ อ ห า
(Substantive Rights) เกิดขึ้นได้จริง
ในทางปฏิบัติ ได้แก่ สิทธิในสุขภาพที่ดี
สิทธิในการเข้าถึ งทรัพยากรธรรมชาติที่ มี
คุณภาพ สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี สิทธิใน
การพัฒนา ซึ่ง กสม. มีบทบาทในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ ดังกล่าว
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และหลักสิทธิมนุษยชน ในขณะที่องค์กร
ของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง มี ค วามผู ก พั น ที่
จะต้องเคารพ (Respect) ปกปูอง (Protect) และดาเนินมาตรการที่จาเป็นและเพียงพอที่จะทาให้สิทธิ
เหล่านี้เกิดผลที่เป็นจริง (Fulfill)
เมื่อพิจารณาการดาเนินการของรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองสิทธิของ
ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรม โดยเฉพาะกรณี ก ารออกประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ สาหรับ
โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนจะต้องจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๓ ทาให้เห็นว่า รัฐบาลได้เร่งดาเนินการออกประกาศตาม
แบบพิธี มิได้มุ่งให้มีเนื้อหาที่จะคุ้มครองสิทธิของชุมชนให้เกิดผลที่ เป็นจริง ทั้งที่รัฐบาลได้มีความ

๖๐

๖๑
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พยายามในการจัดตั้งกลไกเพื่อทาหน้าที่แก้ไขปัญหาในพื้นที่มาบตาพุด คือ คณะกรรมการแก้ไขปัญหา
การปฏิบัติตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
หรือที่เรียกว่า “คณะกรรมการสี่ฝุาย” ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ได้มีการศึกษาข้อมูลทางวิชาการ และรับฟัง
ความเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสียอย่างกว้างขวาง จนได้ข้อเสนอในการกาหนดประเภทโครงการ
หรื อ กิ จ การที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรง ทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรั พยากรธรรมชาติ และสุ ขภาพ จานวน ๑๘ รายการ น าเสนอต่อ รัฐ บาลแล้ ว แต่รั ฐ บาลกลั บ
เปลี่ยนไปใช้กลไกคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และเร่งรีบออกประกาศกระทรวงฉบับดังกล่าว กาหนดประเภทโครงการหรือ
กิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงเพียง ๑๑ รายการ ทาให้มีโครงการหรือกิจการ
อีกจานวนมากที่อาจเกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ไม่เข้าข่ายต้องดาเนินการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบ
ก่อนมีการดาเนินการดังกล่าว โดยไม่ปรากฏคาอธิบายที่ชัดเจนให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเหตุผลที่
ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามข้อเสนอของคณะกรรมการสี่ฝุาย การดาเนินการในเรื่องนี้จึงขาดความ
โปร่งใส ไม่สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
นอกจากนี้ นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เมื่อ
วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีการประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้าน
สิ่ง แวดล้ อ มและสุ ขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ประกอบกั บ การที่ รัฐ บาลยัง มุ่ง ที่ จะพัฒ นา
อุตสาหกรรมเพื่อนาไปสู่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้เกิด ผลกระทบต่อชุมชน
มาบตาพุดในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชนได้รับมลพิษเพิ่มขึ้นโดยขาดการควบคุมที่รอบคอบ ชุมชนมีความ
เสี่ยงต่ออันตรายจากอุบัติภัยของโรงงานเพิ่มขึ้น การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงของชุมชน
ได้รับผลกระทบ ชุมชนไม่ได้รับทราบข้อมูลของโรงงานที่ครบถ้วน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากกระบวนการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment : EIA) และการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพ (Health Impact Assessment : HIA) ยังมีช่องว่างและปัจจัยหลายประการ
ที่ยังไม่เป็นหลักประกันอย่างเพียงพอในการคุ้มครองสิทธิของชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความพร้อมของ
เจ้าของโรงงานในการจัดจ้างนักวิชาการทา EIA/HIA ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ EIA/HIA
จึงขาดข้อมูลในการเรียกร้องสิทธิ อีกทั้งสาระของ EIA/HIA ยังขาดรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การเยียวยาความเสียหาย ในที่สุดการทา EIA/HIA จึงกลายเป็นเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตให้
ดาเนินโครงการหรือกิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทาให้เห็นว่ารัฐบาลยังละเลยเพิกเฉย
ต่อการเคารพ ปกปูอง และดาเนินมาตรการที่จาเป็นและเพียงพอที่จะทาให้สิทธิชุมชน ตามมาตรา
๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ปรากฏผลที่เป็นจริง
จากปัญหาดังกล่าว กสม. ได้มีรายงานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมีข้อเสนอแนะ
ในภาพรวมระดับประเทศเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิชุมชนตามมาตรา ๖๖ และมาตรา ๖๗ วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีสาระสาคัญดังนี้
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๓.๓.๑ รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีในการเคารพ (Obligation to Respect)
สิทธิชุมชน
๑) ข้อพิจารณาเชิงเนื้อหา
๑.๑) ทบทวน ปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ให้ครอบคลุมประเภทโครงการต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบรุนแรงต่อชุมชน
๑.๒) ในการทบทวน ปรับ ปรุง แก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จะต้องคานึงถึงพื้นที่ตั้งของโครงการหรือกิจกรรมและศักยภาพในการรองรับของพื้นที่นั้น
หากโครงการหรือกิจกรรมใด ๆ ที่ไ ม่อยู่ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฉบับดังกล่าว แต่ตั้งอยู่และดาเนินการในพื้นที่ซึ่งไม่ควรอนุญาตให้ดาเนินการ เช่น แหล่งมรดกโลกที่ขึ้น
บั ญชี ตามอนุ สั ญญาระหว่ างประเทศ อุ ทยานประวั ติ ศาสตร์ แหล่ งโบราณสถานโบราณคดี แหล่ ง
ประวัติศาสตร์ตามกฎหมาย พื้นที่ปุาอนุรักษ์ อุทยานแห่ง ชาติ วนอุทยาน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปุา
เขตห้ามล่าสัตว์ปุา สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พื้นที่ปุาอนุรักษ์เพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี
พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระหว่างประเทศ พื้นที่ลุ่มน้าชั้น ๑ พื้นที่ประกาศเขตควบคุมมลพิษ พื้นที่ซึ่ง
มีศักยภาพในการรองรับ (Carrying Capacity) ที่มีขีดจากัด พื้นที่ที่มีข้อกาหนดการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน
ให้เ ป็ น ที่ ดิ น ประเภทอนุ รั ก ษ์ ห รื อ ที่ ส งวน และพื้ น ที่ เ พื่ อ การรั ก ษาคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม พื้ น ที่ ซึ่ ง มี
ข้อกาหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นที่ดินประเภทชุมชน ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย ชนบทและเกษตรกรรม
ตามกฎหมายเกี่ ย วกั บ การผั ง เมื อ ง เป็ น ต้ น หากมี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งด าเนิ น การ เพื่ อ การอั น เป็ น
สาธารณประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ไขประกาศกาหนดประเภท ขนาด และวิธีปฏิบัติ
สาหรับ โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เ กิดผลกระทบต่อชุ มชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพให้ครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินโครงการ
หรื อ กิ จ กรรมในพื้ นที่ เ หล่ านี้ เ ข้ า สู่ ก ระบวนการตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรั ฐ ธรรมนู ญแห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ด้วย
๑.๓) รัฐบาลต้องเร่งดาเนินการศึกษาศักยภาพในการรองรับ (Carrying Capacity)
ในทุ ก มิ ติ ข องพื้น ที่ ม าบตาพุ ด และรายงานต่ อ สาธารณะภายใน ๖ เดื อ น และควรยุ ติ ก ารขยาย
อุต สาหกรรมที่ เ ป็ น แหล่ ง ก าเนิด มลพิ ษ ในพื้ น ที่ม าบตาพุ ดไประยะหนึ่ ง จนกว่ า จะศึ ก ษาศั กยภาพ
ในการรองรับในทุกมิติ และมีการยอมรับว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการรองรับในระดับสากล
๑.๔) จะต้องระบุในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๑.๑)
ว่าให้มีการทบทวนประเภทโครงการกิจการทุก ๒ ปี
๒) ข้อพิจารณาเชิงกระบวนการ
พิจารณาทบทวนปรับปรุง แก้ไขหรือยกเลิกกระบวนการจัดทาประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามข้อ ๑.๑ ๑) โดยให้องค์การอิสระสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ทาหน้าที่กาหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่เข้าข่ายตามมาตรา ๖๗

๖๒

๖๓
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วรรคสอง รวมทั้งพิจารณาตรวจสอบและให้ความเห็นต่อทุกขั้นตอนของการจัดทารายงาน EIA/HIA
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓.๓.๒ รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีในการปกป้องคุ้มครอง (Obligation to
Protect) สิทธิชุมชน
๑) รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการจัดทาและปรับปรุงผังเมือง โดย
๑.๑) ปรับปรุงระบบ กลไก และกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ (Monitoring)
การจัดทาและปรับ ปรุง ผัง เมืองในทุกระดับ เพื่อประโยชน์ในการใช้ ที่ดินให้มีป ระสิทธิภาพ มีความ
โปร่งใส มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือทางวิชาการ ตลอดจนรายงานผลการดาเนินงานต่อสาธารณะ
ทั้งนี้ เพื่อปกปูองชุมชนจากการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
๑.๒) กาหนดให้พื้นที่คุ้มครองที่มีการกาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยผังเมืองเป็นพื้นที่ห้ามดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่าง
รุนแรง แต่หากมีความจาเป็นต้องอนุญาตให้ดาเนินการก็จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒) รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่และรับผิดชอบในการทา EIA/HIA โดย
๒.๑) ปรับปรุงระบบ กลไก และกระบวนการในการทา EIA/HIA ให้มีประสิทธิภาพ
มี ค วามโปร่ ง ใส มี ค วามถู ก ต้ อ งและน่ า เชื่ อ ถื อ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง มาตรการติ ด ตามตรวจสอบ
ผลกระทบด้านสุขภาพ และสังคม
๒.๒) ปรับปรุงระบบ กลไก และกระบวนการในการติดตามตรวจสอบ (Monitoring)
การท า EIA/HIA ให้มี ป ระสิ ทธิ ภาพ มี ความโปร่ ง ใส มี ค วามถูก ต้อ งและน่ า เชื่ อถื อ ทางวิ ช าการ
ตลอดจนรายงานผลการดาเนินงานต่อสาธารณะ
๒.๓) ก าหนดมาตรการลงโทษส าหรั บ อุ ต สาหกรรมที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อนไข
ข้อกาหนดใน EIA/HIA รวมทั้งการชดเชยและเยียวยาที่อยู่ใน EIA/HIA นอกจากนี้ รัฐต้องรับผิดชอบในการ
ทาให้กระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเกิดผลที่เป็นจริงในทางปฏิบัติ
๒.๔) บริหารจัดการและกากับดูแลกระบวนการจัดทา EIA/HIA ตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดย
๒.๔.๑) ควรให้หน่วยงานของรัฐทาหน้าที่ในการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อทา
EIA/HIA โดยเก็บค่าธรรมเนียมจากเจ้าของโครงการ แทนการให้เจ้าของโครงการเป็นผู้จ้าง เพื่อแก้ไข
ปัญหาการจัดทารายงานที่มุ่งตอบสนองความต้องการของเจ้าของโครงการ
๒.๔.๒) ควรหามาตรการผลักดันและให้หน่วยงานอนุมัติ อนุญาต และ
หน่ วยกากับ ปฏิบั ติต ามมาตรการของ EIA/HIA บู รณาการการด าเนิน งานร่ วมกัน อย่ างต่อ เนื่ อ ง
หลังจากมีการดาเนินโครงการแล้ว และควรปรับปรุงกลไกและมาตรการที่ทาหน้าที่ติดตาม กากับ
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การดาเนินการตามกฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรายงานต่อสาธารณะว่าในแต่ละปี มีโครงการ
ใดบ้างที่ไม่ปฏิบัติตาม EIA/HIA
๒.๔.๓) องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพควรจัดหานักวิชาการ
ตามที่ภาคประชาชนร้องขอเพื่อให้ความรู้ ให้คาปรึกษาในกระบวนการทา EIA/HIA โดยมีการทบทวน
ปรับปรุงบัญชีรายชื่อนักวิชาการอย่างสม่าเสมอ
๒.๔.๔) รัฐบาลต้องกาหนดมาตรการชดเชยและเยียวยาที่ชัดเจนในกรณี
มีการทาลายสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพหรือคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน โดยปรับปรุงสาระสาคัญตามเอกสารท้ายประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ ฉบับลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
คานวณค่าชดเชยเยียวยา และระยะเวลาจ่ายเงิน
๓) การประเมิ นสิ่ งแวดล้ อมระดั บยุ ทธศาสตร์ (Strategic Environmental
Assessment : SEA)
รัฐบาลต้องสร้ างเครื่องมือ ตัดสินใจในระดับ ภาพรวม ในการใช้ พื้นที่สาหรั บ
อุตสาหกรรมให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยประเมิน
ศักยภาพในการรองรับของพื้นที่ (Carrying Capacity) ซึ่งต้องอาศัยการประเมินภาพรวมอันเป็นผลมาจาก
การประเมินสิ่ง แวดล้อมระดับ ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)
โดยจะต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ สม่าเสมอ และทันเวลา
๔) การป้องกัน กากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้การประกอบการของภาคธุรกิจ
และอุตสาหกรรมเคารพสิทธิมนุษยชน รวมถึงสิทธิชุมชน
รัฐบาลต้องกาหนดนโยบาย แนวทาง รวมถึงมาตรการที่ชัดเจนและสอดคล้อง
กับ มาตรฐานระหว่างประเทศในการปูองกันมิให้การประกอบการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประกอบการที่เป็นของรัฐหรือได้รับการสนับสนุนพิเศษจากรัฐ ไปละเมิด
สิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน และต้อ งมีกลไกที่มีประสิทธิผลในการกากับดูแล ติดตาม ตรวจสอบให้
เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และมาตรการที่กาหนด ตลอดจนมีกลไกในการเยียวยาอย่างเหมาะสม
แก่บุ คคลและชุ ม ชนที่ ไ ด้รั บ ผลกระทบจากการประกอบการของธุ รกิจ และอุต สาหกรรมทั้ ง ในด้า น
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ
๓.๓.๓ รัฐบาลต้องปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกรณีในการดาเนินมาตรการที่จาเป็นและเพียง
พอที่จะทาให้สิทธิชุมชนเกิดผลและเป็นจริง (Obligation to Fulfill)
๑) ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามแนวนโยบายด้านการมีส่วน
ร่วมของประชาชนตามมาตรา ๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อย่าง
เคร่งครัด และส่งเสริมให้ ประชาชนมีส่ วนร่วมในทุกระดับทุกมิติ นับตั้งแต่การกาหนดนโยบายและ
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วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ตลอดจนการตรวจสอบการใช้
อานาจรัฐทุกระดับ รวมทั้งการสนับสนุนการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบ
ให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยกาหนดเปูาหมาย ลักษณะ/รูปแบบ ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในทุกขั้นตอนในการจัดทา EIA/HIA นอกจากนี้ ควรส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสมัชชาเชิงประเด็น
หรือพื้นที่ของเครือข่ายมาบตาพุดและ/หรือเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออกเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมใน
ทุกภาคส่วน จัดให้มเี วทีสาธารณะร่วมกันในการแก้ปัญหาติดตามกากับแผนการลดมลพิษในพื้นที่มาบตาพุด
แผนการจัดทาผังเมืองและอื่น ๆ โดยต้องรายงานผลการดาเนินการต่อสาธารณะเป็นระยะ ๆ
๒) เร่งนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบทางกฎหมาย (Regulatory Impact
Assessment : RIA) มาใช้ในประเทศไทย เพื่อตรวจสอบการออกกฎหมายของฝุายบริหารโดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง การตรวจสอบ การออกประกาศกระทรวงหรือกฎระเบียบของฝุายบริหาร ในกรณีทานองเดียวกับ
การออกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓
๓) เร่ งรั ดการด าเนิ นการจั ดทาหรื อปรั บปรุ งกฎหมายที่ เกี่ ยวกั บการกาหนด
รายละเอียดเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนให้เกิดผลที่เป็นจริง ตามเจตนารมณ์มาตรา ๖๖
และมาตรา ๖๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยเร่งรัดการจัดทา
และประกาศใช้กฎหมายที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนที่สาคัญ ๓ ฉบับ ได้แก่
๓.๑) กฎหมายว่าด้วยองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง โดยให้องค์การอิสระดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ในการกาหนด ขนาดและประเภทโครงการ หรือ
กิจกรรมที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชน ให้ความเห็นทั้งด้านกระบวนการและเนื้อหาการประเมินผล
กระทบต่อ สุข ภาพและสิ่ ง แวดล้ อมของโครงการหรือ กิจกรรม ให้ คาปรึก ษา สนับ สนุน ข้อ มูล ทาง
วิชาการให้กับชุมชน ผู้ดาเนินโครงการหรือกิจกรรม หรือผู้จัดทารายงานผลกระทบต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบการดาเนินการตามเงื่อนไขหรือมาตรการปูองกันผลกระทบตาม
รายงานที่ได้รับความเห็นชอบ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องดังกล่าวสู่สาธารณะ
๓.๒) กฎหมายว่าด้วยมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ตามหลักการผู้ก่อมลพิษ
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการบ าบั ด (Polluter Pays Principle : PPP) โดยเร่ ง ผลั ก ดั น ร่ า ง
พระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และควรให้มีสาระที่สาคัญเกี่ยวกับการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการเข้าถึงแหล่งเงินจากการจัดเก็บภาษี และมีกลไกการบริหาร
จัดการเงินกองทุนเพื่อการปูองกันและเยียวยาปัญหาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตอย่างมีธรรมาภิบาล
๓.๓) กฎหมายว่าด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ
โดยควรมีสาระสาคัญเกี่ยวกับการกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ตามบทบัญญัติมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๘๗ (๑) และ (๒) ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังกล่าว
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นอกจากนี้ ควรด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง /แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
พระราชบัญ ญัติส่ง เสริม และรัก ษาคุณ ภาพสิ่ง แวดล้อ มแห่ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ส อดคล้อ งกับ
มาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๓.๔) ควรทบทวนการให้ความสาคัญต่อความสาเร็จในการพัฒนาประเทศ โดยใช้
ตัวชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product : GDP) ซึ่งเป็นการเน้นรายได้
ทางเศรษฐกิจ และต้องปรับ ทิศทางการพัฒ นาประเทศให้เ กิดการพัฒ นาที่สมดุลและยั่ง ยืน โดย
การบูรณาการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อมิให้เกิดผล
กระทบด้านสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของประชาชน
ทั้งนี้ กสม. เห็นว่า หากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังละเลย เพิกเฉย ล่าช้าในการ
ปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบในการเคารพ ปกปูอง และดาเนินมาตรการที่จาเป็นและเพียงพอที่จะ
ทาให้สิทธิในด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของชุ มชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สิทธิชุมชนตามมาตรา ๖๗
วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เกิดผลที่เป็นจริงทั้งในเชิง
กระบวนการและเนื้อหา จะนาไปสู่ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และกระทบต่อวิถีชี วิตและสุขภาวะของประชาชนที่อยู่ในบริเ วณใกล้เคียงพื้นที่แหล่ง อุตสาหกรรม
ทั่วประเทศอย่างรุนแรง ซึ่งเป็นปัญหาในภาพรวมของประเทศที่ทุกองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ภาคเอกชนผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และประชาชนในชุมชน จะต้องตระหนักและมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา ภายใต้หลักการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหลักธรรมาภิบาลที่จะต้องสร้างความผาสุก
และความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมส่วนรวม ตลอดจนประโยชน์
สูงสุดของประเทศ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

๓.๔ การตรวจสอบกรณีการประกาศนโยบายการทาสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของ
พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖
สืบเนื่องจากผู้ร้องจานวน ๑๐๒ ราย ได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า ได้รับความเสียหาย
และได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดาเนินนโยบายการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดของรัฐบาลเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ทั้งความเสียหาย
ต่อ ชีว ิต ร่า งกาย ความเสีย หายจากการถู กยึ ดและอายั ด
ทรัพย์สิน ความเสีย หายต่อเสรีภ าพ เช่น ถูก อุ้มหายตัวไป
หายสาบสู ญ เป็ นต้ น รวมทั้ ง ความเสี ย หายต่ อ เกี ย รติ ย ศ
ชื่อเสียงของครอบครัว จึงขอให้ กสม. ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม ทั้งทางแพ่งและทางอาญาต่อผู้กาหนด
นโยบายและก ากั บ ดู แลนโยบายดั ง กล่ าวแทนผู้ เ สี ยหาย ตามรั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยเนื่องจากการเสียชีวิต ค่าเสียหายจากการ
ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์ ค่าเสียหายต่อเกียรติยศ ชื่ อเสียงของครอบครัว และหรือค่าขาดไร้อุ ปการะ

๖๖

๖๗
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แล้วแต่กรณี รวมทั้งขอให้ได้รับการคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างน้อย ๓ ประการ คือ (๑) สิทธิ
ในการรับรู้ความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้เสียหาย (๒) สิทธิในการที่จะนา
ตัวบุคคลผู้กระทาความผิดมาลงโทษ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดาเนินการในทางปฏิบัติ ที่เหมาะสมและเป็น
ธรรม และ (๓) สิทธิในการที่จะได้รับการชดเชยเยียวยาความเสียหายจากหน่วยงานของรัฐ
จากกรณี ดัง กล่าว กสม. ได้ดาเนินการตรวจสอบตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) และ (๔) ซึ่งบังคับใช้อยู่ในขณะตรวจสอบได้ให้
อานาจไว้ ผลการตรวจสอบเป็นรายกรณีปรากฏว่า กรณีตามคาร้องส่วนใหญ่เป็นคดีอาญาที่พนักงาน
สอบสวนและพนักงานอัยการได้สั่งงดการสอบสวนเนื่องจากไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสืบหา
ตัวผู้กระทาความผิด กสม. จึงไม่อาจใช้อานาจหน้าที่ในการฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
ได้จึงให้ยุติเรื่องเป็นรายกรณี โดยที่ กสม. ได้พิจารณาคาร้องเรียนในภาพรวมแล้วเห็นว่า กรณีที่เกิดขึ้น
เป็นความเสียหายและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายของรัฐบาลตามที่มีการ
ร้องเรียน จึงเห็นสมควรดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดาเนินนโยบายฯ สถานการณ์
การปราบปรามยาเสพติด ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการดาเนินนโยบาย เพื่อจัดทา
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และปูองกันมิให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุายปกครอง
ส่งกระทบด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งจั ดทาข้อเสนอมาตรการที่เหมาะสม ในการชดเชยเยียวยาหรือ
ฟื้นฟูเหยื่อหรือบุคคลผู้ได้รับผลกระทบจากจากนโยบายดังกล่าว อันอยู่ในอานาจหน้าที่ของ กสม.
ตามรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) และ
(๕) และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๒) และ (๓)
กสม. จึงได้ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น โดยการรวบรวมข้อเท็จจริง
จากแหล่งต่าง ๆ ดังนี้
 รายงานการตรวจสอบของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบ ศึกษา และวิเคราะห์การกาหนด
นโยบายปราบปรามยาเสพติ ด ให้ โ ทษและการน านโยบายไปปฏิ บั ติ จ นเกิ ด ความเสี ย หายต่ อ ชี วิ ต
ร่างกาย ชื่อเสียง และทรัพย์สินของประชาชน เรียกโดยย่อว่า “คตน.”
 แนวการวินิจฉัยจากคาพิพากษาของศาลในคดีที่เกี่ยวข้อง
 ข้อมูลทางด้านคดีอาญาที่ได้ยื่นฟูองต่อศาลอาญาจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ
 ข้อมูลจากกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในเรื่องการให้ความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินโดยเทียบเคียง
กับพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
ในกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้นในห้วงเวลาของการประกาศสงครามกับยาเสพติด
 ข้อมูลจากสานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดเกี่ยวกับการยึดและ
อายัดทรัพย์สินของประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๗ จานวน
เงินสินบนและรางวัล ที่จ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ในการดาเนินการดังกล่าว รวมทั้งการเพิกถอนการยึดและ
อายัด และการคืนทรัพย์สิน
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นอกจากนี้ กสม. ยังได้จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
จากนโยบายฯ ทั้งในส่วนของผู้ร้องหรือครอบครัวและญาติของผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ และผู้แทน
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ ง รวมถึงการดาเนินการศึกษาวิจัยและจัดทารายงานการศึกษาเกี่ยวกับ
ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายฯ ดัง กล่าว ซึ่งจากการดาเนินการตรวจสอบ
รวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการศึกษาวิจัย และการรับฟังความเห็นของ
ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว สามารถสรุปข้อเท็จจริงได้ กล่าวคือ
เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ รัฐบาลที่มีพันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี
ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา โดยกล่าวถึง นโยบายเร่ง ด่วนในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภายใต้นโยบายเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง ด้วยหลักการปูองกันนาหน้ าการปราบปราม ผู้เสพต้องได้รับ
การรักษา ผู้ค้าต้องได้รับการลงโทษโดยเด็ดขาด โดยกาหนดและเสนอนโยบายในการทาสงครามต่อสู้
เพื่อเอาชนะยาเสพติดต่อคณะรัฐมนตรี “วาระแห่งชาติ” ซึ่งในการประกาศนโยบายดังกล่าว มีลักษณะ
ที่เข้มงวด เด็ดขาด และเร่งรัด โดยใช้ถ้อยคาชี้นา ปลุกเร้ า กระตุ้น และชักจูงให้ เกิดการปฏิบัติตาม
นโยบายอย่า งเร่ง ด่ว น ส่ง ผลให้เ จ้า หน้า ที ่ข องรัฐ ระดับ สูง และเจ้า หน้า ที ่ข องรัฐ ใน ระดั บต่ าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องรับนโยบายและแปลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่รับผิดชอบทั่วประเทศ มีการจัดตั้งองค์กรในการ
ต่ อ สู้ เ พื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด ทั้ ง ในส่ ว นกลาง จั ง หวั ด และพื้ น ที่ ต่ า ง ๆ รวมทั้ ง ก าหนดตั ว ชี้ วั ด
การดาเนินงานเพื่อให้สามารถติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว
โดยดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ สรุปได้ ดังนี้
(๑) การเรียกให้ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
ฝุายปกครองในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในหนังสือ หรือจัดทาประกาศรายชื่อผู้ที่มีชื่อในบัญชี
รายชื่อผู้เกี่ยวข้องกบยาเสพติดเป็นการทั่วไปและแจ้งให้บุคคลผู้มีชื่อในบัญชีไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่
ฝุายปกครองในวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศ
(๒) การด าเนิ น การของเจ้ า หน้ า ที่ ฝุ า ยปกครองต่ อ ผู้ ที่ ไ ปรายงานตั ว และบุ ค คลอื่ น ที่
เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย มาตรการ ๒ ด้าน คือ การให้โอกาสแก่ผู้มีชื่อเป็นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เลิกพฤติการณ์ด้านยาเสพติด และ การใช้ บัง คับ มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ด ขาด ซึ่ง ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีบุคคลจานวนไม่น้อยที่โต้แย้งการมีชื่อของตนในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เช่น กรณีมีผู้ร้องเรียน จานวน ๑๕๒ ราย ร้องเรียนต่อ กสม. เพื่อขอให้ช่วยเหลือขอให้ตรวจสอบว่า
ตนเองมีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้อย่างไร ขอให้พิสูจน์ความบริสุทธิ์และถอนชื่อ
ออกจากบัญชีฯ ขอให้หามาตรการคุ้มครองความปลอดภัย และขอให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ ซึ่ง กสม. พบว่า การจัดทาบัญชีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ไม่มีหลักเกณฑ์/มาตรฐานที่ชัดเจน
เร่งรีบจัดทาในระยะเวลาอันสั้น และมิได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับ
ว่าเป็นความจริง หรือไม่ อย่างไร จึง มีช่องว่างในการดาเนินการเปิดโอกาสให้ฝุายตรงข้ามใช้เ ป็น
เครื่องมือในการกาจัดคู่กรณี ประกอบกับการดาเนิน การตามนโยบายมีการเร่งรัดผลการดาเนินการ
เพื่อให้แต่ละจังหวัดลดจานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้ได้ ๑๐๐% ภายในระยะเวลา เพียง ๓ เดือน
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หากไม่สามารถดาเนินการได้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจะถูกย้ายออกนอกพื้นที่ ส่งผลให้ผู้ที่ไม่เคยมีประวัติ
เกี่ยวกับการค้ายาเสพติดถูกขึ้นบัญชีเป็นจานวนมาก ในการดาเนินการระยะแรกไม่ปรากฏว่าหน่วยงาน
ของรั ฐที่ เกี่ ยวข้ องได้ ก าหนดแนวทางปฏิ บั ติ ห รื อ หลั ก เกณฑ์ ก ารจ าหน่ า ยชื่ อ ออกจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ
ผู้เ กี่ยวข้องกับ ยาเสพติดไว้เ ป็นการชัดเจน เมื่อ มีการโต้แย้ง ต่างก็ดาเนินการไปตามที่เ ห็น สมควร
ในบางจังหวัดได้มีการนาแนวทางการดาเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของกระทรวงมหาดไทย
มาใช้บังคับเทียบเคียง
ทั้งนี้ บุคคลที่เป็นเปูาหมายของการกระทาเพื่อให้บ รรลุเ ปูาหมายตามนโยบายของรัฐบาล
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือมีข้อจากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น ๕ กลุ่ม คือ
(๑) กลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีปากเสียงในสังคม
(๒) บุคคลที่เคยมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(๓) บุคคลที่มีตาแหน่งหน้าที่ในชุมชนหรือเป็ นหัวคะแนน หรือฐานเสียงทางการเมือง
หรือมีฐานะทางเศรษฐกิจดี เช่น นายกองค์การบริหารส่วนตาบล กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
(๔) บุคคลที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น
(๕) บุคคลที่มีข้อขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือเป็นคู่แข่งในการประกอบอาชีพกับ
บุคคลในชุมชนด้วยกัน และถูกปรักปราว่ากระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้างต้น สรุปความเชื่อมโยงระหว่างการกาหนดนโยบายในการทา
สงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
การนานโยบายดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติได้ตามแผนภาพ ดังนี้
แผนภูมิที่ ๓.๑ ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดของ
ฝ่ายบริหารและปฏิบัติการของผู้รับนโยบายไปปฏิบัติเพื่อผลักดันนโยบายดังกล่าวให้บรรลุผล
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ภายหลังครบกาหนดเวลา ๓ เดือนของการดาเนินนโยบายของรัฐบาลในการทาสงครามต่อสู้
เพื่ อเอาชนะยาเสพติ ด นั บแต่ วั นที่ ๑ กุมภาพั นธ์ ๒๕๔๖ ถึ งวั นที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ปรากฏว่ า
มี ก ารจับ กุม ผู ้ผ ลิต ๓๕๖ คน นัก ค้า รายส าคัญ ๒,๐๑๓ คน นัก ค้า รายย่อ ย ๑๕,๒๗๖ คน
ผู้ค รอบครองยาเสพติด ๒๐,๗๙๘ คน ผู้เ สพ ๒๑,๘๗๔ คน ผู้ค้า ที่ม าแสดงตนต่อ ทางราชการ
๔๒,๓๗๒ คน การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวม ๑,๒๙๓ คน และนา
ผู้ ค้ า รายย่ อ ยที่ ม ารายงานตั ว เข้ า อบรมโครงการท าความดี เ พื่ อ แผ่ น ดิ น รวม ๑๒,๘๗๘ คน
มูลค่าทรัพย์สินที่ยึด อายัด รวมทั้งสิ้น ๑,๖๐๘,๘๑๒,๖๑๒ บาท จานวนของกลางยาเสพติดที่ยึดได้
๑๕,๕๖๖,๖๓๓ เม็ด
ในช่วงเวลา ๓ เดือน แห่งการปฏิบัติการอย่างเข้มงวดตามนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ
สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด นาไปสู่ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่สาคัญ ดังนี้
๓.๔.๑) ผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและในวงกว้างต่อประชากรพลเรือน
ประชาชนพลเรือนถูกฆาตกรรมจานวนมากผิดปกติครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
โดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการเสียชีวิตของประชากรพลเรือนในช่วงสองปีก่อนและช่วงสองปี
หลังจากการดาเนินนโยบายในการทาสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดดังกล่าว ซึ่งจากข้อมูลทางคดี
ที่เกิดขึ้นในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และกองบังคับการตารวจนครบาลที่ ๑ – ๙
ปรากฏว่า ในระหว่างวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ มีคดีฆาตกรรมเกิดขึ้น
ทั้งสิ้น จานวน ๒,๖๐๔ คดี และมีผู้เสียชีวิต จานวน ๒,๘๗๓ คน ในจานวนนี้เป็นคดีฆาตกรรมที่ผู้ ต ายมี
พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๑,๑๘๗ คดี ผู้เสียชีวิต ๑,๓๗๐ คน และคดีวิสามัญฆาตกรรม ๔๕
คดี ผู้เสียชีวิต ๕๔ คน คดีฆาตกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นสูงมาก
ผิดไปจากจานวนคดีโดยเฉลี่ยที่เกิดขึ้น ในช่วงเวลาเดียวกัน
ของสองปีก่อนและหลังการประกาศสงครามขั้นแตกหักเพื่อ
เอาชนะยาเสพติด โดยพบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๗.๘๙ ต่อเดือน
และในช่ว งเวลาดัง กล่า วมีผู้ค ้า ยาเสพติด หลายคนถูก
“ฆ่าตัดตอน” และบางรายถูกเจ้าหน้าที่ “วิสามัญฆาตกรรม”
๓.๔.๒) ประชาชนพลเรื อ นหายสาบสู ญ ไปใน
ช่วงเวลาของการปฏิบัติการตามนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
นอกจากการถู กฆาตกรรมจานวนมากผิ ดปกติใ นช่ วงเวลาของการปฏิ บัติก ารตาม
นโยบายในการทาสงครามขั้นแตกหักกับ ยาเสพติดดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า มีประชาชนพลเรือนหาย
สาบสูญไปในช่วงเวลาของการปฏิบัติการตามนโยบายการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จากข้อมูลการ
ร้องเรียนต่อ กสม. จานวน ๑๐๓ คาร้อง มีกรณีที่ร้องเรียนเกี่ยวกับบุคคลในครอบครัว/ญาติหายตัวไป
จานวน ๓๔ คาร้อง บุคคลหายตัวไป จานวน ๔๐ คน
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๓.๔.๓) ความสูญเสียต่อทรัพย์สินของประชาชนจากการยึด อายัดทรัพย์ที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย
จากการตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ กสม. เป็ น รายกรณี พบว่ า ในหลายกรณี
การดาเนินการยึดทรัพย์สินของผู้เสียหายหรือญาติของผู้เสียหายที่กระทาโดยเจ้าหน้าที่ตารวจ มิได้
เป็นการปฏิบัติตามบทบัญ ญั ติแห่ง กฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราบปรามผู้กระทาผิ ด
เกี่ยวกับ ยาเสพติด และในทางปฏิบัติป รากฏข้อ เท็จ จริง ว่า เจ้า หน้า ที่ตารวจในพื้น ที่ดาเนิ น การ
ยึด ทรัพย์สิน ของผู้ต้องสงสัยที่จาเป็นต่อการดารงชีพ เช่น อุปกรณ์เครื่องครัว อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ประกอบอาชี พ โดยมี วัตถุ ป ระสงค์ เ พื่อ เป็น การลดจ านวนผู้ต้ องสงสัย ว่าค้ าหรื อผู้ผ ลิตยาเสพติ ด
เป็นสาคัญ ทาให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียทรัพย์สินดังกล่าว
๓.๔.๔) ประชาชนได้รับความเดือดร้อน หวาดกลัวว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัย จนไม่สามารถ
ดาเนินชีวิต หรือประกอบอาชีพได้ตามปกติ
หลั ง จากการด าเนิ น นโยบายฯ กสม. ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจากผู้ ที่ อ้ า งว่ า ได้ รั บ
ผลกระทบจากการดาเนินนโยบายต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเป็นจานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณี
ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดว่า ได้รับความเดือดร้อน หวาดกลัว เนื่องจากเกรงว่าจะ
ไม่ได้รับความปลอดภัยจนไม่สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ เนื่องจากถูกตรวจค้นหรือจับกุม ถูกยึด
อายัด ทรัพ ย์ ถูก ข่ม ขู ่ ถู ก ประณามจากสั ง คม โดยผู้ ร้ อ งกล่ า วอ้ า งข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ เ ป็ น เหตุ แ ห่ ง
การร้องเรียนทานองเดียวกันว่า ได้รับแจ้งด้วยวาจาจากญาติ หรือบุคคลที่รู้จัก หรือผู้นาชุมชนว่าเป็ น
ผู้มีชื่อในบัญชีรายชื่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและให้ไปรายงานตัว หรือถูกเจ้าหน้าที่มีหนังสือเรียก
ให้ไปรายงานตัวต่อทางราชการเพื่อเข้ารับการอบรม บางรายถูกเจ้าหน้าที่ตารวจเข้าค้นบ้านพัก ผู้ร้อง
หลายรายอ้างว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ตารวจด้วยถ้อยคาในเชิงข่ มขู่ว่า ถ้าไม่ไปรายงานตัวอาจถูก
ฆาตกรรม
ในระหว่า งการดาเนิน นโยบายฯ กสม. ได้อ อกแถลงการณ์ เรื่อ ง “ขอให้ยุติก าร
ปราบปรามยาเสพติดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน” เรียกร้องให้รัฐบาลระงับมาตรการปราบปรามยาเสพติด
ที่ ใ ช้ ค วามรุ น แรงและละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และขอให้ สั่ ง การไปยั ง กรมสอบสวนคดี พิ เ ศษให้ เ ร่ ง
ตรวจสอบการเสียชีวิตของผู้ที่ถูก “วิสามัญฆาตกรรม” “ฆ่าตัดตอน” และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน
แต่รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องยังคงดาเนินการตามนโยบายต่อไป โดยไม่ปรากฏว่า ได้มีการ
ระงั บ ยั บ ยั้ ง การด าเนิ นนโยบาย หรื อแสดงความห่ วงกั งวล หรื อให้ ความสนใจในการแก้ ไขปั ญหา
ผลกระทบเหล่านั้น และแม้ว่าพันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นจะได้รับรายงาน
ข้อมูลการเสียชีวิตของประชากรพลเรือนและการสูญเสียทั้งหลายที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางตลอดช่วงเวลา
๓ เดือนของการปฏิบัติ การให้เป็ นไปตามนโยบายในการปราบปรามยาเสพติดมาโดยตลอด แต่มิได้
ดาเนินการใดที่แสดงถึงความตระหนักในความผิดพลาดและผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้น
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การด าเนิ น นโยบายของรั ฐ บาลในการท าสงครามต่ อ สู้ เ พื่ อ เอาชนะยาเสพติ ด ถู ก
วิพากษ์วิจารณ์จากองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศว่า เป็นการออกนโยบายที่รุนแรงจนส่งผล
ให้เกิดการปฏิบัติต่อกลุ่มผู้กระทาความผิดด้านยาเสพติดอย่างเกินกว่าเหตุและไม่เป็นธรรม ซึ่งตาม
รายงานการศึ กษาเกี่ ยวกั บปั ญหาและผลกระทบด้ า น
สิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ
สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
ที่จัดทาโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ได้ศึกษารวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคาแถลงองค์กร
สิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับนโยบาย
ดังกล่าวสรุปว่าการวิพากษ์วิจารณ์ขององค์กรต่างประเทศ
ที่เฝูาระวังด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนมีมุมมองไปในทิศทางเดียวกัน คือ การขึ้นบัญชีดา การวิสามัญ
ฆาตกรรม และการฆ่าตัดตอนที่เ กิดขึ้นในช่วงของการประกาศสงครามกับ ยาเสพติดของรัฐบาล
พันตารวจโท ทักษิณฯ เป็นการกระทาที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ ถึงขั้นเข้าข่ายการละเมิดสิทธิมนุ ษยชน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติมุ่งเน้นประสิทธิผลด้านการปราบปรามมากจนเกินไป และมิได้ให้ความใส่ใจ
หรือยึดถือหลักกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนในการปฏิบัติง าน ประกอบกับ ตัวนโยบายดังกล่าว
ส่งเสริมให้มีการใช้ความรุนแรงในการปราบปรามด้วย จึงส่งผลให้ภาพลักษณ์ของไทยในสายตาของ
นานาชาติเป็นไปในทางลบ ซึ่งองค์กรต่าง ๆ ข้างต้นได้ออกมาเรียกร้องในสิ่งเดียวกัน คือ ต้องการให้
รัฐบาลไทยจัดตั้งคณะกรรมการที่เป็นกลางและมีความเป็นอิสระขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การวิสามัญฆาตกรรมและการฆ่าตัดตอนที่เกิดขึ้น เพื่อคืนความเป็นธรรมให้แ ก่ผู้ที่ได้รับความเสียหาย
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และอนุญาตให้นานาชาติได้เข้ามาตรวจสอบการเสียชีวิตที่เป็น
ผลสืบเนื่องจากการประกาศสงครามกับยาเสพติดด้วย
จากปัญ หาและผลกระทบด้านสิทธิม นุษ ยชนในกรณีก ารดาเนินนโยบายในการทา
สงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติดของรัฐบาล พันตารวจโท ทักษิณ ชินวัตร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งรัฐบาล
และหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมี ค วามผู ก พั น ตามพั น ธกรณี ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ จ ะต้ อ งเคารพ
(Respect) ปกปูองคุ้มครอง (Protect) และการแก้ไขเยียวยา (Remedy) ต่อปัญหาและผลกระทบด้าน
สิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงและกว้างขวางอันเนื่องมาจากการดาเนินนโยบายดังกล่าว ทั้งศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ สิทธิในชีวิตร่างกาย สิทธิในกระบวนการยุติธรรม สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในเกียรติยศชื่อเสียง
กสม. จึงมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายในภาพรวมเพื่อ ส่ง เสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตามอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในมาตรา ๑๕ (๓) แห่ง
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังต่อไปนี้
๑) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สมควรดาเนินการเพื่อคืนความเป็นธรรม
ให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัวหรือญาติของผู้เสียหาย โดยการทาความจริงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้
ปรากฏเยียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายและครอบครัว และนาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษ

๗๒

๗๓
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๒) คณะรั ฐ มนตรี โ ดยหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และรั ฐ สภาควรดาเนิ น การในส่ ว น
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายดังกล่าว และเพื่อปูองกันมิให้เกิด
นโยบายที่อาจเป็นการเปิดโอกาสให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกันขึ้นอีกในอนาคต โดย
๒.๑) การแก้ไ ขปรับ ปรุง กฎหมายที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ สิ ท ธิม นุ ษ ยชนในกระบวนการ
ยุติธรรม ทางอาญา ได้แก่
๒.๑.๑) แก้ไขปรับปรุงประมวลกฎหมายอาญา โดยแก้ไขเพิ่มเติม ฐานความผิด
อาญาเพื่อให้ครอบคลุมความผิดฐานก่ออาชญากรรมร้ายแรงในลักษณะต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในข้อ
๕ แห่ง ธรรมนูญ กรุง โรมฯ ได้แ ก่ อาชญากรรมอันเป็น การท าลายล้ างเผ่ าพั นธุ์ อาชญากรรมต่ อ
มนุษยชาติอาชญากรรมสงคราม และอาชญากรรมอันเป็นการรุกราน
๒.๑.๒) แก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ กระบวนการยุ ติ ธ รรมซึ่ ง เป็ น
กฎหมายวิธีสบัญญัติ เพื่อปรับปรุงระบบการสืบสวนสอบสวนของพนักงานสอบสวนในคดีเกี่ยวกับการ
กระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย
- แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ให้มีการ
รับรองสิทธิของผู้ร้องทุกข์หรือผู้เสียหายที่จะขอรับสาเนาสานวนการสอบสวนพร้อมคาสั่งไม่ฟูองคดี
ภายหลังจากที่พนักงานอัยการมีคาสั่งเด็ดขาดไม่ฟูองคดีแล้ว เพื่อนาคดีไปยื่นฟูองต่อศาลเองตาม
บทบัญญัติมาตรา ๑๔๖ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
- แก้ไขปรับปรุงกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน โดยให้
พนักงานอัยการเข้ามาร่วมสอบสวนในคดีร้ายแรงเกี่ยวกับการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาตัวผู้กระทาผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
เพื่อให้ศาลวินิจฉัยในชั้นสุดท้ายว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่
๒.๑.๓) การแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ โดย
- แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๒๐ (๓) ให้จาเลยในคดีอาญาที่
พนั ก งานอั ย การเป็ น โจทก์ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ทดแทนและค่ า ใช้ จ่ า ยแก่ จ าเลยในคดี อ าญา ในกรณี ที่
พยานหลักฐานโจทก์ไม่เพียงพอพิสูจน์ความผิดด้วย นอกเหนือจากกรณีปรากฏข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า
จาเลยมิได้เป็นผู้กระทาความผิด หรือการกระทาของจาเลยไม่เป็นความผิด
- แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติมาตรา ๒๒ โดยกาหนดให้ผู้เสียหายหรือ
ทายาทของผู้เสียหายในคดีอาญาที่เกิดจากนโยบายของรัฐ มีสิทธิที่จะขอรับค่าทดแทนตามกฎหมายนี้
ได้ตลอดเวลา โดยไม่มีข้อจากัดเรื่องเงื่อนเวลา ๑ ปี ในการใช้สิทธิขอรับเงินดังกล่าว
๒.๑.๔) แก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๓๒ โดยกาหนดให้การดาเนินการกับทรัพย์สิน
ที่ยึดหรืออายัดไว้ และการสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนต้องขึ้นสู่การพิจารณาของศาลทุกกรณี
เช่น กรณีไม่พบตัวผู้ต้องหาหรือจาเลย หรือผู้ต้องหาหรือจาเลยถึงแก่ความตาย เป็นต้น เพื่อให้เกิด
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ความเป็นธรรมในการดาเนินการกับทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัดไว้เ นื่องจากการกระทาความผิดของ
ผู้ต้องหาหรือจาเลย
๒.๒) กาชับให้หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่บังคับใช้กฎหมายจัดให้มีการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ที่ทาหน้าที่ดูแลปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมให้มีความเข้าใจและมีจิตสานึกที่เคารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน
๓) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรัฐสภาควรดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพัฒนามาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้ประชาชน
ได้ รั บ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนจากการกระท าทรมานและการบั ง คั บ บุ ค คลให้ สู ญ หายอย่ า งมี
ประสิ ทธิภ าพยิ่ ง ขึ้นด้ วยเครื่อ งมือ/กลไกมาตรฐานที่มี มาตรฐานสูง ขึ้ น ซึ่ ง จะส่ง ผลในทางบวกต่ อ
ภาพลักษณ์ด้านสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย โดย
๓.๑) พิจารณาดาเนินการให้สัตยาบันธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่าง
ประเทศ
๓.๒) เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจาก
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับโดยเร็ว เพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะของผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการบังคับให้สูญหาย อันเนื่องจากการกระทา ยุยง
หรือรู้เห็นเป็นใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๓.๓) เร่งรัดการออกกฎหมายว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทรมานและ
การหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ซึ่ง ควรเป็นกฎหมายฉบับเดียวกัน เพื่ออนุวัติกฎหมายภายในของไทย
ตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน และการประติบัติ หรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม และ
ย่ายีศักดิ์ศรี อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับทั้งนี้ ในการจัดทากฎหมายในเรื่องดังกล่าว คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗
รับ ทราบรายงานผลการพิ จารณา เพื่ อเสนอแนะนโยบาย หรือข้อเสนอในการปรั บปรุงกฎหมายของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ที่ ๒๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติ
ปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูกบังคับ พ.ศ. .... และให้กระทรวงยุติธรรม
รับไปดาเนินการยกร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการหายสาบสูญโดยถูก
บังคับ พ.ศ. .... ต่อไป จึง สมควรติดตามเร่ง รัดการจัดทาและพิจารณากฎหมายดัง กล่าวให้ มีผล
ใช้บังคับโดยเร็ว
๓.๔) ทบทวนกฎหมาย กฎหมายล าดั บ รอง ค าสั่ ง และวิ ธี /แนวปฏิ บั ติ ในความ
รับผิดชอบที่อาจขัดหรือแย้งกับการคุ้มครองบุคคลจากการถูกทาทรมานโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและการ
คุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหายตามอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
๔) คณะรัฐมนตรีโดยหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องควรดาเนินการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อ
ภาพลักษณ์ดา้ นสิทธิมนุษยชนและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดย

๗๔

๗๕
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๔.๑) เสนอข้อมูลการดาเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
อย่า งรุน แรงอัน เนื่อ งมาจากการกาหนดและการดาเนิน การตามนโยบายในการทาสงครามขั้น
แตกหักกับยาเสพติด ในการจัดทารายงานของประเทศไทยตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๔.๒) เสนอข้อมูลการดาเนินการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง
อันเนื่องมาจากการกาหนดและการดาเนินการตามนโยบายในการทาสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพติด
ในรายงานของประเทศไทยตามกระบวนการ Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรี
สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council - HRC)

๓.๕ การตรวจสอบผลกระทบจากคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗
และฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ และแผนแม่บทการจัดการทรัพยากรป่าไม้
กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรหลายพื้นที่รวม ๔๑ คาร้องว่า ได้รับผลกระทบจากการที่
เจ้าหน้าที่อ้างคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ ๖๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
เข้ า ดาเนิ นการขับ ไล่ บุ ก ยึ ด และรื้ อ ทาลายทรั พ ย์สิ น ของราษฎรที่อ ยู่ อ าศั ย และท ากิน ในพื้น ที่ ปุ า
โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านเพียงพอว่า พื้นที่ดังกล่าวมีการดาเนินการแก้ไข
ปั ญ หาโดยหน่ ว ยงานรั ฐ ที่ ผ่ า นมาอย่ า งไร อยู่ ใ น
ขั้นตอนใด ไม่มีการแยกแยะลักษณะของการกระทา
และราษฎรที่ถูกกล่าวว่ากระทาผิดว่าเข้าข่ายผู้บุกรุก
รายใหญ่ตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานกาหนดหรือไม่
ไม่เปิดโอกาสให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและร่วมตัดสินใจต่อการดาเนินการตามคาสั่ง
ดังกล่าว และที่สาคัญราษฎรเหล่านี้ยังมีลักษณะที่
เป็ น ไปเงื่ อ นไขตามค าสั่ ง คณะรั ก ษาความสงบ
แห่งชาติ ที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ข้อ ๒.๑ ที่ระบุว่า “การดาเนินการใด ๆ
ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มี รายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ใน
พื้นที่เดิม ๆ นั้น ก่อนคาสั่งนี้มีผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่ จะต้องดาเนินการสอบสวนและพิสูจน์
ทราบ เพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมและดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป” โดยจากการตรวจสอบพบ
ข้อเท็จจริงดังต่อไปนี้
๓.๕.๑ สถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังจากมีประกาศคาสั่ง คสช.
กสม. ฯ พบว่า เมื่อพิจารณาจากคาร้องทั้ง ๔๑ กรณี ภายหลังจากวันที่มีประกาศคาสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ ได้เกิดกรณีที่เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่
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สังกัดหน่วยงานด้านปุาไม้ และเจ้าหน้าที่ปกครอง อ้างคาสั่ง คสช.ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เข้าดาเนินการต่อ
ประชาชนดังนี้
๑) การบังคับให้อพยพโยกย้าย โดยไม่ได้มีการจัดพื้นที่รองรับไว้ล่วงหน้า หรือ
รื้อถอนทาลายบ้านเรือน ทรัพย์สิน พืชผลและบังคับให้ออกจากพื้นที่ ได้แก่ คาร้องที่ ๓๓๑/๒๕๕๗
บ้านเก้าบาตร ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุ รี รั ม ย์ ค าร้ อ งที่ ๔๖๔/๒๕๕๗ บ้ า นดงเย็ น พั ฒ นา
(ตลาดควาย) ตาบล ลานางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัด
บุร ีร ัม ย์ ค าร้อ งที ่ ๔๘๒/๒๕๕๗ ชุม ชนเสีย งสวรรค์
ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดิน แดง จัง หวัด บุรีรัม ย์
และคาร้องที่ ๒๖๒/๒๕๕๘ ชุม ชนมะลิแ ก้ว หมู่ที่ ๑
ตาบลรัษฎา อาเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
๒) การทาลายพืชผลอาสิน และห้ามเข้าทากิน
ได้แก่ คาร้องที่ ๔๒๖/๒๕๕๗ ชุมชนทุ่งซาเสี้ยว อาเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ คาร้องที่ ๕๐๙/
๒๕๕๗ บ้านเลาวู หมู่ที่ ๑๑ ตาบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ คาร้องที่ ๕๑๑/๒๕๕๗
บ้านห้วยหก หมู่ที่ ๕ ตาบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และคาร้องที่ ๒๒๐/๒๕๕๘
บ้านลาขนุน หมู่ที่ ๔ และหมู่ที่ ๘ ตาบลชุมเห็ด อาเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง และบ้านดินแดงน้อย
ตาบลหนองทะเล อาเภอเมือง จังหวัดกระบี่
๓) การยึดพื้นที่และห้ามเข้าทากิน หรือถูกให้ออกจากพื้นที่ ได้แก่ คาร้องที่ ๔๖๙/
๒๕๕๗ คาร้องที่ ๓๓๙/๒๕๕๖ ตาบลนาใน ตาบลไร่
อาเภอพรรณานิคม อาเภอกุดบาก และตาบลโคกภู
ตาบลสร้างค้อ อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร คาร้อง
ที่ ๒๖๘/๒๕๕๗ คาร้องที่ ๔๒๑/๒๕๕๗ บ้านน้าพิ
ตาบลทุ่งช้าง อาเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน คาร้องที่
๔๔๓/๒๕๕๗ หมู่ ที่ ๑๖ ต าบลส าโรงปราสาท
อาเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ คาร้องที่ ๕๑๒/
๒๕๕๗ ตาบลปลายพระยา อาเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ คาร้องที่ ๑๓๕/๒๕๕๘ บ้านนอแล หมู่ที่
๑๔ ตาบลม่อ นปิ่น อาเภอฝาง จัง หวัด เชียงใหม่ และคาร้องที่ ๒๓๒/๒๕๕๘ บ้านวัง ตะกู หมู่ที่
๑๑ ตาบลวังควง อาเภอพรานกระต่าย จังหวัดกาแพงเพชร
๔) การติดประกาศคาสั่งให้ชาวบ้านรื้อถอนพืชผล สิ่งปลูกสร้าง หรือคาสั่งห้าม
มิให้ประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชผลทางเกษตรที่ปลูกไว้ในพื้นที่ บังคับให้ประชาชนออกไป
จากพื้นที่หรือห้ามทากิน ได้แก่ คาร้องที่ ๓๕๙/๒๕๕๗ บ้านทับเขือ หมู่ ๑ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง
จังหวัดตรัง และบ้านปลักหมู หมู่๑ ตาบลบ้านนา อาเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง คาร้องที่ ๔๖๓/
๒๕๕๗ หมู่ที่ ๒๐ ตาบลปุาแดด อาเภอแม่สรวย จั ง หวั ด เชี ย งราย คาร้ อ งที่ ๔๗๘/๒๕๕๗

๗๖

๗๗
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บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ ๙ ตาบลกกปลาซิว อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร คาร้องที่ ๔๘๐/๒๕๕๗ ตาบล
ท่ามะไฟหวาน อาเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ คาร้องที่ ๕๓๙/๒๕๕๗ หมู่ที่ ๑๙ ตาบลแม่วิน อาเภอแม่วาง
จังหวัดเชียงใหม่ และคาร้องที่ ๑๘๑/๒๕๕๘ หมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๓ ตาบลบ้านเปูา อาเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่
๕) การจับกุมดาเนินคดีและคุมขังชาวบ้าน ตัดฟันพืชผล สั่งห้ามไม่ให้เก็บเกี่ยว
ผลผลิต รื้อถอนบ้านพักอาศัย และให้ออกจากพื้นที่ ได้แก่ คาร้องที่ ๗๓/๒๕๕๖ บ้านจัดระเบียบ
ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร คาร้องที่ ๔๔๘/๒๕๕๗ พื้นที่สวนปุาโคกยาว ตาบลทุ่งลุย
ลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ คาร้องที่ ๔๖๒/๒๕๕๗ บ้านทุ่งปุาคา หมู่ที่ ๘ ตาบลแม่ลาหลวง
อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน คาร้องที่ ๔๗๙/๒๕๕๗ บ้านดานเม็ก ตาบลสาราญ อาเภอสามชัย
จังหวัดกาฬสินธุ์ คาร้องที่ ๑๘๐/๒๕๕๘ บ้านห้วยส้านลีซอ ตาบลห้วยชมภู อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
คาร้อ งที่ ๒๖๐/๒๕๕๘ บ้า นปุาไผ่ หมู่ที่ ๓ ตาบลเมือ งแหง อาเภอเวีย งแหง จัง หวัด เชีย งใหม่
และคาร้องที่ ๔๖๖/๒๕๕๗ ตาบลปงเตา ตาบลบ้านอ้อน ตาบลบ้านร้อง และตาบลนาแก อาเภองาว
จังหวัดลาปาง
๖) การข่มขู่บัง คั บด้วยวาจาหรื อกาลัง อาวุธ หรื อการบังคั บให้ลงลายมือ ชื่ อ
ยินยอมออกไปจากที่ดินทากิน ได้แก่ คาร้องที่ ๓๐๕/๒๕๕๗ ตาบลไทรทอง อาเภอชั ย บุ รี จั ง หวั ด
สุ ราษฎร์ธานี คาร้องที่ ๓๗๓/๒๕๕๗ หมู่ที่ ๒ ตาบลน้าหนาว อาเภอน้าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ คาร้องที่
๔๕๙/๒๕๕๗ ตาบลอุ้มเหม้า อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม คาร้องที่ ๕๐๕/๒๕๕๗ ชุมชนคลอง
ไทรพัฒนา ตาบลไทรทอง อาเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี คาร้องที่ ๕๓๘/๒๕๕๗ ตาบลสะเนียน
อาเภอเมือง จังหวัดน่าน และคาร้องที่ ๒๖๑/๒๕๕๘ บ้านห้วยเลา ตาบลชนแดน อาเภอสองแคว
จังหวัดน่าน
๓.๕.๒ กสม. เห็นว่าการดาเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐตามข้อ ๑ มีความไม่ชอบธรรม ดังนี้
๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโดยไม่มีการกลั่นกรองข้อมูล และแยกแยะความแตกต่างของ
พื้นที่ที่มีบริบทความเป็นมาของปัญหา รวมทั้งวัฒนธรรมและวิถีการดารงชีวิตที่แตกต่างกัน และไม่มี
ความชัดเจนในการกาหนดลักษณะการกระทาและผู้กระทาว่าลักษณะใดที่เข้าข่ายเป็นผู้กระทาผิดรายใหญ่
ที่มีเจตนาในทางการค้าหรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน และลักษณะใดเป็นการกระทาเพื่อการดารงชีวิต
ตามประเพณีวัฒนธรรมและวิถีการดารงชีวิตที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ทาให้ในหลายกรณีได้เกิด
ข้อ ขัดแย้งว่า ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่กลับกลายเป็นผู้ที่ควรได้รับการ
ยกเว้นตามคาสั่ง คสช. ฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ ข้อ ๒.๑ ที่ว่า “การดาเนินการใด ๆ ต้องไม่ส่งผลกระทบ
ต่อประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ที่มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่ดินทากิน ซึ่งได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เดิมนั้น ๆ ก่อนคาสั่งมี
ผลบังคับใช้ ยกเว้นผู้ที่บุกรุกใหม่จะต้องดาเนิ นการสอบสวนและพิสูจน์ทราบ เพื่อกาหนดวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมและดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป” ซึ่งพบว่า ในทุกคาร้องเป็นราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มา
แต่เ ดิม รายได้น้อย และมีที่ดินขนาดเล็กเพียงในแปลงพิพาทเท่านั้น มิใช่นายทุนหรือผู้มีอิทธิพลที่ถือ
ครองที่ดินขนาดใหญ่แต่อย่างใด
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๒) เกิดปัญหาความไม่ประสานสอดคล้องกันในการปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานระหว่างหน่วยงานในระดับนโยบายหรือระดับส่วนกลาง
กับหน่วยงานในระดับปฏิบัติการหรือในระดับพื้นที่ ส่งผลให้การปฏิบัติการของหน่วยงานในระดับพื้นที่
ปฏิ บั ติ ก ารไปโดยขาดความเข้ า ใจและละเลยต่อ การยึ ด หลั ก การด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและหลั ก การ
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพประชาชนที่ควรจะเป็นหัวใจสาคัญของการปฏิบัติการที่มีลักษณะที่อาจ
ก่ อ ให้ เ กิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ โ ดยง่ า ย อาทิ พบว่ า การปฏิ บั ติ ก ารของเจ้ า หน้ า ที่ ใ นพื้ น ที่
ทางภาคใต้ เช่ น การไล่ รื้อชุ มชน การจับ กุมด าเนินคดี และการตั ดต้น ยางพาราหรื อการทาลาย
ทรัพย์สินของราษฎรนั้น เป็นการดาเนินการไปก่อนที่การจัดทาแผนปฏิบัติการของกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ปุา และพันธุ์พืช ซึ่งเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ดาเนินการตามแผนแม่บทฯ จะแล้วเสร็จ
๓.๕.๓ ผลจากการกระทาในข้อ ๑) และ ๒) ข้า งต้น ได้ก่อ ให้เ กิดปั ญ หากระทบต่ อ
ราษฎร ดังนี้
(๑) ในกรณีที่มีการตัดฟัน รื้อถอน และทาลายพืชผลอาสินที่ชาวบ้านปลูกไว้ พบว่าได้
มีการยอมรับในภายหลังว่า เป็นความผิดพลาดในการดาเนินการของเจ้าหน้าที่เอง แต่อย่างไรก็ตาม
ยัง มีปัญหาการเยียวยาความเสียหายที่เ กิดขึ้นจากการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ กล่าวคือ ผู้ได้รับ
ความเสียหายไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมเพียงพอกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เช่น กรณีคาร้อง
ที่ ๕๑๑/๒๕๕๗ พื้ น ที่บ้ า นห้ วยหก หมู่ที่ ๕ ตาบลเมื องแหง อ าเภอเวี ยงแหง จัง หวั ด เชี ย งใหม่
เป็ น กรณี ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ อ้ า งค าสั่ ง คสช. และกล่ า วว่ า ชาวบ้ า นท าผิ ด ข้ อ ตกลงการประชาคม และ
เข้ า ปฏิ บั ติ ก ารรื้ อ ถอนท าลายพื ช ของชาวบ้ า นจ านวน ๑๔ ราย ในช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ ๒๕ – ๒๗
สิงหาคม ๒๕๕๗ อย่างไรก็ตาม ได้มีการพิสูจน์ทราบในตอนหลังว่า การประชาคมที่เจ้าหน้าที่กล่าว
อ้างนั้นเกิดขึ้นนานมาแล้วและยัง เป็นการประชาคมในพื้นที่คนละแปลงกับ พื้นที่ที่เ จ้ าหน้าที่ทาการ
รื้อถอน กรณีนี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่ได้ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น แต่การเยียวยาความเสียหายต่อ
ชาวบ้านยังไม่ครอบคลุมความเสียหาย และชาวบ้านยังไม่สามารถกลับไปทากินในที่ทากินเดิมได้
(๒) ในกรณี ที่ถูกเจ้าหน้าที่ บัง คับ ให้ออกจากพื้นที่ พบว่ า เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้จัดหา
สถานที่/จัดสรรที่ดินรองรับ หรือดาเนินกระบวนการใดที่จะเป็นการประกันว่า ผู้ที่ถูกบังคับให้ต้องออก
จากพื้นที่เหล่านี้มีพื้นที่รองรับแห่งใหม่ในทันทีที่ต้องออกจากพื้นที่เดิม ทาให้ผู้ที่ถูกบังคับดังกล่าวต้อง
ระเหเร่ร่อนไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ไม่มีที่พักอาศัยเป็นหลักแหล่งที่แน่นอน เช่น กรณีคาร้องที่ ๓๓๑/๒๕๕๗
บ้านเก้าบาตร ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ คาร้องที่ ๔๖๔/๒๕๕๗ บ้านดงเย็น
พัฒนา (ตลาดควาย) ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ และคาร้องที่ ๔๘๒/๒๕๕๗
ชุมชนเสียงสวรรค์ ตาบลลานางรอง อาเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ พบว่า ภายหลังจากชาวบ้าน
ถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่เดิมตามคาสั่ง คสช. ชาวบ้านส่วนหนึ่งได้ไปตั้งเพิงพักชั่วคราวในพื้นที่ต่าง ๆ
ดังนี้ (๑) บริเวณสวนยางพารา บ้านซับคะนิง ตาบลโนนดินแดง จานวน ๒๘ ครอบครัว (๒) บริเวณ
วัดหัวเขื่อนลานางรอง จานวน ๖ ครอบครัว (๓) บริเวณวัดลานางรอง จานวน ๑๒ ครอบครัว จุดนี้เดิม
หลังจากถูกบังคับให้ออกจากพื้นที่ในครั้งแรก ชาวบ้านกลุ่มนี้ได้ขอเข้าไปอยู่ในวัดลานางรอง แต่ต่อมา

๗๘

๗๙
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ได้ถูกบีบบังคับให้ออกจากวัดไปตั้งเพิงพักอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน ชาวบ้านกลุ่มนี้ต้องเก็บผักและ
หาผลไม้ ข้า งถนน แต่ต่ อมา กสม. ได้รั บ การร้อ งเรี ยนเพิ่ มเติม จากผู้ ร้อ งในจุ ดที่ ๓ ว่ า เมื่ อวั น ที่
๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ได้ถูกเจ้าหน้าที่รัฐกดดันให้ออกจากพื้นที่เ หล่านี้ อีกครั้ง โดยกาหนดให้ออก
ภายใน ๗ วัน ทาให้ผู้ร้องกังวลมากเนื่องจากไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนและไม่มีที่ไป
(๓) ในกรณีคาร้องที่ได้มีการประสานงาน เจรจา หรือ มีข้อตกลงในการแก้ไขปัญหา
จนทาให้สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่คลี่คลายลงได้แล้วนั้น ปรากฏว่าเมื่อมีประกาศคาสั่ง
คสช. ดังกล่าว เจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้นาผลการเจรจาหรือข้อตกลงที่ได้ดาเนินการมาจนทาให้ยุติปัญหาลง
ได้นั้นไปพิจารณาดาเนินการต่อ แต่กลับบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยไม่คานึง
หลักสิทธิมนุษยชนและหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน และทาให้สถานการณ์ปัญหาความขัดแย้ง
วนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของปัญหาใหม่อีกครั้ง และยังทาให้สภาพปัญหามีความซับซ้อนและยุ่งยากมาก
ขึ้นและความขัดแย้งก็มีความรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วย เช่น คาร้องที่ ๔๔๓/๒๕๕๗ พื้นที่สวนปุาโคก
ยาว ตาบลทุ่งลุยลาย อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ทั้งที่กรณีพิพาทดังกล่าว ได้ผ่านการแก้ไขปัญหา
จากหน่วยงานของรัฐและรัฐบาลในอดีตมาแล้ว จนได้ข้อตกลงในทางนโยบายทั้งมติคณะรัฐมนตรีแ ละ
มติคณะกรรมการต่าง ๆ คาร้องที่ ๓๐๕/๒๕๕๗ ตาบลไทรทอง อาเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่ง
เป็นพื้นที่พิพาทระหว่างราษฎรกับบริษัทสวนปาล์มน้ามัน โดยบริษัทฯ ดังกล่าวได้ครอบครองที่ดินของ
สปก. โดยมิชอบด้วยกฎหมาย และศาลฎีกาพิพากษาเป็นที่สุดให้ สปก. ชนะคดี ซึ่ง สปก. จะได้นาที่ดิน
มาปฎิรูปให้กับราษฎรในพื้นที่ต่อไป แต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ทหารกดดันให้ราษฎรย้ายออกไป หรือ คาร้อง
ที่ ๓๕๙/๒๕๕๗ บ้านทับเขือ ตาบลช่อง อาเภอนาโยง จังหวัดตรัง และบ้านปลักหมู ตาบลบ้านนาอาเภอ
ศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ซึ่งเป็นพื้นที่นาร่องโฉนดชุมชน ก็ถูกดาเนินการปักปูายยึดคื นพื้นที่และให้
ชาวบ้านรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากพื้นที่ หรือคาร้อง ๕๐๙/๒๕๕๗ บ้านเลาวู ตาบลเมืองแหง
อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งราษฎรบ้านเลาวูได้ขึ้นทะเบียนที่ดินเพื่อคุ้มครองสิทธิชั่วคราว
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๒ เหล่านี้ เป็นต้น
(๔) ในกรณี ที่ ร าษฎรถู ก ท าลายพื ช ผลอาสิ น พบว่ า มิ ไ ด้ ส ารวจตรวจสอบข้ อ มู ล
ข้อเท็จจริงก่อนการปฏิบัติการ ทาให้เกิดข้อผิดพลาดในทางปฏิบัติ และสร้างความเสียหายเดือดร้อน
กั บ ราษฎรในหลายพื้ น ที่ เช่ น ค าร้ อ งที่
๒๒๐/๒๕๕๘ บ้านลาขนุน อาเภอย่านตาขาว
จั ง หวั ด ตรั ง และบ้ า นดิ น แดงน้ อ ย ต าบล
หนองทะเล อาเภอจัง หวัดกระบี่ ถูกตัดฟัน
ต้นยางพารา ทั้งที่ผ่านการตรวจสอบพิสูจน์
สิ ท ธิ ต ามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ๓๐ มิ ถุ น ายน
๒๕๔๑ ว่ า อยู่ อ าศั ย และท ากิ น มาก่ อ นปี
๒๕๔๕ คาร้องที่ ๕๑๑/๒๕๕๗ บ้านห้วยหก
หมู่ที่ ๕ ตาบลเวียงแหง อาเภอเวียงแหง จัง หวัดเชี ยงใหม่ ทาลายพืช ผลผิดแปลงกับ ที่ได้มีการ
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ประชาคมให้เป็นปุาชุมชน รวมทั้งอีกหลายคาร้องที่แม้จะมิได้ผ่านการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิตามมติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าว
(๕) ในกรณีที่ราษฎรถูกจับกุมดาเนินคดี ทาให้ครอบครัวต้องประสบกับความทุกข์ยาก
และเดือดร้อนอย่างหนัก จากการที่ผู้หาเลี้ยงครอบครัวถูกจับกุม เป็นผู้ที่สูงอายุ หรือมีโรคประจาตัว
ทาให้บางรายเสียชีวิตในระหว่างดาเนินคดี เช่น คาร้องที่ ๔๖๒/๒๕๕๗ บ้านทุ่งปุาคา ตาบลแม่ลาหลวง
อาเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้เสียชีวิตในระหว่างตัดสิน ๒ ราย โดยรายหนึ่งเป็นหญิงสูงอายุ
และรายหนึ่งมีโรคประจาตัว คาร้องที่ ๑๘๐/๒๕๕๘ บ้านห้วยส้านลีซอ ตาบลห้วยชมภู อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย คาร้องที่ ๗๓/๒๕๕๖ บ้านจัดระเบียบ ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
คาร้องที่ ๔๗๙/๒๕๕๗ และคาร้องที่ ๔๖๖/๒๕๕๗ บ้านห้วยน้าตื้น หมู่ที่ ๑๐ ตาบลปงเตา อาเภองาว
จังหวัดลาปาง กรณีนายอาแม อามอ ถูกตัดฟันต้นยางพาราและจับกุมดาเนินคดีข้อหาบุกรุกพื้นที่
ปุาสงวนถึงกว่า ๘๐ ไร่ มีการนาพื้นที่ที่ไม่ใช่ของนายอาแม มาฟูองดาเนินคดีนายอาแม หรือคาร้องที่
๑๘๐/๒๕๕๘ บ้านห้วยส้านลีซอ ตาบลห้วยชมภู อาเภอเมื อง จังหวัดเชียงราย จับกุมผู้ร้องข้อหา
ครอบครองไม้เกินจานวนการครอบครอง ทั้ง ๆ ที่เป็นไม้ที่ผู้ร้องรื้อถอนเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ เป็นต้น
(๖) ในกรณีคาร้องที่มีการเรียกตัวแกนนาชาวบ้านในพื้นที่ไปรายงานตัว ปรับทัศนคติ
และถู กกั ก ตั ว ไว้ ใ นค่ ายทหาร ได้ แ ก่ กรณี คาร้ อ งที่ ๑๐๕/๒๕๕๘ พื้ น ที่ ชุ มชนเพิ่ มทรั พ ย์ หมู่ ที่ ๑
ตาบลไทรทอง อาเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า เจ้าหน้ารัฐใช้อานาจตามกฎอัยการศึกต่อ
กลุ่มประชาชนที่มีบ ทบาทเรีย กร้อ งให้รัฐ บาลแก้ไ ขปัญ หาความขัด แย้ง ใ นการจัด การทรัพ ยากร
ธรรมชาติซึ่งถือเป็นการขยายขอบเขตการใช้อานาจตามกฎอัยการศึกของ คสช. ที่ในตอนแรกมุ่งเน้น
การเรียกตัวบุคคลที่มีความเห็นแตกต่างหรือต่อต้านการรัฐประหารเป็นหลักเท่านั้น กสม. มีความเห็น
ว่า เป็นที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางว่า วิธีการแก้ปัญหาความขัดแย้ งในการจัดการทรัพยากรที่ดีที่สุดที่
เป็นไปตามหลักการประชาธิปไตยและหลักการสิทธิมนุษยชน คือการให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมกับรัฐ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรตั้งแต่ต้น ดังนั้น การนากฎอัยการศึกมาใช้จัดการปัญหาความขัดแย้ง
ด้านทรัพยากร นอกจากจะยิ่งทาให้ปัญหาความขัดแย้งมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วนั้น ยังถือเป็นการบั่น
ทอนรากฐานประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
๓.๕.๔ กสม. พบว่า กระบวนการจัดทาแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากร
ป่าไม้ การบุกรุก ที่ดินของรัฐ และการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่า งยั่ งยื น และ
กระบวนการจัดทาแผนการปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนแม่บทฯ ดังกล่าว
ยังขาดการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ครบถ้วน รอบด้านอย่าง
เพี ย งพอ เช่ น ภาคประชาสั ง คม นั ก วิ ช าการ หรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น ต้ น
โดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่า ที่อาจได้รับผลกระทบโดยตรงจากการ
ดาเนินการตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าว โดยกระบวนการจัดทาจากัดอยู่แค่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เท่านั้น

๘๐

๘๑
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การขาดการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน ส่ ง ผลให้ ก ารก าหนดวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง านตาม
แผนแม่บทฯ ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องขาดการพิจารณาทางเลือกอื่นที่อาจบรรลุเปูาหมาย
สาคัญของแผนแม่บทฯ เช่น เปูาหมายการพิทักษ์รักษาพื้นที่ปุาไม้ให้มีสภาพปุาที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่
ปุาไม้อย่างน้อยร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศภายใน ๑๐ ปี ได้เช่นกัน นอกจากการมุ่งเน้นวิธี การไล่รื้อ
ชุมชนเพื่อยึดคืนพื้นที่ปุาเพียงอย่างเดียว ซึ่งวิธีการดังกล่าวอาจสุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้
โดยง่ าย และยัง รวมถึง ขาดการพิจารณาทางเลือกของเทคโนโลยี เครื่องมื อและหลักเกณฑ์ที่จ ะ
นามาใช้ในการดาเนินการตามแผน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือในการตรวจพิสูจน์สิทธิของชุมชน
ในพื้นที่ปุา เช่น แผนที่ต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ควบคู่ไปกับเครื่องมือทางสังคม
เช่ น การพิ จ ารณาองค์ ค วามรู้ ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ประเพณี และวั ฒ นธรรมของชุ ม ชนนั้ น ด้ ว ย
มิใช่มุ่งเน้นแต่เพียงการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เพียงอย่างเดียว
๓.๕.๕ กสม. พบว่า แม้คาร้องเรียนทั้ง ๔๑ กรณีจะได้รับผลกระทบจากการอ้างคาสั่ง
คสช.ของเจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการต่อชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ในลักษณะที่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากสภาพปัญหาในแต่ละพื้นที่มีความเป็นมา พัฒนาการ รายละเอียด และปัจจัยหรือตัวแปร
ที่แตกต่าง ซึ่งในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละคาร้องให้สาเร็จลุล่วงและยั่งยืนได้อย่างแท้จริงนั้น
จาเป็นต้องมีการศึกษาความแตกต่างในประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ให้ได้ครบถ้วนและถ่องแท้ และกาหนด
วิธีการแก้ไขปัญหาที่มีความเหมาะสมเฉพาะในแต่ละพื้นที่คาร้อง
กสม. มีความเห็นว่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญ
ในการดารงชีวิต ของมนุษ ย์ หลัก การสิท ธิม นุษ ยชนจึง ถือ ว่า สิท ธิใ นการเข้า ถึง และใช้ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์จึงไม่อาจถูกยกเลิกหรือขัดขวางได้ และถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ด้วยเหตุนี้ สิทธิในการเข้าถึง การใช้ประโยชน์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์ที่รวมกัน
เป็ น ชุ ม ชน จึ ง ได้ ถู ก รั บ รองไว้ ใ นกติ ก าระหว่ า งประเทศด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ ส าคั ญหลายฉบั บ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยกติการะหว่างประเทศเหล่านี้ถือว่า ชุมชนมีสิทธิในการ
กาหนดเจตจานงตนเอง มีสิทธิในการจัดการโภคทรัพย์และทรัพยากรธรรมชาติอย่ างเสรี และมีสิทธิ
ที่จะไม่ถูกลิดรอนสิทธิในการดารงวิถีชีวิตของตนไม่ว่ากรณีใด
นอกจากนี้ ในเรื่องสิทธิการมีที่อยู่อาศัยและการไม่ถูกบังคับไล่รื้อเป็นสิทธิมนุษยชน
ที่ต้องได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกัน และแม้มีความจาเป็นต้องใช้วิธีการไล่รื้อ รัฐก็ต้องให้ประกันว่ า
ต้องเป็นวิธีการสุดท้ายที่จะถูกนาไปบังคับใช้ และผู้ที่ถูกบัง คับไล่รื้อก็ต้องได้รับ การชดเชยเยียวยา
อย่างเพียงพอ ตามที่ระบุไว้ในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ข้ อ ๑๑ ข้ อ ย่ อ ยที่ ๑ และรวมทั้ ง ตามข้ อ กั ง วลและข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ
ทางเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ในคณะมนตรี เ ศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง สหประชาชาติ
ที่มีข้อสังเกตเชิงสรุปต่อรายงานการปฏิบัติงานฉบับที่หนึ่งและฉบับที่สองของประเทศไทย ตามกติกา
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ระหว่ างประเทศว่ าด้ วยสิ ทธิ ทางเศรษฐกิ จ สั งคม และวั ฒ นธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR) (E/C. ๑๒/THA/๑ - ๒)
กสม. มีความเห็นว่า เมื่อพิจารณากติกาและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศข้างต้นแล้ว
กรณีที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างคาสั่ง คสช. ฉบับที่ ๖๔/๒๕๕๗ และ ฉบับที่ ๖๖/๒๕๕๗ เข้าดาเนินการต่อ
ประชาชนในพื้นที่ตามกรณี ร้องเรียนทั้ง ๔๑ กรณี และก่อให้เ กิดผลกระทบต่อสิทธิในการบริหาร
จัดการและใช้ ป ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และกระทบต่อสิทธิในการมีที่อยู่อาศัยและการไม่ถูก
บัง คั บ ไล่ รื้ อ การใช้ ม าตรการด าเนิ น การเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาการบุ กรุ ก ปุ า ด้ ว ยความรุ น แรงดั ง กล่ า ว
รังแต่จะซ้าเติมและสร้างความขัดแย้งกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ การเรียกร้องความเป็นธรรม
ในกรณีปัญหาการประกาศพื้นที่ปุาทับซ้อนที่อยู่อาศัยและที่ทากินของประชาชนมีจานวนมากและเป็น
ปัญ หาที่เ รื้อรัง มาเป็นเวลายาวนานแล้ว อีกทั้ง ยัง พบว่าหลายกรณี อยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหา
ตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ การทากินของประชาชนที่เ ป็นไปเพื่อเลี้ยงชี วิตและครอบครัวเท่านั้น จึง ไม่
เข้าข่ายที่รัฐจะไปดาเนินการตามคาสั่งที่ ๖๔/๒๕๕๗ ดังนั้น จึงถือว่ามีการกระทาอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และสมควรที่รัฐไทยในฐานะที่มีหน้ าที่ต้องคุ้มครองสิทธิตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ของประชาชนชาวไทยตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นมาตรา ๔ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ บัญญัติรับรองไว้ต้องมีมาตรการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาทั้งที่
เป็นมาตรการการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนและมาตรการระยะยาวหรือเชิงนโยบาย ดังนี้
๑) มาตรการการแก้ไขปัญหาต่อกรณีคาร้องทั้ง ๔๑ คาร้อง
กสม. เห็นสมควรให้กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการ ดังนี้
๑.๑) ในกรณี ก ารบั ง คั บ ให้ อ พยพโยกย้ า ยโดยไม่ ไ ด้ มี ก ารจั ด พื้ น ที่ ร องรั บ ไว้
ล่วงหน้า หรือรื้อถอนทาลายบ้านเรือน ทรัพย์สิน พืชผลและบังคับให้ออกจากพื้นที่ รัฐควรจัดหาพื้นที่
รองรับราษฎรที่ถูกบังคับให้อพยพโยกย้ายออกจากพื้นที่ โดยในระหว่างการจัดหาพื้นที่รองรับให้ผ่อนผัน
ให้ราษฎรกลับไปอยู่อาศัยในพื้นที่เดิม หรือในพื้นที่ของรัฐอื่นใดเป็นการชั่วคราว
๑.๒) ในกรณีการทาลายพืชผลอาสินและห้ามเข้าทากิน กรณีการติดประกาศ
คาสั่งให้ชาวบ้านรื้อถอนพืชผล สิ่งปลูกสร้าง หรือคาสั่งห้ามมิให้ประชาชนเก็บเกี่ยวผลผลิตจากพืชผล
ทางเกษตรที่ปลูกไว้ในพื้นที่ บังคับให้ประชาชนออกไปจากพื้นที่ หรือห้ามทากิน และกรณีการจับกุม
ดาเนินคดีและคุมขังชาวบ้าน ตัดฟันพืชผล สั่งห้ามไม่ให้เก็บเกี่ยวผลผลิต รื้อถอนบ้านพักอาศัยและ
ให้ออกจากพื้นที่ เห็นสมควรให้รัฐมีมาตรการเยี ยวยาชดใช้ความเสียหายจากการตัดฟันทาลายพืชผล
อาสิน รื้อถอนบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้รับผลกระทบที่มิใช่นายทุน ผู้มีอิทธิพลหรือเป็นผู้ถือครอง
ที่ดินขนาดใหญ่แต่อย่างใด
๑.๓) ในกรณีการยึดพื้นที่และห้ามเข้าทากิน หรือถูกให้ออกจากพื้นที่ เห็นสมควร
ผ่อนผันให้ราษฎรที่ถูกยึดคืนพื้นที่ทากิน หรือถูกห้ามทากิน และกรณีการข่มขู่บังคับด้วยวาจาหรือ
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กาลังอาวุธ หรือการบังคับให้ลงลายมือชื่อยินยอมออกไปจากที่ดินทากิน ให้สามารถเข้าไปทากินได้
จนกว่าการแก้ไขปัญหาจะเป็นที่ยุติ
๒) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๒.๑) คณะรัฐมนตรีควรจัดที่ทากินที่เหมาะสมให้ราษฎรไทยทุกคนได้ประกอบอาชีพ
เลี้ยงดูครอบครัวได้ ดัง นั้น ก่อนการดาเนินการอพยพราษฎรออกจากพื้นที่ใด ๆ ควรต้องหาพื้นที่
รองรับให้ได้ก่อน
๒.๒) คณะรั ฐมนตรีค วรยุ ติก ารด าเนิน นโยบายยึ ดคื น ผืน ปุา และการตัด ฟั น
ทาลายพืชผลของราษฎรที่ยากไร้ ไม่มีที่ดินทากิน หรือมีที่ดินทากินขนาดเล็ก ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาแต่เดิม
ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๖/๒๕๕๗ อย่างเคร่งครัด
๒.๓) คณะรั ฐ มนตรี ค วรจั ด ให้ มี ก ระบวนด าเนิ น การตรวจสอบพิ สู จ น์ สิ ท ธิ
ที่เ ปิ ด ให้ ราษฎรเข้ ามามีส่ วนร่ วมพิสูจน์ โดยการใช้ พยานหลักฐานอื่น ๆ เช่ น ประวั ติการตั้ งถิ่นฐาน
การใช้ ที่ ดิ น และวิ ถี ก ารผลิ ต ของแต่ ล ะพื้ น ที่ พยานบุ ค คล อั น แสดงถึ ง การมี อ ยู่ ข องชุ ม ชนก่ อ น
การประกาศพื้นที่สงวนของรัฐ มาพิจารณาประกอบในการพิสูจน์สิทธิ
๒.๔) ในกรณีพื้นที่ที่มีกระบวนการแก้ไขปัญหาระหว่างหน่วยงานรัฐกับราษฎร
เช่น การตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ จนมีมติข้อตกลงแล้วนั้น เห็นควรให้หน่วยงานในพื้นที่ยุติการยึด
พื้นที่ ไล่รื้อ ดาเนินคดี และดาเนินการตามแนวทางมติข้อตกลงดังกล่าวต่อไป
๒.๕) คณะรัฐมนตรีควรจัดให้มีการรับฟังความเห็นจากราษฎรผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อทบทวนแผนแม่บทแก้ไขปัญหาการทาลายทรัพยากรปุาไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน

๔

การดำเนินงานในประเด็นที่ กสม.
ใหความสำคัญ
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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 ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ : สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ประเด็นที่ ๒ : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ประเด็นที่ ๓ : สิทธิชุมชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม
ประเด็นที่ ๔ : สิทธิของกลุมผูเสี่ยงตอการถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
ประเด็นที่ ๕ : สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ประเด็นที่ ๖ : สิทธิดานกฎหมายและการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
ประเด็นที่ ๗ : สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
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การดําเนินงานของ กสม. ใชการทํางานโดยผานกลไกของคณะอนุกรรมการ โดย กสม. แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ โดยพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณในสาขาวิชาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน ทั้งมาจากหนวยงานและบุคคล
ในภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันวิชาการ เพื่อเขามาชวยเหลือ
การปฏิ บั ติ ง านตามที่ กสม. มอบหมาย ซึ่ ง การทํ างานที่ ผ านมาของ กสม. ชุ ด ที่ ส อง ได แ ต ง ตั้ ง
คณะอนุ ก รรมการด า นยุ ท ธศาสตร และด านตรวจสอบตามแผนยุ ท ธศาสตรข อง กสม. ทํ าหน า ที่
ชวยเหลือการปฏิบัติงาน กสม. ดานการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทํา อัน เปน
การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน หรื อ ไม เ ป น ไปตามพั น ธกรณี ร ะหว า งประเทศเกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ที่ประเทศไทยเปนภาคี และเสนอมาตรการการแกไข การไกลเกลี่ยเพื่ อใหคูกรณี ทําความตกลงในการ
ประนีประนอมหรือระงับขอพิพาทและแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการประสานงาน
กับหนวยราชการ องคการเอกชน และองคกรอื่นในดานสิทธิมนุษยชน เพื่อสงเสริมความรวมมือในดาน
การคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห เพื่อจัดทํานโยบายและยุทธศาสตรของ กสม.
และขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมเพื่อการสงเสริมและคุมครอง
สิทธิมนุษยชน ดังนี้

๔.๑ ประเด็นที่ ๑ สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
กสม. ไดดําเนินการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่เกี่ยวของกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองเพื่อการดําเนินการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
ดังนี้
๔.๑.๑ ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ดังนี้
๑) สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น กรณี สื่ อ มวลชนถู ก แจ ง ความ
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
(คํารองที่ ๑๔๗/๒๕๕๗, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๓๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘)
ผูรองที่ ๑ และผูรองที่ ๒ ประกอบอาชีพสื่อมวลชนของสํานักขาวแหงหนึ่งที่เผยแพร
ขาวลงในเว็บไซต เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ผูรองทั้งสองไดนําเสนอรายงานขาวภาษาอังกฤษ
ในหั วข อข าว “Thai Military Profiting from Trade in Boat People, Says Special Report” มี เนื้ อหา

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

อ า งอิ ง ข อ ความตามรายงานพิ เ ศษของสํ า นั ก ข า วรอยเตอร ประเทศอั ง กฤษที่ เ ผยแพร ท าง
www.Reuters.com ระบุ ว า เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในประเทศไทยเข า ไปมี ส ว นร ว มรั บ ประโยชน
จากขบวนการลักลอบคามนุษ ยช าวโรฮินจาเผยแพร
ทางเว็บ ไซต ของสํ านั กขาวของผู รอง ตอมา ผูแทน
กองทัพเรือเขาแจงความรองทุกขใหดําเนินคดีกับผูรอง
ในความผิดฐาน “รวมกันหมิ่นประมาท รวมกันนํา เข า สู
ระบบคอมพิวเตอร ซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรอันเปนเท็ จ
และรวมกันเผยแพรหรือสงตอซึ่งขอมูลคอมพิวเตอรโดยรูอยูแลววาเปนขอมูล คอมพิวเตอรอันเปนเท็จ”
จึงขอให ตรวจสอบการใช ดุ ลพิ นิ จของเจ าหน าที่ ที่ บิ ดเบื อนการใช พระราชบั ญ ญั ติ ว าด ว ยการกระทํ า
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของสื่อมวลชน
กสม. ไดดํา เนิน การไกลเ กลี่ย ประนีป ระนอมขอ พิพ าทแลวแตไ มเ ปน ผลสํา เร็จ
เมื่อเรื่องดังกลาวอยูในกระบวนการพิจารณาของศาลจังหวัดภูเก็ต กสม. จึงตองยุติเรื่อง เนื่องจากไมอาจ
ใชอํานาจตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแกไขปญหาได ตามมาตรา ๒๒
ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แต กสม. ไดมีขอสังเกตเกี่ยวกับ
ปญหาการใชดุลพินิ จของเจาหนาที่ในการบั งคั บ ใชพระราชบั ญ ญั ติวาดวยการกระทําความผิดทาง
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยปจจุบันมีการฟองรองสื่อมวลชนตามมาตรา ๑๔ (๑) ของพระราชบัญญัติ
ดังกลาว ซึ่ง เปน การเพิ่ม ภาระในการตอ สูค ดีแ ละกระทบตอ การคุม ครองเสรีภ าพในการแสดง
ความคิดเห็นของสื่อมวลชนอันอาจนําไปสูการปดกั้นเสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารของประชาชนได
และมีป ระเด็น ปญ หาที่เ ปน ผลจากการบัง คับ ใชก ฎหมายดัง กลา ว ทั้ง ในลัก ษณะของการกระทํา
ความผิ ด ที่ ผู ก ระทํา กรรมเดี ย วในความผิ ด ฐานหมิ่ น ประมาทเป น ความผิ ด ต อ ส ว นตั ว สามารถ
ยอมความได แตเมื่อมีค วามผิดตามพระราชบั ญ ญั ติดังกลาวฯ รวมดวย ทําใหจําเลยไมสามารถ
พิสูจนเหตุยกเวนความผิดหรือยกเวนโทษและเปนความผิดที่ไมสามารถยอมความได ลักษณะของ
การบังคับใชและตีความกฎหมายของเจาหนาที่ที่อาจบังคับใชกฎหมายซ้ําซอนกันและไมถูกตองตาม
เจตนารมณของกฎหมายที่มุงปราบปรามอาชญากรรมทางคอมพิวเตอรโดยตรง รวมทั้งลักษณะของ
อัตราโทษที่ทําใหความผิดฐานหมิ่นประมาทมีระดับความรุนแรงยิ่งกวาที่กําหนดไวในประมวลกฎหมาย
อาญาโดยมีอัตราโทษจําคุกและโทษปรับสูงขึ้น ทั้งนี้ ในการตีความกฎหมายอาญาจะตองตีความอยาง
เครงครัด โดยคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายดวย
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเจตนารมณของกฎหมายหมิ่นประมาท พบวามุงประสงค
ที่จะคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของปจเจกบุคคลผูถูกละเมิดทําใหชื่อเสียงของตนเสียหาย ดังนั้น
หนวยงานของรัฐซึ่งเปนนิติบุคคลมหาชนจึงไมควรนํากฎหมายหมิ่นประมาทมาใชในทางที่เปนการจํากัด
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หรืออุปสรรคตอการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐของสื่อมวลชนในการทําหนาที่นําเสนอขอมูล ที่เปน
ประเด็น สาธารณะซึ่ง มีค วามสัมพัน ธกับ สิทธิใ นการรับ รูขาวสารของประชาชนที่จะทําใหสามารถ
มีสวนรวมกับการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยไดอ ยางแทจ ริง ดัง นั้น หากสื่อ มวลชนปฏิบ ัติ
หนาที่โดยสุจริตก็ควรไดรับการคุมครองตามรัฐธรรมนูญและตามพันธกรณีระหวางประเทศ
ในกรณีนี้ กองทัพเรือไดฟองคดีตอศาลจังหวัดภูเก็ต เพื่อเรียกคาเสียหายตอผูรอง
ทั้ง สองในความผิด ฐานหมิ่น ประมาทดว ยการโฆษณา และความผิด ตามพระราชบัญ ญัติวา ดว ย
การกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ จากการเผยแพรรายงานพิเศษของ
สํานักขาวรอยเตอร ซึ่งระบุวาทหารไทยไดรับผลประโยชนจากการคามนุษยผูอพยพทางเรือ โดยในคดีนี้
นายแพทยนิรันดร พิทักษวัชระ กรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติรวมเปนพยานในคดี ซึ่งตอมาวันที่
๑ กันยายน ๒๕๕๘ ศาลจังหวัดภูเก็ตมีคําสั่งยกฟองคดีหมายเลขดําที่ ๒๑๖๑/๒๕๕๗๑
๒) กรณีคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) มีคําสั่ง
เพิกถอนใบอนุญาตออกอากาศสถานีโทรทัศนผานดาวเทียม (คํารองที่ ๒๑๙/๒๕๕๘, รายงานผล
การพิจารณาฯ ที่ ๓๖๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘)
กสม. ไดรับ เรื่องรองเรียนจากสถานีโทรทัศน ผานดาวเทีย มชองหนึ่ง วา กสท.
มีคําสั่งเพิกถอนใบอนุญาตออกอากาศของสถานี ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ โดยอางวาเปนการ
ออกรายการที่ฝาฝนประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และละเมิดบันทึกขอตกลงระหวาง
บริษัทเอกชนเจาของสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมดังกลาว กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสีย ง
กิจ การโทรทัศ นและกิจ การโทรคมนาคม (กสทช.) ในขอ กลา วหาใหขอ มูล ขาวสารยั่วยุ ปลุก ปน
สรางความแตกแยกในราชอาณาจักร ซึ่งผูรอง
อ า งว า เป น การละเมิด สิท ธิด า นการสื ่อ สาร
ขาดความเป น ธรรม ผิ ด ขั้ น ตอน โดยไม เ ป ด
โอกาสให มี ก ารชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง ไม เ ป น ไป
ตามกระบวนการทางกฎหมาย เป น เหตุ ใ ห
สถานีโทรทัศนฯ ไดรับความเสียหายทางธุรกิจ
กสม. ไดตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวา การใช
ดุ ลพิ นิ จในการออกคํ าสั่ งเพิ กถอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การดั ง กล า วของ กสท. ไม เ ป น ไปตาม
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
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เสรีภาพในการรับรูขอมูลขาวสารหรือปดกั้นการไดรับขอมูลขาวสารที่หลากหลายของประชาชน และไม
เปนไปตามกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จึงมีมาตรการการแกไขปญหา
ไปยังคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) เพื่อ
ขอใหพิจารณาทบทวนมติของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน (กสท.) ที่มีคําสั่ง
เพิ กถอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการสถานี โทรทั ศน ฯ โดยกํ าหนดหลั กเกณฑ ของเนื้ อหารายการที่ มี
ลัก ษณะตอ งหา มออกอากาศตามกฎหมาย และหลัก เกณฑก ารพิจ ารณาโทษทางปกครองใหมี
ความเหมาะสมตามความผิดเพื่อบังคับใชกับผูรับใบอนุญาตประกอบกิจการทุกรายอยางเทาเทียมกัน
ทั้งนี้ ผูรองไดยื่นคํ ารองตอศาลปกครองเพื่อขอใหมีคําสั่งคุมครองชั่วคราว ซึ่งศาลปกครองกลางไดมี
คําสั่งคุมครองชั่วคราวใหสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมดังกลาวออกอากาศได
๓) การละเมิดสิทธิและเสรีภาพทางวิชาการในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ ๑ ตามคํารองที่ ๕๑๙/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๐๗/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ กรณี นาย ส. อาจารยในมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่ง ไดเขียนบทความ
วิจารณ ผูบริหารของมหาวิทยาลัย จึงถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอยางรายแรง และถูก
ลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น ฐานไมประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี ไมมีความสุภาพเรียบรอย ไมวางตน
ใหเหมาะสมกับวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ตอมา สภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบตาม
ขอ เสนอของอธิการบดีใหผูรอ งออกจากราชการ โดยอางวาหากใหผูรองรับ ราชการตอไปจะเปน
การเสียหายแกราชการมหาวิทยาลัยจึงมีคําสั่งไลนาย ส. ออกจากราชการ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓
กสม. ไดพิ จารณาแลวเห็น วา กรณี สภามหาวิทยาลัย มีมติใหลงโทษ
นาย ส. โดยลดขั้น เงิน เดือ น ๑ ขั้น เปน การใชอํา นาจในทางละเมิด สิท ธิเ สรีภ าพในการแสดง
ความคิดเห็น อัน เปน สิทธิเสรีภาพขั้น พื้น ฐานของผูรองที่ไ ดรับ ความคุมครองตามรัฐธรรมนูญ และ
การที่สภามหาวิทยาลัยมีมติไล นาย ส. ออกจากราชการ เปนการใชอํานาจในทางละเมิดหลักนิติธรรม
อันเปนหลักประกันสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของผูรองตามรัฐธรรมนูญ และละเมิดสิทธิมนุษยชนของ
ผูรอง
ผูรองไดอุทธรณคําสั่งและฟองคดีตอศาลปกครอง ทําใหในเวลาตอมา
มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งใหผูรองกลับเขารับราชการ ในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ศาลปกครองกลาง
จึงมีคําพิพากษายกคําฟองดังกลาว โดยผูรองยังคงไมไดรับการเยียวยาเงินเดือนและสิทธิประโยชน
ยอนหลังไปถึงวันที่มีคําสั่งใหออกจากราชการ ดังนั้น กสม. จึงตองยุติการตรวจสอบ เนื่องจากเปน
กรณีที่มีการฟองรองเปนคดีอยูในศาล
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กรณีที่ ๒ (คํารองที่ ๒๗๙/๒๕๕๔ และ ๓๗๔/๒๕๕๔, รายงานผลการพิจารณาฯ
ที่ ๑๕๘ - ๑๕๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๕) กรณี นาย ก. และเจาหนาที่มหาวิทยาลัย
รวม ๗ คน รองเรียนวา ตนเองไดรับการคัดเลือกจากสภามหาวิทยาลัยใหป ฏิบัติหนาที่รักษาการ
คณบดี ค ณะนิ ติ ศ าสตร ในมหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ แห ง หนึ่ ง เป น เวลา ๖ เดื อ น โดยมี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการกํากับ ติด ตามประเมิน ผลการปฏิบัติหนาที่ของผูรอ ง เมื่อครบระยะเวลาที่กําหนด
คณะกรรมการฯ กลั บ ไม มี ก ารประเมิ น ผล โดยอ า งว า มี ข อ มู ล ไม เ พี ย งพอในการประเมิ น ผล
มหาวิทยาลัยฯ จึงมีมติแตง ตั้ง นาย ร. รองอธิการบดี ซึ่ งทํ าหน าที่กรรมการและเลขานุ การของ
คณะกรรมการกํา กับ ติด ตามฯ มารัก ษาการคณบดีแ ทน โดย นาย ร. ไดมีก ารกระทํา ที่ล ะเมิด
สิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูรองและผูเกี่ยวของ ดังนี้
(๑) ใช อํ า นาจในการย า ย/ตั ด โอนตํ า แหน ง ของผู ร อ งและพนั ก งาน
บุคลากรและอาจารยหลายคนไปสังกัดหนวยงานอื่นในมหาวิทยาลัย จํานวน ๑๔ คน
(๒) มีการติดประกาศรายชื่อพรอมรูปถายของผูรองทั้ง ๗ คน ไวในที่
สาธารณะ และหามผูรองและบุคลากรที่ถูกโอน/ยาย เขาไปในพื้นที่ของคณะนิติศาสตร
กสม. เห็น วาการใชอํา นาจออกประกาศ และคําสั่ง ตัดโอนและยาย
กลุมผูรอง รวมทั้งการประกาศคําสั่งหามกลุมผูรองไมใหเขาไปในพื้นที่สาธารณะ โดยไมมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบสวน แม จ ะมี ก ารยกเลิ ก คํ า สั่ ง ในภายหลั ง แต ก็ ก ระทบต อสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของ
อาจารยและนักศึกษา โดยการหามมิใหอาจารยเขาไปในคณะ นอกจากจะเปนการลิดรอนและจํากัดสิทธิ
เสรีภาพของกลุมผูรองในการเขาไปในพื้นที่สาธารณะแลว ยังมีผลกระทบกับการเรียนของนักศึกษาที่อยู
ในความรับผิดชอบดวย และบุคลากรอีก ๑ คน ที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาคณะนิติศาสตร ภาคบัณฑิต
จึงเปนการกระทําที่ละเมิดตอหลักสิทธิมนุษยชน ไมเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพ
ขั้นพื้นฐานของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติรับรองและคุมครองไว กสม.
จึงมีมาตรการการแกไขตอมหาวิทยาลัย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการสื่อสาร
ทําความเขาใจภายในองคกร และแกไขเยียวยาความเสียหายใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของ
๔) กรณีส หภาพแรงงานรัฐ วิส าหกิจการรถไฟแหง ประเทศไทยไดเรีย กรอ ง
มาตรฐานความปลอดภัย ในการเดินรถไฟอัน เปนการบริก ารขนสง สาธารณะของการรถไฟ
แหงประเทศไทย (คํารองที่ ๖๑๖/๒๕๕๒, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๘๘/๒๕๕๓ ลงวัน ที่
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓)
ผูรองในฐานะสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแหงประเทศไทยไดเรียกรอง
มาตรฐานความปลอดภัยในการเดินรถไฟอันเปนการบริการขนสงสาธารณะของการรถไฟแหงประเทศไทย
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โดยมีมูลเหตุจากกรณีขบวนรถดวนที่ ๘๔ ตรัง-กรุงเทพฯ ประสบอุบัติเหตุตกรางยานสถานีเขาเตา
อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
กสม. ได พิ จารณาตรวจสอบขอ เท็ จจริงจากหน วยงานที่ เกี่ย วขอ ง รวมทั้ ง จาก
เอกสารแผนการปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโครงสรางการบริหารจัดการเพื่อฟนฟูฐานะทางการเงินของ
การรถไฟฯ พบวา อุบัติเหตุดังกลาวไมได เกิดจากพนักงานเพียงฝายเดียว แตยั งเกิดจากป ญหาสภาพ
รางรถไฟที่มีอายุการใชงานเปนระยะเวลานาน สภาพหัวรถจักรที่ไมพรอมใชงาน และปญหาดานอุปกรณ
รักษาความปลอดภัย เชน ระบบอาณัติสัญ ญาณ ระบบเตือนระวังสําหรับพนักงานรถจักร รวมถึง
การขาดแคลนอั ตรากําลัง พนั กงานรถจัก ร อีกทั้ ง มี การละเมิ ดขอ ตกลงสภาพการจางและกิจการ
แรงงานสัมพันธอันเปนการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน ดังที่บัญญัติในขอตกลงสภาพการจาง พ.ศ. ๒๕๔๔
พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๔๙ พระราชบั ญ ญั ติ การรถไฟแห งประเทศไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๔๙๔
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ รวมทั้งการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิพลเมืองและ
สิท ธิทางการเมืองที่ บั ญ ญั ติไวในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพ ลเมืองและสิทธิทางการเมือง
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๙๘ วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาตอรอง
กสม. จึงเห็นควรเสนอแนะมาตรการการแกไขปญหาตอการรถไฟแหงประเทศไทย
ใหดําเนินการรับพนักงานการรถไฟฯ ที่เปนกรรมการสหภาพแรงงานการรถไฟฯ กลับเขาทํางาน และ
ใหเปดเผยผลการสอบสวนกรณีรถไฟขบวนที่ ๘๔ ตกราง และมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงานยกระดับ
ความปลอดภัย ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานระบบราง ระบบทาง หัวรถจักรตูโดยสาร อาณัติสัญญาณ ฯลฯ
โดยตองจัดทําแผนการปฏิรูปและพัฒนาการบริการขนสงสาธารณะโดยใหมีการประเมินและตรวจสอบ
ความปลอดภัย อย างเครง ครัด และให ย กเลิกคํ าสั่ ง ที่ขั ดต อความปลอดภัย โดยเฉพาะคํ าสั่ ง ที่ ให
พนักงานสามารถนํารถจักรที่มีสภาพไมพรอมออกใหบริการ
นอกจากนี้ ไดมีขอเสนอแนะตอรัฐบาลใหพิ จารณาศึ กษาจัดตั้ งหน วยงานอิสระ
ชํานาญการดานอุบัติเหตุความปลอดภัย ในรูปคณะกรรมการความปลอดภัยดานการขนสงแหงชาติ
มีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบพื้นที่และรวบรวมขอเท็จจริงของอุบัติเหตุทั้งทางถนนทางราง ทางน้ํา
และทางอากาศ และการจัดตั้งสถาบันคุมครองผูบริโภคในกิจการรถไฟฯ และจัดตั้งกองทุน ปองกัน
อุบัติเหตุและผูประสบภัยในกิจการขนสงระบบราง เพื่อสรางหลักประกันและเยียวยาผูบาดเจ็บพัฒนา
กิจการทรัพยสินของการรถไฟฯ รวมทั้งใหมีการปรับปรุงคณะกรรมการรถไฟฯ ใหมีกระบวนการสรรหา
ที่โปรงใส และควรพิจารณาใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศฉบับที่ ๘๗ วาดวย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
ฉบับที่ ๙๗ วาดวยสิทธิในการรวมตัวและรวมเจรจาตอรอง เนื่องจากอนุสัญญาทั้งสองฉบับเปนสิทธิ
ขั้นพื้นฐานในการสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและแรงงาน

๙๐

๙๑

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

๕) กรณี บริษัทการบินแหงหนึ่ง กระทําการอันเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมในการจางงาน (คํารองที่ ๔๖๐/๒๕๕๕, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๖๒๖/๒๕๕๖ ลงวัน ที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖)
บริ ษั ทการบิ นแห งหนึ่ งได จ างงานพนั กงานฝ ายบริ การลู กค าภาคพื้ น ฝ ายบริ การ
อุปกรณภาคพื้น และฝายตอนรับบนเครื่องบินที่เขาทํางานตั้งแต พ.ศ. ๒๕๔๖ เปนตนมา จํานวน ๒,๕๐๐ คน
โดยทําสัญญาจางคราวละ ๒ ป, ๔ ป และ ๕ ป การจางงานแบบมีกําหนดระยะเวลาดังกลาว ทําให
พนักงานไมไดรับสิทธิประโยชนตามระเบียบหรือขอบังคับ ขาดความมั่นคงในการทํางาน
กสม. ดํ าเนิ น การตรวจสอบแล ว พบวา การจางงานแบบมี กํ าหนดระยะเวลา
กอใหเกิดการเลือกปฏิบัติในการไดรับสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการ เนื่องจากสวัสดิการหลายเรื่อง
ขึ ้น อยู ก ับ ระยะเวลาการทํ า งานที ่ย าวนาน นอกจากนี ้ ยัง ไมส อดคลอ งกับ รัฐ ธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ ซึ ่ง คุ ม ครองผู ทํ า งานที ่ม ีค ุณ คา อยา งเดีย วกัน ไดร ับ
คาตอบแทนสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่ไมเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ เปนการจางงานที่ไมเปนธรรม
ทําใหพนักงานไมไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เทาเทียมกับพนักงานอื่นที่ทํางานในงานปกติ หรือ
งานในกระบวนการผลิต หรือ บริก ารหลัก กระทบตอ การใชสิท ธิแ ละเสรีภ าพในการรวมตัว และ
เจรจาตอรองรวม พนักงานขาดหลักประกันความมั่นคงในการทํางานอันเปนการเลือกปฏิบัติในการจางงาน
และละเมิดสิทธิมนุษยชนและไมสอดคลองกับจรรยาบรรณของบริษัทฯ ที่ยึดหลักวาพนักงานทุกคนเปน
ทรัพยากรฯ ที่สําคัญของบริษัท
กสม. เห็นควรมีมาตรการการแกไขป ญ หาตอกระทรวงแรงงาน และให บ ริษั ท ฯ
ปรับ ปรุง แกไ ขสัญ ญาจา งพนัก งานฝา ยบริก ารลูก คา ภาคพื้น ฝา ยบริก ารอุป กรณภ าคพื้น และ
ฝา ยตอ นรับ บนเครื่องบินใหมีกําหนดระยะเวลาแนนอนเชนเดียวกับพนักงานทั่วไป 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)
กรณี เจาหนาที่ตํารวจไดจับกุมผูกระทําความผิดจากการเสียชีวิตของ นาย อ. แต
ขอมูลที่มีการเปดเผยตอสาธารณะนั้น ยังมีความขัดแยงกันซึ่งอาจสงผลใหไมสามารถดําเนินคดีกับ
ผู กระทํ าความผิ ด ที่ แ ท จริ ง ได ผู รอ งจึ ง ต อ งการให มี การรวบรวมพยานหลั ก ฐานและตรวจพิ สู จ น
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หลักฐานทางวิทยาศาสตร พรอมทั้งใหประสานไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตรเพื่อขอความรวมมือใน
การตรวจสอบดังกลาว เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวนและสามารถดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดได
กสม. ไดดํา เนิน การประสานงานระหวา งหนวยราชการตา ง ๆ เพื่อ คุม ครอง
สิทธิมนุษ ยชน และลงตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ตรวจสอบขอเท็จจริงที่บานเขาจิงโจ ตําบลชัยบุรี
อําเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง จุดที่ฝงศพนาย อ. เพื่อหาหลักฐานและวัตถุพยานเพิ่มเติม โดย
แพทยห ญิง คุณ หญิง พรทิพ ย โรจนสุนัน ท ไดใ หค วามเห็น วา บาดแผลกอ นตายเปน การทํา ให
ขาดอากาศจากภายนอก ซึ ่ง ไมไ ดเ ปน ไปตามคํ า ใหก ารของผู ต อ งหาวา ลงมือ ฆา รัด คอผู ต าย
เนื่องจากมีรองรอยการพันธนาการและพบบาดแผลที่เกิดหลังการเสียชีวิต ซึ่งเขาไดกับการหอรัดศพ
และมีสภาพใหเห็นวามีเสื้อจํานวนหนึ่งยังอยูกับศพกอนนําไปฝง การเปลี่ยนแปลงหลังตายการเสียชีวิต
ที่ซึ่งขัดแยงกับสภาพศพ ที่พบวาศพถูกฝงแบบคว่ําหนา แตกลับมีสภาพการเนาเปอยดานหนา ลําตัว
ดานหลัง ไมเนาและไมมีหนอน ซึ่ง ทั้ง ๓ จุด ถือเปน ประเด็น สําคัญ ที่พนักงานสอบสวนควรรับ ฟง
แตปรากฏวามีขอจํากัดจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนเหตุใหไมสามารถดําเนิน การใหมีการตรวจพิสูจน
การเสีย ชีว ิต ของนาย อ. ใหบ รรลุผ ลลงได ประกอบกับ ศาลอาญาไดม ีคํ า พิพ ากษาตามคดี
หมายเลขดําที่ ๓๓๐๗/๒๕๕๖ และคดีหมายเลขแดงที่ ๕๙๒๙/๒๕๕๗ โดยพิเคราะหพยานหลักฐาน
ของโจทกแ ละจํา เลยทั้ง ๖ คนแลว เห็น วา คนรายไดรว มกัน ฆา รัด คอผูต ายจนเปน เหตุใ หผูต าย
ถึงแกความตาย เพราะขาดอากาศหายใจ สมองขาดอากาศจากการกดบีบบริเวณลําคอรวมกับการอดกลั้น
ทางเดินหายใจตามรายงานการตรวจศพและรายงานการชันสูตรพลิกศพ ซึ่งกรณีนี้เมื่อมีการฟองรอง
เปนคดีในศาลแลว กสม. จึง ไมอาจรับ เรื่องรองเรียนดังกลาวไวพิจารณาได กสม. จึงตองยุติเรื่อง
เนื่องจากไมอาจใชอํานาจตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเสนอมาตรการการแกไขปญหาได
ตามมาตรา ๒๒ ของพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แตทั้งนี้ได
จัด ทํารายงานการพิจารณาขอเท็จจริง โดยไดบันทึกขอคนพบที่เปนพิรุธ และนําเสนอตอหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อใหเห็นความไมปกติของกรณีดังกลาว
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๔.๑.๒ ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร
นอกจาก กสม. จะดําเนินการในเชิงรับโดยการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนแลว
ยังดําเนินการในเชิงรุกดานยุทธศาสตร เพื่อปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชนในดานสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง ดังนี้
๑) การศึกษาปญหาและรณรงคอนุสัญญาการคุมครองบุคคลจากการถูกบังคับ
ใหสูญหาย
เพื่อศึกษาปญหาเชิงลึกในกรณีบุคคลถูกบังคับใหสูญหาย และศึกษาวาหนวยงานรัฐ
ไดดําเนินการจัดการแกไขปญหาใหสอดคลองกับความรับผิดชอบของรัฐที่มีตอพันธกรณีสิทธิมนุษยชน
สากล ข อ ผู ก พั น ในการแสวงหาความจริ ง การดํ าเนิ น การให มี ค วามคื บ หน าและเยี ย วยาผู ได รั บ
ผลกระทบโดยเร็วหรือไม อยางไร นอกจากนี้ ยังประเมินความพรอมของประเทศไทยในการใหสัตยาบันตอ
อนุ สั ญ ญาวาด วยการคุ มครองบุ คคลจากการถู กบั งคั บให สู ญ หาย และผลั กดั นให รัฐให สั ตยาบั นต อ
อนุสญ
ั ญาระหวางประเทศในกรอบเวลาที่เหมาะสม เปนตน
๒) การศึกษาบทบาทของภาคประชาสังคมกับการคุมครองสิทธิพลเมืองและสิทธิ
ทางการเมือง
เพื ่อ ศึก ษาพัฒ นาการทางแนวคิด และยุท ธศาสตรข องภาคประชาสัง คมใน
ประเทศไทย และเปดเวทีสัมมนารับฟงความคิดเห็นของนักวิชาการตอประเด็นทางยุทธศาสตรของ
ภาคประชาสัง คมเรื ่อ ง “บทบาทภาคประชาสัง คมกับ การคุ ม ครองสิท ธิพ ลเมือ งและสิท ธิ
ทางการเมือง”นอกจากนี้ ยังเปนการเสริมพลังภาคประชาสังคมใหมียุทธศาสตรในการคุมครองและ
พิทักษสิทธิของกลุมคนดอยโอกาส รวมทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองที่เขมแข็งมากขึ้น
๓) การสัมมนาเรื่อง “เขตแดนของเรา เพื่อนบานอาเซียนของเรา”
เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่โรงแรมหาดใหญพาราไดซ จังหวัดสงขลา และ
เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และการสัมมนา
เรื่อง “ปญหาและทางออก : เขตแดนทางบก – ทางทะเล
ของไทยและประชาคมอาเซี ย น” ระหว างวั น ที่ ๑๔ - ๑๕
สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจอมบึง จังหวัดราชบุรี
เพื่ อศึ กษาแนวทางการแกไขป ญหาเขตแดนระหวางไทยกับ
ประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งกรณี ศึกษาที่นาสนใจของประเทศ
ตาง ๆ ที่ มีเขตแดนติดตอกัน โดยครอบคลุ มตัวอย างทั้ ง ที่
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ประสบความสําเร็จ และลม เหลวในการแกป ญ หาและเปน การสรางความรูค วามเขาใจจากผลงาน
วิช าการที่ ผลิ ตขึ้ นให กั บ บุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อ ให ส ามารถไปขยายผลต อ แก เ ยาวชนผ า น
สถาบันการศึกษาระดับตาง ๆ นอกจากนี้ ยัง เปน การกระตุน ใหมีการนําเอาความรูและความเขาใจ
ที่ไดไปปรับใชใหเอื้อตอการสรางความเขาใจอันดีระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน
๔) การจัดทําคูมือการทําความเขาใจเรื่อง “สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง”
เพื่อใหผูอานมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รวมทั้ง
หลัก ในการตีค วามหมายของสิท ธิป ระเภทตาง ๆ ที่รับ รองไวในอนุสัญ ญาวาดวยสิทธิพ ลเมืองและ
สิทธิทางการเมืองและเพื่อทําความเขาใจความสัมพัน ธระหวางอนุสัญ ญาฯ ความสัมพัน ธกับ สิทธิ
ทางเศรษฐกิจ สัง คม และวัฒ นธรรม และหลัก การสิท ธิม นุษ ยชนที ่ร ับ รองในกฎหมาย
ภายในประเทศ ทั้ง รัฐธรรมนูญ และกฎหมายในประเทศอื่น ๆ รวมทั้ง คํา สั่ง ศาลและคดีตัวอยา ง
รวมทั้งการนําเสนอแนวทางการคุมครองปกปองสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองทั้งในประเทศและ
ในระบบสากล
๕) การศึกษา เรื่อง “นักโทษการเมืองในสังคมไทย : จากอดีตถึงปจจุบัน”
เพื่อรวบรวมสังเคราะหความหมายของนักโทษการเมือง สิทธิทางการเมือง นักโทษ
ทางมโนธรรม ความเชื่อและความคิดเห็น ตามที่ปรากฏในกฎหมายสิท ธิมนุษ ยชนระหวางประเทศและ
มาตรฐานสิท ธิม นุษ ยชนของสหประชาชาติ ตลอดจนแนวคิด ขององคก ารระหวา งประเทศดา น
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของรวบรวมและวิเคราะหพัฒนาการของบริบทของนักโทษการเมืองในประเทศ
ไทยนับแตอดีตจนถึงปจจุบัน และกฎหมายนิรโทษกรรมทางการเมืองในประเทศไทยตั้งแต พ.ศ. ๒๔๗๕
จนถึงปจจุบัน นอกจากนี้ ไดจัดทําขอเสนอตอรัฐบาล รัฐสภา และสาธารณชนตอประเด็นนักโทษการเมือง
ในสังคมไทย
๖) การศึกษา “การเขาถึงบริการสุขภาพตามสิทธิของผูตองขังในประเทศไทย”
เพื่อดําเนินการศึกษาวิเคราะหปญหาและผลกระทบจากชองวางในการเขาถึงสิทธิ
ทางสุขภาพของผูตองขังทุกประเภทในประเทศไทยเพื่อคนหาสาเหตุของปญหา อุปสรรคในการเขาถึง
บริ ก ารทางสุ ขภาพที่ ค วรจะได รั บ พรอ มทั้ ง เสนอแนะแนวทางในการแก ไขป ญ หาร ว มกั น ระหว า ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหผูตองขังทุกประเภทไดเขาถึงสิทธิทางสุขภาพที่พึงมี
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๗) การศึกษาในประเด็นที่เกี่ยวของกับประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ และ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อศึกษาแนวคิด หลักการ พัฒนาการและมาตรฐานสากลเกี่ยวกับเสรีภาพในการ
แสดงความคิดเห็น ศึกษาปญหาและมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
จากการบั ง คับ ใชกฎหมายดังกลาว รวมทั้ งการวิเคราะหผลกระทบในสวนที่เกี่ย วกับ หลักการสิท ธิ
เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ ในแงการบังคับใชกฎหมาย การตีความตองเปนไปอยางเครงครัด
และระมัดระวังการตีความนําไปขยายความหมายจนเกินเลย
๘) การวิจัยเรื่อง “ทางเลือกเชิงนโยบายการแกไขปญหาผูลี้ภัยในคายพักพิงชั่วคราว”
โดยมีวัต ถุป ระสงคเ พื่อ ทํา ความเขา ใจเกี่ย วกับ ปญ หาของผูลี้ภัย จากการสูร บ
ในสหพัน ธรัฐแหง สหภาพเมีย นมารเขามาในคายพักพิง ชั่วคราวบริเ วณชายแดนไทย - เมีย นมาร
จากขอ มูล พื ้น ที่พ บวา ผูลี้ภัย มีค วามแตกตา งกัน ดา นเชื ้อ ชาติ ศาสนา วัฒ นธรรม และจากการ
สอบถามความตอ งการของผูลี้ภัย พบวา ผูลี้ภัย กลุมที่ (๑) ตองการเดินทางไปประเทศที่สาม (๒)
ตองการอยูอาศัยในประเทศไทย และ (๓) ตองการกลับประเทศตนทาง ซึ่งกลุมที่ตองการกลับประเทศ
ตนทางมีความห วงกังวลตอ การสง กลับ และตอ งการมีสวนรว มในการเตรียมการสงกลับใหสามารถ
ประกอบอาชีพ มีความปลอดภัยจากกองกําลังกลุมตาง ๆ มีการจัดการศึกษา การสาธารณสุข เปนตน
ผูลี้ภัยทั้งหมดอยูภายใตการดูแลของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งประเทศไทยมิไดเขาเปนภาคีอนุสัญญา
วา ดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑ หมายถึงวา ประเทศไทยไมยอมรับ วามีผูลี้ภัย อยูในประเทศ
ตนเองคนเหลานั้นจึงถูกนิยามวาเปน “ผูลี้ภัยจากสงครามหรือการสูรบ” ดังนั้น เมื่อเหตุการณความไมสงบ
ในประเทศตน ทางสิ้น สุดลง คนเหลานั้น ตองถูกสงกลับ ประเทศตนเอง การดูแลคนเหลานั้นจึงเปน
ตามหลักมนุษยธรรม กลาวคือ การใหอาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค การศึกษาพอเพียง
แกการดํารงชีพ และไมอนุญาตใหออกนอกคายพักพิง ยกเวนไดรับอนุญาตจากผูมีหนาทีร่ ับผิดชอบ โดย
มีสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees:
UNHCR) เปน องคก รที ่เ ขา มารับ ผิด ชอบหลัก ในการประสานงานดํ า เนิน การในการสง ผู ลี ้ภัยไป
ประเทศที่สาม หรือเตรียมการสงกลับประเทศตนทาง และมีองคกรสากลอื่นอีกจํานวนมากที่แบงหนาที่
รับ ผิด ชอบให ค วามช วยเหลือ ด านมนุ ษ ยธรรมต าง ๆ ดั ง นั้ น ขอ พิ จ ารณาในการส ง กลั บ ผูลี้ ภั ย ควร
ดําเนินการ
๘.๑) ทําการสํารวจและการจําแนกประชากรในพื้นที่พักพิง โดยกระทรวงมหาดไทย
UNHCR และ Thai Border Consortium : TBC ให ตรงกัน และจําแนกประชากรผู ลี้ภัย ๓ กลุ ม คื อ
(๑) ผูที่ขึ้น ทะเบีย นมีบัต รประจํา ตัว ที่อ อกโดย UNHCR (๒) ผูที่ไ ดรับ การขึ้น ทะเบีย นประเภท

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

Pre - Screening และ (๓) ประเภทไมไ ดขึ้น ทะเบีย นกับ UNHCR เปน วิธีก ารที่เ หมาะสมใน
การสงกลับ
๘.๒) การเตรียมการสงกลับโดยองคกรสากลไดมีบทบาทในการฝกทักษะในการ
ประกอบอาชีพ กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในคายใหไดรับการรับรอง และประสานงานกับ
โรงเรียนฝงชายแดนเมียนมาร
๘.๓) เงื่อนไขทางสังคม การเมืองในการสงผูลี้ภัยกลับ ความแตกตางทางเชื้อชาติ
ความกังวลเรื่องที่อยูอาศัย ที่ดินทํากิน ซึ่งที่ดินเดิมถูกยึดครองไปแลว หรืออาจมีกับระเบิด
เนื่องจากสถานการณค วามขัดแยงในสหพัน ธรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และ
กองกํา ลัง ชนกลุมนอยยัง ไมยุติ การเจรจาหยุดยิง ยัง ไมบ รรลุผล การสง กลับ ยัง ไมสามารถทํา ได
ในสถานการณที่ประเทศไทยตองการกําลังแรงงานจําเปนที่จะตองทบทวนแนวคิดที่มีตอผูลี้ภัยจาก
“การใหความช วยเหลือดา นมนุษ ยธรรม”ไปสู แ นวคิด “การพัฒ นาอยา งมีสว นรว ม” โดยการนํ า
ศัก ยภาพของผูลี้ภัย มีสว นรวมในการพัฒ นาเปน โอกาสในการแกไขปญ หาการขาดแคลนแรงงาน
เปนตน

๔.๒ ประเด็นที่ ๒ : สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ในประเด็นสิทธิมนุษ ยชนในกระบวนการยุติธรรม กสม. เห็นวา การดําเนินงานสงเสริมและ
คุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสร า งการเปลี่ ย นแปลงอย า งยั่ ง ยื น จํา เป น ต อ งมี
การเชื่ อ มโยงการปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุ ษ ยชน ซึ่ งเป นงานเชิง รับ เขา
กับงานปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปน
งานเชิ งรุก ผ านการปรับ ปรุง เปลี่ ย นแปลง
แกไขพฤติกรรมของบุคคล องคกร ตลอดจน
แ กไ ข ป ญ ห า เชิง โค ร ง ส รา ง ทั ้ง ใน สว น
นโยบายหรือกฎหมายที่เกี่ย วของ ตลอดจน
การปลูกฝงหรือสรางวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
โดยใช ก ระบวนการ เรี ย นการสอนและการฝกอบรมตาง ๆ จึง กําหนดภารกิจการทํ างานเชิ ง
ประเด็น โดยในดานสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม กสม. ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการปฏิบัติ
หนาที่ ๒ ดาน คือ ดานตรวจสอบ และดานยุทธศาสตร ซึ่งทําใหเกิดการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ในกระบวนการยุติธรรม ทั้งในรายกรณี และในภาพรวมของระบบงานยุ ติธรรม และยังสรางความ
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รวมมือเชิงสมานฉันทกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันจะ
นําไปสูการแกไขปญหาดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่ยั่งยืนอยางแทจริง โดยผลการดําเนินงาน
ดานสิทธิในกระบวนการยุติธรรมที่สําคัญครอบคลุมตั้งแตกระบวนการตนน้ํา (เจาหนาที่ตํารวจ) กลางน้ํา
(อัยการ และเจาหนาที่/ผูอํานวยกระบวนการยุติธรรม) และปลายน้ํา (ราชทัณฑ) ในดานการตรวจสอบ
และดานยุทธศาสตรในกระบวนการยุติธรรม รายละเอียดดังตอไปนี้
๔.๒.๑ ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
การดําเนิ น งานตรวจสอบการละเมิ ดสิท ธิมนุ ษ ยชนด านสิท ธิในกระบวนการยุ ติธรรม ของ
กสม. ซึ่งเปนงานลักษณะเชิงรับมีกรณีที่เปนเรื่องสําคัญ ดังนี้
๑) กรณี เจาหนาที่ตํารวจไมรับตัวผูตองหาเพื่อดําเนินคดี ซึ่งพนักงานสอบสวน
สถานีตํารวจภูธรบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ไมรับตัวผูรองไปดําเนินคดีตามที่กําหนด ทั้ง ๆ ที่
ไดรับแจงจากเรือนจํากลางสมุทรปราการ อันเปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม (คํารองที่ ๓๙/๒๕๕๓,
รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๓๙๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๓)
กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา การที่
พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรบางพลีไมไปรับตัวผูรอง ทั้งที่ไดรับแจงจากคณะอนุกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปน เหตุใ หผูรองตองถูกควบคุม ตัวในสถานที่ต รวจพิสูจนเปน เวลาถึง
๑๗๔ วัน ซึ่งเกินกวาโทษในคดีอาญาที่ถูกฟองเปนจําเลยตอศาล และทําใหผูรองตองรองขอตอศาล
เพื่อขอใหมีคําสั่งปลอยตัวเนื่องจากถูกควบคุมตัวโดยมิชอบดวยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ไมเปนไปเพื่อการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของผูรอง ในฐานะที่เปน
ผูต อ งหามี สิ ท ธิที่ จะให ค ดี ข องตนได รับ การพิ จ ารณาอย างถู ก ต อง รวดเร็ ว และเป น ธรรม ตามที่
รัฐธรรมนูญ ใหการรับ รองไว อัน เปน การละเมิดสิทธิมนุษ ยชน นอกจากนี้ พนักงานเจาหนาที่ของ
กรมคุมประพฤติที่เกี่ยวของ มิไดดําเนินการติดตามผลวาพนักงานสอบสวนไดมารับตัวผูตองหาแลว
หรือไม ตามหนังสือสั่งการของกรมคุมประพฤติ
กสม. จึง เห็ น สมควรให แจ ง รายงานผลการตรวจสอบและมาตรการการแก ไข
ปญหาไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงยุติธรรม และกรมคุมประพฤติ ซึ่งตอมาสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติและกรมคุมประพฤติไดหารือรวมกันเพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นแลว
๒) กรณีกลาวหาวาเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน ปฏิบัติหนาที่
โดยมิชอบดวยกฎหมาย โดยเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน นําตัวบุตรชาย
ของผูรองไปสอบปากคํา ในฐานะผูตองสงสัยในคดีฆาตกรรม โดยควบคุมตัวอยูที่หองสอบสวน
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ของสถานีตํารวจภูธรเมืองขอนแกน เปน เวลา ๓ วัน จึงถูก ตั้งขอ กลาวหาวาฆาผูอื่น ผูรอง
จึง รอ งเรีย นเพื่อ ขอความเปน ธรรม (คํา รอ งที่ ๑๑๗/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจ ารณาฯ ที่
๗๒๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๕)
กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา
บุตรของผูรองเขาพบพนักงานสอบสวนกอนรับแจงขอกลาวหาถึง ๒ วัน และพนักงานสอบสวนได
สอบปากคําบุคคลที่เกี่ยวของเรื่อยมาจนถึงวันที่มีการแจงขอกลาวหาตอบุตรของผูรอง ขอเท็จจริงนี้
แสดงใหเห็นวา บุตรของผูรองอยูในความรับ ผิดชอบ
ของพนักงานสอบสวนกอนการแจงขอกลาวหา ซึ่ง
ถือวาเปนการควบคุมบุตรชายของผูรองไวกอนที่จะ
มีห มายจับ ของศาล และเมื่อ พิจ ารณาจากการที่ผู
รองขอใหตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่
ตํ า รวจสัง กัด สถานีตํ า รวจภูธ รเมือ งขอนแกน ที่
ควบคุม ตัว ผู ต อ งหาไว จึง นา เชื ่อ ไดวา เจา หนา ที่
ตํารวจควบคุมตัวบุตรชายของผูรองในระหวางวันที่ ๓ – ๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ โดยบุตรชายของ
ผู ร อ งมิ ไ ด ส มั ค รใจ การควบคุ ม ดั ง กล า วจึ ง เป น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เห็ น สมควรแจ ง ไปยั ง
สํานั กงานตํ ารวจแห ง ชาติ เพื่ อพิ จารณาดํ าเนิ น การตามอํานาจหน าที่ และควบคุ มกวดขัน มิให เกิ ด
เหตุการณเชนวานี้อีกตอไป
๓) กรณีเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลบางเขนไมแสวงหาพยานหลักฐาน
เพื่อพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูตองหาเปนเหตุใหจับกุมผิดตัว (คํารองที่ ๒๒๑/๒๕๕๓, รายงานผล
การพิจารณาฯ ที่ ๓๕๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๓)๒
กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ย วของแลว มีความเห็นวา
การดําเนินคดีของเจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลบางเขน มิไดพิสูจนความบริสุทธิ์ของผูตองหา
ทั้งที่ผูตองหาใหการปฏิเสธ ซึ่งขัดกับบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๑
ทั้งขาดความละเอียดรอบคอบ ซึ่งบุคคลในฐานะเปนเจาหนาที่ตํารวจจักตองมีตามวิสัยและพฤติการณ
เปนเหตุใหผูตองหาถูกคุมขัง อยูในเรือนจํา นานกวา ๔ เดือน ทั้งที่มิไดเปนผูกระทํา ความผิดตามที่
ถูกกลาวหาแตอยางใด จึงเปน การละเมิดสิทธิมนุษยชน เห็นควรกําหนดมาตรการการแกไขปญหา
และปองกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนใหสํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณาดําเนินการ กรณีการปฏิบัติ
๒

เปนกรณีตัวอยาง (Precedent Case) ที่ กสม. นํามาพัฒนาเปนสื่อวีดีทัศนความยาวประมาณ ๓๐ นาที เพื่อใชในการฝกอบรมพนักงานเจาหนาที่
ตามมาตรา ๒๖ แหงพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยกรณีดังกลาวแสดงใหเห็นถึงเหตุ ผล และความ
จําเปนที่จะตองมีการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมตั้งแตตน-กลาง และปลายน้ํา
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หน า ที่ บ กพร อ งของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจและพนั ก งานสอบสวน โดยไม แ สวงหาข อ เท็ จ จริ ง และ
พยานหลักฐาน เพื่อพิสูจนใหเห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผูตองหา เปนเหตุใหจับกุมผูตองหา
ผิดตัวทําใหสูญเสียอิสรภาพ รวมทั้งการเยียวยาความเสียหายที่ผูตองหาควรไดรับอยางเหมาะสม
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
เกิดขึ้น จากการกระทํ าของเจาหน าที่ ตํารวจชุ ดจับ กุม ของสถานี ตํ ารวจภูธรแมส อด อย างไรก็ต าม
ขอ เท็ จจริงปรากฏวา พนั กงานสอบสวน สถานี ตํารวจนครบาลสุ ทธิส าร ไดส ง บั น ทึก ปากคํ าของ
ผูตองหาไปยังพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรแมระมาด ซึ่งไดรับคําสั่งจากผูบังคับบัญชาใหเปน
ผูตรวจสอบขอเท็จจริง โดยไมปรากฏวาพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลสุทธิสาร ไดสงคํารองทุกข
ไปยังสถานีตํารวจภูธรแมสอด ซึ่งเปนพนักงานสอบสวนที่มีอํานาจสอบสวนคดีดังกลาว เปนเหตุให
คํารองทุกขของผูรองไมอาจเขาสูกระบวนการยุ ติธรรมไดตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญ และกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ใหการรับรองไว จึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. จึงมีมติใหกําหนดมาตรการการแกไขปญ หาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเรื่องนี้ โดยใหสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติแจงใหพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรแมสอด ดําเนินการสอบสวนตามขั้นตอน
ของกฎหมาย แลวมีความเห็นไปยังพนักงานอัยการพิจารณาตอไป
๕) กรณีกองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษยดําเนินคดี
ลาชา (คํารองที่ ๔๙๖/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๕๒๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗)
กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรีย น กรณี ผูรองลงเรือประมงและออกเดินทางจาก
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 พยายามฆ าและหลอกลวงให ไปทํางานในเรือประมง จนป จจุ บั นคดี ยั งไม คื บหน า จึง ขอให
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ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. รั บ ฟ ง ขอ เท็ จจริง เอกสารหลั กฐานและคํ าชี้ แจงทุ กฝ ายที่ เกี่ ย วของแล ว
ปรากฏวา กองบังคับการปราบปรามการคามนุษยแจงวา พนักงานสอบสวนเรื่องดังกลาวไดเขาอบรม
หลักสูตร และแจงใหพนักงานสอบสวนดังกลาวสงมอบสํานวนคดีใหพนักงานสอบสวนอื่นดําเนินการ
แลว จากการตรวจพบวา นับตั้งแตวันที่ผูรองรองทุกขจนถึงปจจุบัน ไมปรากฏวาพนักงานสอบสวน
ได แ จ ง ความคื บ หน า ของคดี ใ ห ผู เ สี ย หายทราบ ตามหนั ง สื อ ที่ ๐๐๓๑.๒๑๒/๑๗๒๑ ลงวั น ที่
๑๙ เมษายน ๒๕๕๐ ที่สํานักงานตํารวจแหงชาติวางแนวทางไว และไมปรากฏวามีการดําเนินการใด
ๆ เกี่ยวกับคดีจนเปนเหตุใหคดีลาชา การกระทําของพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบสํานวนเปนเหตุ
ใหผูรองไมไดรับสิทธิในการสอบสวนอยางถูกตอง รวดเร็ว และเปนธรรม ตามที่รัฐธรรมนูญและกติกา
ระหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองใหการรับรองไว กรณีนี้จึงเปนการกระทํา
หรือละเลยการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูรอง
โดยที่ กสม. เห็นวา มีคํารองเกี่ยวกับการดําเนินคดีของพนักงานสอบสวนลาชา
เป น จํานวนมาก โดยเหตุผลของความลาชา หน วยงานผูรับ ผิดชอบมักจะใหเหตุ ผล คื อ พนั กงาน
สอบสวนเจาของสํานวนเดิมโยกยายสถานที่ทํางานโดยไมไดสงมอบสํานวนการสอบสวนใหพนักงาน
สอบสวนคนอื่น หรือพนักงานสอบสวนเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ และไมไดสงมอบสํานวนการสอบสวน
จึงเห็นควรใหฝายเลขานุการเก็บขอมูลคํารองประเภทนี้ไวเปนขอมูลเพื่อหาแนวทางหรื อ มาตรการ
ในการแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า วต อ ไป ส ว นประเด็ น การตรวจสอบคํา ร อ งนี้ เมื่ อ ผลการตรวจสอบ
พบวา มีเ หตุอัน เปน การละเมิด สิท ธิม นุษ ยชนผูรอ ง กสม. จึง มีม ติเ ห็น ควรแจง ผลการตรวจสอบ
และมาตรการการแกไขปญหาไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
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
คดีถึงที่สุดแลว เหลือกําหนดโทษจําคุกอีก ๒ ป ๕ เดือน ตอมาพนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรแม
สอดไดขออายัดตัวผูรองแตไมดํา เนินคดี ทําใหผูรองเสียสิทธิในการออกทัณ ฑสถานเปด ทําวันลด
โทษและทําการพักโทษ จึงขอให กสม. ตรวจสอบเรงรัดการดําเนินคดีของสถานีตํารวจภูธรแมสอด
กสม. พิจารณาผลการตรวจสอบขอเท็จจริงแลวเห็นวา กรณีพนักงานสอบสวนของ
สถานีตํารวจภูธรแมสอด ดําเนินคดีที่ผูรองตกเปนผูตองหาลาชา โดยกฎหมายไดคุมครองบุคคลที่เปน
ผูตองหาใหมี สิทธิไดรับการสอบสวนดวยความรวดเร็ว ตอเนื่องและเปนธรรม สําหรับการดําเนินการ

๑๐๐

๑๐๑

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

ของพนั กงานสอบสวนเกี่ย วกับ การอายั ดตัวผูตองหานั้ น สํานั กงานตํารวจแหงชาติไดวางแนวทาง
ปฏิบัติไวตามหนังสือ ที่ 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 ที่มีสิทธิไดรับการสอบสวนอยางรวดเร็ว ตามที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองไว
และการดําเนินการที่ไมสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ จึงเปนกระทําหรือละเลยการกระทํา
อันเปนละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูรอง
จากปญ หาการดํา เนิน คดีผูตอ งหาที่ถูก อายัด ตัว ลา ชา กสม. เห็น ชอบแนวทาง
การแกไขปญหา โดยมีหนวยงานที่พรอมแกไขปญหาดังกลาว ไดแก กรมราชทัณฑ ซึ่งแจงวาหากมี
การขอโอนตัวผูตองหาที่ถูกคุมขังในเรือนจําหนึ่งไปคุมขังอีกเรือนจําหนึ่งเพื่อดําเนินคดี ก็พรอมที่จะ
สนับสนุน และสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีการแกไขแนวทางปฏิบัติในการดําเนินคดีกับผูตองหาที่ถูก
อายัดตัวแลว ตามคําสั่ง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่ ๔๑๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
บทที่ ๔ ขอ ๔.๔.๔ โดยกํา หนดแนวปฏิบัติของพนักงานสอบสวนเมื่อไดอายัดตัวผูตองหาแลววา
ใหรีบดําเนินการ โดยไมตองรอใหโทษจําคุกในคดีเดิมสิ้นสุดกอน
๗) กรณี เจ าหน าที่ ตํ ารวจจับกุ ม ควบคุ มตั ว และตรวจค นบ านพั กแกนนํ ากลุ ม
กปปส. และนักสื่อสารมวลชน (คํารองที่ ๖๖/๒๕๕๗, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๘๘/๒๕๕๘
ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีเจาหนาที่ตํารวจจับกุม ควบคุมตัว นาย ส.
แกนนํา กลุ ม กปปส. และนั ก สื่ อ สารมวลชน เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๗ และเมื่ อ วั น ที่
๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ เจาหนาที่ตํารวจนําหมายศาลจังหวัดนครปฐมเขาตรวจคนบานของ นาย ส.
โดยพิจารณาจากขอเท็จจริงและพยานหลักฐานฝายผูรอง ฝายผูถูกรอง และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
แลวเห็นวา เหตุการณเมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๕๗ ที่เจาหนาที่ตํารวจ ตํารวจภูธรจังหวัดนครปฐม
รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรโพธิ์แกว จังหวัดนครปฐม เขาตรวจคนบานของนาย ส. กรณี
ดังกลาว จึงเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับเสรีภาพในเคหสถานของ นาย ส. ที่ไดรับการรับรองและคุมครอง
ตามรัฐธรรมนูญ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งเจาหนาที่ของ
รัฐจะต องมีหน าที่ ในการเคารพต อสิ ทธิและเสรีภาพของ นาย ส. ในเรื่องนี้ หากเจ าหน าที่ ของรัฐจะ
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กระทําการอยางใดอันมีผลกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของ นาย ส. เจาหนาที่ของรัฐจะตองกระทํา
ไปตามหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไวดวย กลาวคือ เจาหนาที่ของรัฐจะเขา
ไปในบานพักซึ่งเปนเคหสถานของ นาย ส. โดยปราศจากความยินยอมของผูค รอบครองกอนมิได
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
ซึ่งเป นการดําเนิน การไปตามหลักการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในเคหสถานของบุ คคลแลวก็ตาม แต
รัฐธรรมนูญ ในเรื่องนี้ไดแบงแยกการรับรองและคุ มครองเสรีภาพของบุ คคลไวอยางชัดเจนระหวาง
ขั้น ตอนการเขาไปในเคหสถานกับ ขั้น ตอนการตรวจคน เคหสถาน การที่เจาหนาที่ตํารวจไดปน รั้ว
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.
เกิดขึ้น จึง เป นการกระทําที่ขัดตอหลักการรับ รองและคุมครองเสรีภาพในเคหสถานของบุ ค คลตาม
รัฐธรรมนู ญ และไมอยู ในเงื่ อนไขของการจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนู ญ นอกจากนี้ การ
กระทําดังกลาวยังไมเปนไปตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติใหกระทํากอนเขา
ไปในที่รโหฐานเพื่อการตรวจคน ดังนั้น เห็นวากรณีเจาหนาที่ตํารวจปนเขาไปในบานพักของนาย ส.
ในครั้งนี้จึงเปนการกระทําที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. จึงเห็นควรแจงมาตรการการแกไขปญหาให
สํานักงานตํารวจแหงชาติพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติในการตรวจคน ตั้งแตขั้น ตอนการขอเขา
ตรวจคนและการตรวจคนที่ถูกตองตามขั้นตอนของกฎหมาย
สําหรับกรณีการจับกุม นาย ส. ตรวจสอบขอมูลสรุปไดวา เจาหนาที่ตํารวจนําโดย
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ ไดแสดงหมายจับในขอกลาวหาฝาฝนพระราชกําหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ เพื่อจับกุมตัว นาย ส. ณ รานอาหารในหางสรรพสินคาชื่อดังยาน
ลาดพราว โดยที่ ไมมีการขัดขืนแตอยางใด จากนั้น เจาหน าที่ตํารวจไดนําตัว นาย ส. ไปควบคุมตัวไวที่
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ ตําบลคลองหา อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

๑๐๒

๑๐๓
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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) กรณี ไมไดรับความเปน ธรรมจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงานเรือนจํา
จังหวัดปทุมธานี ซึ่งผูรองรองเรียนวา เจาพนักงานเรือนจําจังหวัดปทุมธานีรวมกันกลั่นแกลง
ผูตองขังใหไดรับโทษทางวินัยและลงโทษผูรองโดยไมสอบสวนหาสาเหตุกอน จึงขอใหตรวจสอบ
(คํารองที่ ๕๓/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๘๕๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕)
กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เ กี่ย วของแลวมีค วามเห็น วา
แมเรือนจําจังหวัดปทุมธานีจะลงโทษทางวินัยผูรองกับผูตองขังรายอื่นไปตามอํานาจหนาที่แลวก็ตาม
แตการที่เจาพนักงานเรือนจําทําการโกนผมผูตองขังหญิงและประกาศเรื่องราวผานทางเครื่องขยายเสียง
เปนการกระทําที่ไมเคารพตอศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และละเมิดตอสิทธิมนุษยชน
กสม. จึงเห็นสมควรใหแจงรายงานผลการตรวจสอบและมาตรการการแกไขปญหาไปยัง
กรมราชทัณฑเพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ ซึ่งตอมา กรมราชทัณฑแจงผลการดําเนินการวา
ไดเน น ย้ําใหเจาหน าที่ป ฏิบั ติตอผูตองขังโดยคํานึงถึงหลักสิทธิมนุษ ยชน และจะพิ จารณาปรับปรุง
กฎหมายและหนังสือสั่งการที่เห็นวาอาจเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอไป
๙) กรณี ร องเรี ยนวา ผู ต องกั กขั ง สถานกั กขังกลาง จังหวัดปทุ มธานี ถู กทํ าราย
รางกายจนเสียชีวิต (คํารองที่ ๒๑๑/๒๕๕๗, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๘๖/๒๕๕๘ ลงวันที่
๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘)
กสม. ไดต รวจสอบเรื่อ งรอ งเรีย นกรณีเ จา หนา ที่ตํา รวจ สถานีตํารวจนครบาล
บางโพงพาง ไดจับกุม “นายเอ (นามสมมุติ)” นองชายของผูรองในขอหาขับขี่รถยนตนั่งสาธารณะ
ในขณะเมาสุราหรือเมาอยางอื่น ไมพกพาใบอนุญาตขับขี่ขณะขับรถ แตในเอกสารทางคดีตาง ๆ กลับระบุ
ชื่อผูตองหาวาชื่อ “นายบี ” โดยไมมีการตรวจสอบบั ตรประจําตัวประชาชน และฐานขอมูลประวัติ
อาชญากรของสํานักงานตํารวจแหง ชาติ และพนัก งานอัย การฝา ยคดีศ าลแขวง ๔ สง ฟอ งคดี
จนกระทั่ง ศาลแขวงพระนครใตพิพากษาคดีวา นองชายของผูรองมีค วามผิดตามพระราชบัญ ญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญ ญัต ิร ถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหก ัก ขัง แทนคา ปรับ
๘,๕๐๐ บาท มีกําหนด ๔๒ วัน ณ สถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี หากไมมีเงินชําระคาปรับใหคุมขัง
แทนคาปรับ ๔๒ วัน
นายเอ (ในชื่อนายบี) ไดยอมถูกกักขังแทนคาปรับ จึงถูกสงตัวไปยังสถานกักขังกลาง
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จังหวัดปทุมธานี โดยเจาหนาที่สถานกักขังฯ ผูคุมแดน ๒ (แดนแรกรับ ) ไดเปน ผูรับ ตัวและจัดทํา
ทะเบียนประวัติ ซึ่งปกตินายเอ จะตองถูกควบคุมที่แดน ๒ (แดนแรกรับ) เพราะเปนโทษสถานเบา
แตเจาหนาที่ฯ กลับสงตัวนายเอ ไปยังแดน ๑ ซึ่งผูรองอางวาเปนผูมีอิทธิพล ขณะถูกกักขังนายเอ
ไดถูกผูตองกักขังจํานวน ๙ คน รุมทํารายรางกายจนไดรับบาดเจ็บอาการสาหัส แตเจาหนาที่ฯ ไมนํา
ตัวนายเอไปรักษาที่โรงพยาบาลแตกลับนําไป แยกขังเดี่ยวใหอดน้ําและอาหาร ตอมา เจาหนาที่ฯ ได
นําตัวนายเอสงโรงพยาบาลธัญ บุรี แพทย ผูตรวจแจงวา นายเอ มีอาการหนั กไมสามารถรักษาได
เนื ่อ งจากเครื่อ งมือ แพทยไ มเ พีย งพอ จึง ออกใบสง ตัว นายเอไปรัก ษาที่โ รงพยาบาลขนาดใหญ
แตเจาหนาที่ฯ กลับ นําตัวนายเอกลับ ไปยัง สถานกักขัง ในสภาพเลือดออกปากออกจมูก และนําไป
แยกขังเดี่ยวใหอดน้ําและอาหาร ระหวางถูกกักขังนายเอ มีอาการเลือดออกปากและจมูกตลอดเวลา
จนกระทั่งนายเอ ทนพิษบาดแผลไมไหวและเสียชีวิตในเวลาตอมา เพื่อขอใหตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และขอความเปนธรรม
กสม. พิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงและพยานหลักฐานทั้งฝายผูรอง ฝายผูถูกรอง
มีความเห็น ดังนี้
(๑) การที่เจาหน าที่ ตํารวจ สถานี ตํารวจนครบาลบางโพงพาง และพนั กงาน
อัยการฝายคดีศาลแขวง ๔ ดําเนินคดีกับนองชายของผูรอง คือ นายเอ (นามสมมุติ) โดยระบุชื่อเปน
นายบี ซึ่งเสียชีวิตไปแลวนั้น เห็นวา เจาหนาที่ตํารวจ และพนักงานอัยการตองการดําเนินคดีกับนายเอ
กรณี นี้จึงมิไดกระทบตอสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของนองชายของผูรองตามที่รองเรียน แตเป น
ขอผิดพลาดในกระบวนการตรวจสอบขอมูลบุคคล ซึ่งหากเกิดขึ้นอีกอาจจะเปนการดําเนินคดีผิดตัว
อัน เปน การละเมิดสิทธิมนุ ษ ยชนได จึงเห็นควรแจงไปยั งสํานักงานตํารวจแหงชาติ และสํานั กงาน
อัยการสูงสุด เพื่อพิจารณากําหนดมาตรการปองกันและแกไขปญหาลักษณะนี้
(๒) กรณีเจาหนาที่ของสถานกักขังฯ ทําการควบคุมตัวนายเอ ในสถานที่ควบคุมตัว
ที่ไมตรงกับลักษณะโทษตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของกรมราชทัณฑกําหนดนั้น ถือเปนการไมบังคับใช
กฎหมายเพื่ อ การคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต และร า งกายของน อ งชายของผู ร อ ง ตามที่
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ บัญญั ติใหตองกระทําอันเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเห็นควรแจงใหกรมราชทัณฑพิจารณาในประเด็นปญหานี้
(๓) กรณี น ายเอ ถู กผู ต อ งกัก ขัง ในห อ งนอนเดี ย วกั น รุมทํ ารายรางกายได รั บ
บาดเจ็บสาหัส และเจาหนาที่ฯ ไดนําตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลธัญบุรี และแพทยไดวินิจฉัยใหสงตัวให
แพทยเฉพาะทางทําการรักษาตอไป แตเจาหนาที่สถานกักขังฯ ไมจัดสงนองชายของผูรองไปใหแพทย
เฉพาะทางในโรงพยาบาลขนาดใหญตามคําแนะนําของแพทยและนายเอ ไดเสียชีวิตในเวลาตอมานั้น
เห็นวา กรณีนี้เจาหนาที่ฯ ควรจะตองรีบสงตัวนองชายของผูรองไปรับการรักษายังสถานพยาบาลที่มี
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ความเชี่ ย วชาญเฉพาะทางตามที่ แ พทย แ นะนํ า ซึ่ ง สามารถดํ า เนิ น การได โ ดยการแ จ ง ให
ผูบ ั ง คั บ บั ญ ชาทราบ ส ว นค า รั ก ษาพยาบาลย อ มเป น ไปตามระเบี ย บของกรมราชทั ณ ฑ แต
เจาหนาที่ฯ กลับ นํานอ งชายของผูรอ งกลับ ไปยัง สถานที่ค วบคุม และรายงานใหพัศ ดีเ วรทราบ
โดยไมไ ดส ง ตัว ไปรับ การรั ก ษาต อ ตามที ่ แ พทย แ นะนํ า เป น สาเหตุ ใ ห น  อ งชายของผู  ร  อ ง
เสี ย ชี วิ ต กสม. เห็ น ว า กรมราชทัณฑ โดยสถานกักขังกลาง จังหวัดปทุมธานี ไมไดดําเนินการให
เกิดความเหมาะสมเพื่อใหการคุมครองนองชายของผูรองไดรับสิทธิตามที่รัฐธรรมนูญ และพันธกรณี
ระหวางประเทศใหการรับ รองไว จึง เปน การกระทํา และการละเลยการกระทํา อัน เปน การละเมิด
สิท ธิมนุษยชน สมควรกําหนดมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังกรมราชทัณฑ
เพื่อพิจารณาในประเด็นปญ หานี้ และควรแจง ผลการตรวจสอบคํารองนี้ไปยังสํานักงานชวยเหลือ
ทางการเงิน แกผู เ สีย หายและจํ า เลยในคดีอ าญา กรมคุ ม ครองสิท ธิแ ละเสรีภ าพเปน ขอ มูล
ประกอบการพิจารณาตอไป
(๔) กรณีเจาหนาที่สถานกักขังฯ ไดแจงความรองทุกขกลาวโทษผูตองกักขังที่รุม
ทํารายนองชายของผูรอง รวม ๙ ราย เพื่อสอบสวนหาตัวผูกระทําผิดเขาสูกระบวนการยุติธรรมแลว
จึงควรยุติการตรวจสอบ และแจงใหสํานักงานตํารวจแหงชาติทราบและเรงรัดการดําเนินคดี
๑๐) กรณี พนักงานสอบสวนดําเนินคดีที่ขออายัดตัวผูรองไวลาชา โดยผูรองเปน
ผูตองขังของเรือนจํากลางนครศรีธรรมราช พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรโคกกลอย จังหวัด
พังงา ไดอายัดตัวผูรอง เพื่อดําเนินคดีที่ผูรองกระทําความผิดไวอีกคดีหนึ่ง แตคดีไมมีความคืบหนา
(คํารองที่ ๔๑๐/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๖๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๖)
กสม. พิจารณาจากผลการตรวจสอบขอกฎหมายที่เกี่ยวของแลว มีความเห็นวา
พนักงานสอบสวนใชระยะเวลาในการดํา เนินคดีที่ผูรองถูกอายัดตัวนานเกินสมควร ทั้ง ในสวนของ
การประสานงานระหวางพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการในการสงสํานวนการสอบสวน และใน
สวนของการพิจารณาคํ าขออนุ ญ าตโอนย ายผูตองขัง ของกรมราชทั ณ ฑ จึงเป น การละเมิดสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของผูรองในฐานะเปนผูตองหา ที่มีสิทธิไดรับ การสอบสวนหรือการพิจารณา
คดีที่รวดเร็ว ตามที่รัฐธรรมนูญใหการรับรองและคุมครองไว
กสม. จึงเห็น สมควรใหแจง รายงานผลการตรวจสอบและมาตรการการแกไข
ป ญ หาไปยั งสํานั กงานตํารวจแห งชาติ สํ านั กงานอัย การสูง สุด และกรมราชทั ณ ฑ เพื่อพิ จารณา
ดําเนิ นการ โดยตอมาทราบจากสํานั กงานตํารวจแหงชาติวาพนั กงานสอบสวนที่เกี่ย วของมีค วาม
บกพรองตอหนาที่จริง จึงไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปแลว
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๑๑) กรณี ร อ งเรี ย นว า บุ ต รชายเสี ย ชี วิ ต ในขณะถู ก ควบคุ ม ตั ว อยู ที่ เรื อ นจํ า
(คํารองที่ ๑๕๖/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘)
กสม. พิจารณากรณีรองเรียน กรณีบุตรชายของผูรองเสียชีวิตในขณะถูกควบคุม
ตัวอยูที่เรือนจํากลางนครปฐม แตไมไดรับความเปนธรรมและการเยียวยาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
จากการตรวจสอบของ กสม. พบวา กรณีบุตรชายของผูรองซึ่งเปนผูเขารับการตรวจพิสูจนการเสพยาเสพติด
ไดเสีย ชีวิตที่เรือนจํากลางนครปฐม เมื่อวัน ที่ ๒ กัน ยายน ๒๕๕๕ เปน กรณีการเสีย ชีวิตที่เกิดขึ้น
ภายในสถานที่ควบคุมตัวของรัฐ หนวยงานของรัฐจึงมีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมายเพื่อใหทราบ
ถึง สาเหตุ การเสี ย ชี วิต ตลอดจนดํ าเนิ น คดี กับ ผู ที่ก ระทํ าความผิด ซึ่ ง จากการตรวจสอบหลังจาก
บุ ตรชายของผูรองได เสียชี วิตแลว เรือนจํากลางนครปฐมไดมีคํ าสั่ง ที่ ๔๑๙/๒๕๕๕ ลงวัน ที่ ๑๖
ตุ ลาคม ๒๕๕๕ แต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็ จจริ งการเสี ยชี วิตของบุ ตรชายของผู รอง ซึ่ ง
คณะกรรมการ สอบสวนขอเท็จจริงไดสรุปวา ในวันเกิดเหตุบุตรชายของผูรอง ไดเกิดอาการคลุมคลั่ง
และเห็นวาการเสียชีวิตของบุตรชายของผูรองไมมีมูลอันควรกลาวหาวาเจาหนาที่กระทําผิดวินัยจึงสั่ง
ยุติเรื่อง และเรือนจํากลางนครปฐมไดกําชับใหเจาหนาที่ของเรือนจํา ดําเนินการตามมาตรการปองกัน
ผูตองขังฆาตัวตาย ตามหนังสือกรมราชทัณฑ ที่ ยธ ๐๗๐๕/ว.๓๗ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๑
อันเปนมาตรการในการปองกันมิใหเกิดปญหาลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต อยางไรก็ตาม แมจะไมปรากฏ
ว า มี เ จ า หน า ที่ ข องเรื อ นจํา กลางนครปฐมเข า ไปมี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ การเสี ย ชี วิ ต ของบุ ต รชาย
ของผู รอ งแตเรือนจํา กลางนครปฐมยอมที่จะตองมีหนาที่ในการควบคุมดูแลผูตองขัง หรือระงับเหตุ
เมื่อมีกรณีผูตองขังทํารายรางกายกันเอง อันจะเปนการคุมครองสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
ของผูตองขัง ดังนั้น เมื่อสถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐม ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิตของบุตรชาย
ของผูรอ ง จึง เป น หน าที่ของสถานี ตํารวจภูธรเมื องนครปฐมที่จะตองดําเนิ น การตามกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อใหผูเสียหายไดรับการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามที่รัฐธรรมนูญ ใหการ
รับ รองไว ซึ่งจากการตรวจสอบพบวา พนักงานสอบสวน สถานีตํารวจภูธรเมืองนครปฐมไดรับคํา
รอ งทุก ขไวดํ า เนิ น คดี อาญาที่ ๑๓๕๙/๒๕๕๖ และได ยื่ น คํ ารอ งต อศาลจั ง หวัด นครปฐม ขอออก
หมายจั บ และจับ กุมผูต องหาได ในความผิดฐานทํ ารายรางกายผูอื่น จนเป น เหตุให ถึงแกค วามตาย
จากนั้นพนักงานสอบสวนไดทําการสอบสวนคดีแลว มีความเห็นไปยังพนักงานอัยการเพื่อมีความเห็น
ทางคดี แตปรากฏวา พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐมไดมีคําสั่งคืนสํานวนการสอบสวนไปยังพนักงาน
สอบสวน เนื่องจากการสอบสวนไมชอบดวยกฎหมาย แมตอมาพนักงานสอบสวนจะไดดําเนินการแกไข
สํานวนการสอบสวนดังกลาว จนครบถวนสมบูรณ แตผูตองหาก็ไดรับการปลอยตัวออกไปจากการขัง
ตามหมายศาล เพราะฝากขังจนครบกําหนดตามกฎหมาย พนักงานสอบสวนจึงสงสํานวนการสอบสวนไปยัง
พนัก งานอัย การ ขอ เท็จ จริง ดัง กลา วปรากฏชัด วา การทํา หนา ที่ข องพนัก งานสอบสวน สถานี
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ตํ ารวจภู ธรเมื องนครปฐม มี ความหละหลวม บกพรอง กล าวคื อ ไม ให พนั กงานอั ยการร วมทํ าการ
สอบสวนดวย ทํา ใหสิทธิการเขาถึง กระบวนการยุติธรรมของผูเสียหายเกิดความลาชา ถือวาเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูเสียหายในคดีนี้
กสม. มีขอ สั งเกตวา กรณี การตั้ งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็ จจริง การปฏิ บั ติ
หนาที่ของเจาหนาที่ราชทัณ ฑของเรือนจํากลางนครปฐมนั้น กสม. ไดเคยมีขอเสนอแนะแจงไปยัง
กรมราชทั ณ ฑ แ ล ววา การตั้ ง คณะกรรมการสอบสวนข อ เท็ จจริง ควรมี บุ ค ลากรอื่ น ในกระทรวง
ยุติธรรมที่ไมใชเจาหนาที่ของเรือนจําแหงนั้นรวมเปนคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงดวย เพื่อสราง
ความโปรงใสในกระบวนการสอบสวน ตลอดจนความเชื่อมั่นในกระบวนการที่จะทําใหไดขอเท็จจริงที่
สมบูรณและเปนธรรม
๑๒) ปญหาจากการปฏิบัติตอผูตองขังที่มีคดีอายัด
กสม. ไดตรวจสอบคํารองจากผูตองขังวา พนักงานสอบสวนไดกลาวหาผูตองขัง
เปนผูตองหา และทําการขออายัดตัวไวตอเรือนจํา/ทัณฑสถานที่ผูตองขังรายนั้นถูกคุมขังอยู แตไมมี
การดํา เนิน คดีใ หถึง ชั ้น ศาล ทํา ใหค ดีลา ชา กระทบตอ สิท ธิข องผูต อ งขัง จากการตรวจสอบ
พบวา การอายัด ตัว ผูตอ งขัง ที่ถูก คุม ขัง อยูใ นเรือ นจํา ในคดีอื่น โดยทั่ว ไปแลว พนัก งานสอบสวน
จะขอรับตัวผูตองขังจากเรือนจํา/ทัณฑสถานไปดําเนินคดีตอเมื่อคดีที่ถูกคุมขังไวศาลมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดแลว หรือกรณีที่คดีจะขาดอายุความพนักงานสอบสวนจึงจะดําเนินการขอโอนตัวผูตองขังไปฟอง
ศาลที่มูลคดีเกิด ซึ่งจะกอใหเกิดความลาชาในการดําเนินคดี ทั้งที่พ นั ก งานสอบสวนสามารถที่ จ ะขอ
โอนตัว ผูตอ งขัง ไปฟอ งศาลที่มูล คดีเ กิด อา งหรือ เชื่อ วาคดีเ กิด ไดทัน ทีเ มื่อ การสอบสวนเสร็จ สิ้น
โดยไม จํ า ต อ งรอให ผู ต อ งขั ง พ น โทษหรื อ คดี จ ะขาดอายุ ค วาม จะก อ ให เกิ ด ความรวดเร็ ว ในการ
ดําเนินคดีที่กลาวหาผูตองขัง รายนั้น เปน ผูตอ งหา โดยศาลอาจมีคํา พิพ ากษาลงโทษจํา คุก จํา เลย
โดยนับ โทษตอจากคดีกอนหนา หรือนั บ โทษจํา เลยตั้ ง แต วั น ที่ ศ าลมี คํา พิ พ ากษายกฟ อ ง ลงโทษ
ปรั บ หรื อ กั ก ขั ง ตามความหนั ก เบาแหง ขอ หาและพฤติก ารณใ นการกระทํา ความผิด หรือ หาก
ไมเ ขา เงื่อ นไขที่จ ะตอ งเพิ่ม โทษฐานกระทํา ผิดซ้ําตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๒ และมาตรา ๙๓
หรื อพระราชบั ญ ญั ติ ย าเสพติ ดให โ ทษ พ.ศ. ๒๕๒๒
มาตรา ๙๗ ผูตองขังก็อาจจะไดรับสิทธิหรือประโยชน
ตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ ดังที่
บั ญ ญั ต ิ ไ ว ใ นมาตรา ๓๒ ทั้ ง ในการพั ก การลงโทษ
ลดวั น ต อ งโทษจํา คุ ก หรื อ ได รั บ การพระราชทาน
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อภั ย โทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษในวาระสําคัญตาง ๆ ซึ่งอาจไดรับการปลอยตัว
หรือปลอยตัวโดยคุมประพฤติตามที่กฎหมายกําหนดไว แมสิทธิตามพระราชบัญญัติราชทัณฑในการที่
จะไดรับการพักการลงโทษ หรือลดวันตองโทษจําคุกจะไมเปนสิทธิเด็ดขาดในทางกฎหมาย แตเมื่อ
ผูตองขังไดประพฤติตนอยูในกรอบที่กฎหมาย ระเบียบขอบังคับไดกําหนดไวแลว ก็ไมมีเหตุผลที่จะไมมี
สิทธิไดรับการพิจารณาพักการลงโทษหรือลดวันตองโทษจําคุก ดังนั้น เมื่อมีการอายัดตัวไวดําเนินคดี
แลว ยอมสงผลกระทบตอสิทธิในการที่จะไดรับการพักการลงโทษ หรือลดวันตองโทษจําคุก หรือสิทธิที่
จะไดรับการปลอยตัวในกรณี ที่มีการพระราชทานอภัย โทษ หรือพน โทษตามคํ าพิพากษา และอาจ
กอใหเกิดความไมเปนธรรมตอผูตองขังได
กสม. ได พิ จ ารณาเรื่ อ งดั ง กล า วแล ว พบว า ป ญ หาดั ง กล า วเกี่ ย วข อ งกั บ การ
ดําเนินการขององคกรในกระบวนการยุติธรรมหลายหนวยงาน ไดแก พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ
ศาล และกรมราชทัณฑ ทําใหเกิดความลาชาอันอาจกระทบสิทธิการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ผูตองหา ผูเสียหาย ตลอดจนผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ ทั้งนี้ ตามที่รัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย และ
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ไดใหการรับ รองและคุ มครองไว
กสม. จึงไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมและหนวยงานอื่นเขารวมใหความเห็น
ทางวิชาการในเรื่องนี้ เพื่อหารือถึงแนวทางการแกไขปญหา โดยมีความเห็นรวมกัน ดังนี้
(๑) ในคดีที่ศาลไดมีคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก และจําเลย (ผูตองหา) ถูกคุมขัง
อยูตามหลักกฎหมายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒ สามารถยื่นฟองคดีตอ
ศาลที่จําเลยมีภูมิลําเนา ไดแก ศาลที่มีเขตอํานาจเหนือเรือนจําแหงนั้น ใหรับคําฟองไวพิจารณา
เวนแตจะมีเหตุเฉพาะที่ทําใหการฟองรองคดีตอศาลดังกลาวเกิดปญหาตาง ๆ ตามมา หรืออาจไมเปนไป
ตามหลักนิติธรรมอยา งชัดแจง จึง เปน กรณีที่ศ าลจะใชดุลพินิจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจ ารณา
ความอาญา มาตรา ๒๒ (๑) เพื่อใหฟองคดีตอศาลที่มีเขตอํานาจในทองที่ที่ความผิดเกิด
(๒) ในคดีที่ศาลยังไมมีคําพิพากษาถึงที่สุดและจําเลย (ผูตองหา) ถูกคุมขังอยูใน
เรือนจําใหพนักงานสอบสวนรีบดําเนินการสอบสวนใหเสร็จสิ้น หากมีความเห็นควรสั่งฟอง ใหพนักงาน
สอบสวนขอโอนตัวจําเลย (ผูตองหา) ซึ่งถูกคุมขังอยูในเรือนจํานั้น ที่มิไดตั้งอยูในทองที่ที่ความผิดเกิด
ไปควบคุมยังเรือนจําที่ตั้งอยูในทองที่ที่ความผิดเกิด แลวรีบสงสํานวนการสอบสวนใหพนักงานอัยการ
พรอมทั้งความเห็น เพื่อพิจารณาสั่งคดีเพราะผูตองหาอยูในเขตอํานาจของศาลที่พนั กงานอัยการ
สามารถยื่นฟองคดีไดแลว โดยไมตองรอใหคดีใกลขาดอายุความ
(๓) ขอความรวมมือกรมราชทัณฑ พิจารณาอนุญ าตการขอโอนตัวผูตองหาของ
พนักงานสอบสวน ตามขอ (๒) ตามหนังสือสํานักงาน กสม. ที่ สม ๐๐๐๓/๑๒๐๔ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม
๒๕๕๖ เพื่อโอนยายผูตองขัง ไปควบคุมยัง เรือนจําที่ตั้ง อยูใ นทองที่ที่ความผิดเกิดและฟองศาลที่มี

๑๐๘

๑๐๙
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เขตอํานาจ โดยการโอนตัวใหปฏิบัติตามที่กรมราชทัณ ฑและสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีขอตกลง
รวมกันเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติในการโอนตัวผูตองขังไวแลว หากกรมราชทัณฑมีเหตุขัดของในเรื่องบุคลากร
หรืองบประมาณในการโอนตัวผูตองขังดังกลาว ก็ขอใหกรมราชทัณฑหรือกระทรวงยุติธรรมพิจารณา
แกไขในดานการบริหารตอไป
(๔) ขอความรว มมือ สํ า นัก งานศาลยุต ิธ รรม เพื ่อ พิจ ารณ าออกระเบีย บ
ปฏิบัติการรับฟองคดีของศาลตามแนวทาง ขอ (๑) ทุกศาล ตามหนังสือสํานักงาน กสม. ที่ สม ๐๐๐๓/
๑๒๐๖ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ตามหลักนิติธรรมดังบัญ ญัติไวในตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรคสอง และมาตรา ๔๐ (๑) (๓) (๔) และ (๗)
คือ สิทธิในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรมไดโดยงาย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง
(๕) ขอความรวมมื อสํ านั ก งานตํ ารวจแห ง ชาติ กรมราชทั ณ ฑ และกระทรวง
ยุติธรรม ตามหนัง สือ สํานักงาน กสม. ที่ สม ๐๐๐๓/๑๒๐๓, ๑๒๐๔ และ ๑๒๐๕ ลงวัน ที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ตามลําดับ เพื่อพิจารณาดําเนินการตามแนวทางในขอ (๒) และขอ (๓) ตามลําดับ
ทั้งนี้ กสม. ไดมีหนังสือสํานักงาน กสม. ที่ สม ๐๐๐๓/๑๕ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน
๒๕๕๖ และหนั ง สื อ สํ านั ก งาน กสม. ที่ สม ๐๐๐๓/ป ๑๕๖ ลงวัน ที่ ๑๕ กั น ยายน ๒๕๕๗ ถึ ง
นายกรัฐมนตรีเพื่อขอใหเรงรัดหนวยงานที่เกี่ยวของใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของ กสม.
๑๓) กรณีไมไดรับความเปนธรรมในการชวยเหลือเยียวยาจากรัฐบาลของผูที่ไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองป พ.ศ. ๒๕๕๓ (รายงานผลการพิจารณาฯ
ที่ ๔๗๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖)
ผูรองไดรองเรียนวา ผูรองบาดเจ็บจากเหตุการณความรุนแรงทางการเมืองเมื่อ
ป พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งมีคณะทํางานชวยเหลือเยียวยาดานการเงินตามหลักมนุษยธรรม ในคณะอนุกรรมการ
ดานการเยี ย วยาทางแพง และการฟ นฟู ดวยวิธีการอื่น ซึ่ งรัฐบาลตั้ง ขึ้น ไดพิจารณาแลว เห็น ควรให
จายเงินชวยเหลือเยียวยาใหผูรองเปนกรณีบาดเจ็บเล็กนอย จํานวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท ผูรองปฏิเสธ
ที่จะรับเงินเนื่องจากเห็นวาตนเองเปนผูที่ไดรับบาดเจ็บสาหัสซึ่งตองไดรับเงินเยียวยาในอีกหลักเกณฑ
หนึ่ง เนื่องจากคณะอนุกรรมการฯ ที่มีอํานาจสั่งจายเงินเยียวยา รวมทั้งพิจารณาอุทธรณของผูไดรับ
ผลกระทบไดสิ้นสภาพทางกฎหมายแลว ทําใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
ไมมีอํานาจในการเบิกจายงบประมาณกรณีเงินเยียวยาของผูรองได พิจารณาแลวเห็นวา กรณีเงินเยียวยา
ของผูรองการไมสามารถดําเนินการจายเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีไดนั้น มิไดเกิดจากการปฏิบัติ
หนาที่โดยมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐ แตเปนปญหาเชิงนโยบายของรัฐในการเยียวยาผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความรุนแรงทางการเมือง
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กสม. จึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี โดยเห็นวาการชดเชยและ
เยียวยาเปนเงื่อนไขประการหนึ่งในการสรางความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผาน เปนขั้นตอนที่สําคัญ
นอกเหนือไปจากการดําเนินคดีและการแสวงหาขอเท็จจริง รัฐไมอาจสรางความปรองดองใหเกิดขึ้นได
หากเพิกเฉยหรือละเลยตอผูไดรับผลกระทบทั้งชีวิต รางกายหรือทรัพยสินจากเหตุการณความรุนแรง
ทางการเมืองที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายปที่ผานมา ไมวาผูไดรับผลกระทบจะเปนเจาหนาที่ของรัฐ
หรือประชาชน ทุกฝายควรไดรับการชดเชยและเยียวยาอยางเสมอภาค เทาเทียม และทําใหเกิดเปน
ผลอยางจริงจัง แตการชดเชยและเยียวยาในระยะเวลาที่ผานมา ไมมีหลักเกณฑและมีลักษณะเปนไป
ตามทิ ศ ทางทางการเมื อ ง คณะรั ฐ มนตรี ค วรสร างหลั ก เกณฑ ใ นการชดเชยและเยี ย วยาผู ไ ด รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ ค วามรุน แรงทางการเมือง โดยการจัดใหมีกฎหมายรองรับ กระบวนการ
ชดเชยและเยีย วยาผูเสียหายจากการชุมนุมทางการเมือง มีหลักเกณฑที่เ ปนกลางและครอบคลุม
ผูไดรับผลกระทบทุกฝาย เพื่อเปนหลักประกันใหประชาชนวาสิทธิของประชาชนที่ถูกละเมิดนั้น จะตอง
ไดรับ การเยีย วยาอยา งเปน ผลจริง จัง และมีบ รรทัด ฐานที่แ นน อน ไมแปรเปลี่ย นไปตามนโยบาย
ทางการเมืองของแตละรัฐบาล สวนกรณีผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. ๒๕๔๘
- ๒๕๕๓) ที่คงคางอยูนั้น ศูนยปรองดองสมานฉันทเพื่อการปฏิรูป (ศปป.) ควรรับ กรณี ดังกลาวไว
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
การแกไ ขปญ หาเปน รายกรณีซึ่ง เปน งานเชิง รับ ไมอ าจทํา ใหปญ หาการละเมิด สิทธิมนุษยชนใน
ประเด็น นั ้น ๆ หมดสิ้น ไปได ดัง นั ้น เพื ่อ เปน การแกไ ขปญ หาอยา งยั ่ง ยืน กสม. จึง เห็น ควรนํ า
ประเด็น ขอคน พบจากการตรวจสอบการละเมิด สิท ธิม นุษ ยชนตามคํา รอ ง ไปสูก ารพิจ ารณาใน
เชิง นโยบายตอไป ซึ่งมีอนุกรรมการ ผูทรงคุณวุฒิและผูเชี่ยวชาญดานกระบวนการยุติธรรม รวมถึง
อาจารย/นัก วิช าการที ่ย อมรับ ได รว มพิจ ารณาและใหค วามเห็น ทั้ง นี ้ โดยมุง หวัง ใหเ กิด ความ
รอบคอบ ถูกตอง และสามารถสรางความยอมรับ จากหนวยงานที่เกี่ย วของกับ เรื่องหรือประเด็น

๑๑๐

๑๑๑
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ปญหานั้น ๆ ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร ในชวงเวลา ๖ ปที่ผานมา ไดดําเนินการใน ๗ โครงการ
และ ๕ ประเด็นการศึกษา รวมทั้งสิ้น ๑๒ เรื่อง ดังนี้
๑) การอบรมพนักงานเจาหนาที่
การฝกอบรมพนั กงานเจาหน าที่ตามโครงการแตงตั้ง พนั กงานเจาหน าที่ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อชี้แจงทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักสิทธิมนุษยชน บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาที่
ของ กสม. ใหแกพนักงานเจาหนาที่ของ กสม. เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบ
การละเมิดสิ ทธิมนุษยชน ตามระเบี ยบคณะกรรมการสิทธิมนุ ษ ยชนแหงชาติ วาดวยหลักเกณฑ และ
วิธีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ การจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การบริ ห ารจั ด การร ว มกั น และแนวทางความร วมมื อระหว างสํ านั กงาน กสม. กั บ
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง
โดย กสม. จั ด หั วข อการฝ กอบรม
ประกอบดวย ความรูเบื้องตนวาดวย
สิทธิมนุษยชน สิทธิในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม แนวทางการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและบทบาท
ของพนักงานเจาหนาที่ การแบงกลุม
ย อ ยประเด็ น การประสานความ
รวมมือระหวาง กสม. และพนักงาน
เจาหนาที่ระดับ จังหวัด ปฏิบัติการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
บทเรียน ประสบการณการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งขอแนวทางการประสานงาน
ความรวมมือระหวาง กสม. และพนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด ทั้งสิ้น รวม ๘ ครั้ง มีผูเขาอบรม
รวม ๒๕๙ คน รายละเอียดดังนี้
ครั้งที่
๑
๒

วันที่
พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด
๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด
นครปฐม และกาญจนบุรี
๑๗ ส.ค. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และสมุทรปราการ

จํานวน (คน)
๑๖
๓๕

สถานที่จัดอบรม
จังหวัดนครปฐม
(ภาค ๗)
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
(ภาค ๑)
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ครั้งที่
๓
๔
๕
๖
๗
๘

วันที่
พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด
๒๗ ส.ค. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด
ชลบุรี และระยอง
๓ ก.ย. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด
นครราชสีมา และอุบลราชธานี
๑๐ ก.ย. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด
เชียงใหม และเชียงราย
๑๘ ก.ย. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด
พิษณุโลก และตาก
๒๔ ก.ย. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด
สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช
๒๒ ต.ค. ๒๕๕๓ พนักงานเจาหนาที่ระดับจังหวัด
ขอนแกน และจังหวัดอุดรธานี
รวมทั้งสิ้น

จํานวน (คน)
๓๐
๓๕
๓๖
๔๐
๓๔
๓๓

สถานที่จัดอบรม
จังหวัดชลบุรี
(ภาค ๒)
จังหวัดนครราชสีมา
(ภาค ๓)
จังหวัดเชียงใหม
(ภาค ๕)
จังหวัดพิษณุโลก
(ภาค ๖)
จังหวัดสุราษฎรธานี
(ภาค ๘)
จังหวัดขอนแกน
(ภาค ๔)

๒๕๙

๒) การตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน : สถานีตํารวจ
และเรือนจํา
วัตถุป ระสงค ของโครงการฯ เพื่ อรับ ทราบสภาพและขอเท็จจริง ของสถานคุ มขัง
สําหรับใชเปนขอมูลจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสนับสนุน
การทํางานรวมกันเปนเครือขายของ สํานักงาน กสม. สํานักงานตํารวจแหงชาติ และกรมราชทัณฑ โดย
ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และ ๒๕๕๕ กสม. ไดตรวจเยี่ยมสถานีตํารวจและเรือนจํา ในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี นครราชสีมา ขอนแกน เชียงใหม พิษณุโลก ราชบุรี และสุร าษฎรธ านี
รวมสถานีตํา รวจ ๑๖ แหง และเรือนจํา ๑๗ แหง วิธีการตรวจเยี่ย ม แบง เปน ๒ สวน คือ (๑)
การฟงบรรยายสรุปและสอบถามจากผูบริหาร
และเจ า หน า ที่ ข องสถานี ตํ า รวจและเรื อ นจํ า
เป าหมาย (๒) การสํ ารวจสถานที่ เป าหมาย
ไดแก สถานี ตํารวจ ซึ่ งมีประเด็นที่ ตรวจเยี่ ยม
ด านกายภาพ ด านกระบวนการสอบสวน และ
ด า นการคุ  ม ครองสิ ท ธิ อื่ น ๆ ส ว นเรื อ นจํา
มี ประเด็นที่ตรวจเยี่ยมดานกายภาพ ดานการ
ปฏิบัติตอผูตองขัง และดานการคุมครองสิทธิ

๑๑๒

๑๑๓
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อื่น ๆ โดย กสม. ไดมีหนังสือที่ สม ๐๐๐๑/๑๗๕๐ – ๑๗๗๒ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖ รายงาน
สรุป ผลการตรวจเยี่ย มสถานที่ฯ ไปยัง สถานีตํา รวจและเรือ นจํา ที่เ กี่ย วขอ ง พรอ มทั้ง เสนอแนะ
แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อแกไขปญหาอันอาจ
กอใหละเมิดสิทธิสิทธิมนุษยชน
๒.๑) การตรวจเยี่ยมสถานีตํารวจ
๒.๑.๑) ผลการตรวจเยี่ยม
(๑) ประเด็นที่พบสวนใหญ สถานีตํารวจมีการแยกหองควบคุมหญิง
ชาย และเด็กเปนคนละสวนกัน แตมีบางแหงที่ไมสะอาด มีปายแสดงขั้นตอนการใหบริการ และมี
การใหความชวยเหลือดานทนายความหรือที่ปรึกษาดานกฎหมาย แตอาจจะในแนวทางที่ตางกัน
(๒) ประเด็น ดา นสิท ธิม นุษ ยชน หรือ ที่อ าจจะสง ผลกระทบตอ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งตองทบทวนแกไข ไดแก
(๒.๑) หองที่ใ หพ ยานผูชี้ตัวผูตอ งหาของสถานีตํารวจบางแหง
เปนแบบที่ผูตองหาสามารถมองเห็นพยานผูชี้ตัวได
(๒.๒) การขนยายผูตองหาออกนอกสถานที่โดยพาหนะเปดโลง
และมีพันธนาการ
(๒.๓) การเผยแพรภาพ/แถลงขาวการจับกุม ในลักษณะประจาน
ผูตองหา
(๒.๔) การไมแจงสิทธิที่ผูเสียหายจะไดรับตามพระราชบัญ ญั ติ
คาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจายแกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
(๒.๕) การไมจายเงินคาตอบแทนใหพยาน
(๒.๖) การไม มี พ นั ก งานสอบสวนหญิ ง ทํ า หน าที่ ส อบสวนคดี
ความผิดเกี่ยวกับเพศในบางสถานีฯ
(๒.๗) การไม มี ล า มให ค วามช ว ยเหลื อ ด า นภาษา แก ผู ที่ ไม ใ ช
ภาษาไทยในหลายสถานีฯ
(๒.๘) การมีพนักงานสอบสวนไมเพียงพอกับปริมาณงานคดี
(๒.๙) การขาดการจั ด อบรมความรู เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
กระบวนการยุติธรรม ใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งในชั้นต่ํากวาสัญญาบัตร
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๒.๑.๒) ขอเสนอแนะจากการตรวจเยี่ยม ไดแก
(๑) การจัดใหมีพนักงานสอบสวนอยางเพียงพอสมดุลกับปริมาณ
งานคดีในแตละพื้นที่ และควรมีผูชวยพนักงานสอบสวน เจาหนาที่คดีเพื่อชวยเหลือพนักงานสอบสวน
(๒) การจัด สรรงบประมาณเป น ค าตอบแทนพยานใหเพีย งพอ
และปรับปรุงขั้นตอนการเบิกจายเงินใหเกิดความสะดวกและรวดเร็ว
(๓) การเรงรัดใหมีพนักงานสอบสวนหญิ งทําหนาที่คดีความผิด
เกี่ยวกับเพศครบทุกสถานี
(๔) การควบคุมผูตองหาเมื่ออยูนอกสถานที่ควรใชยานพาหนะที่
เหมาะสมที่ไมมีลักษณะเปนการประจานผูตองหา
(๕) การสงเสริมภาคประชาชนใหมีสวนรวมในการตรวจสอบและ
สนับสนุนการทํางานของตํารวจในมิติตาง ๆ
(๖) การเสริม สรางความรูค วามเขาใจด านสิ ท ธิมนุ ษ ยชนให แ ก
เจาหนาที่ตํารวจในทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการของสถานีตํารวจ
(๗) การพัฒ นา ปรับ ปรุงกลไกการประสานงานในระดับ ปฏิบั ติ
ระหวางสํานักงานตํารวจแหงชาติและหน วยงานที่เกี่ย วของ โดยเฉพาะหน วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรม เพื่อเปนการคุมครองสิทธิของประชาชนใหมากขึ้น
๒.๒) การตรวจเยี่ยมเรือนจํา
๒.๒.๑) ผลการตรวจเยี่ยม
(๑) ประเด็น ที่ พบโดยสวนใหญ เรือนจํามีสภาพอาคารสถานที่
เปนไปตามมาตรฐานเรือนจําของกรมราชทัณฑ มีการจัดอาหารตามหลักโภชนาการ มีระบบการเยี่ยม
และมีกิจกรรมฟนฟูพฤตินิสัยผูตองขัง มีหลักเกณฑ และขั้นตอนการลงโทษทางวินัยผูตองขังที่ชัดเจน
อันสอดคลองกับมาตรการคุมครองสิทธิฯ
(๒) ประเด็ น ด านสิท ธิมนุ ษ ยชน หรือที่ อาจจะสง ผลกระทบต อ
สิทธิมนุษยชน ซึ่งตองทบทวนแกไข ดังนี้
(๒.๑) เรือนจําสวนใหญมีปริมาณผูตองขังมากเกินไปและแออัด
(๒.๒) ความไมมั่นคงแข็งแรงของสถานที่
(๒.๓) ขอจํากัดดานงบประมาณ และขาดแคลนอัตรากําลัง
เจาหนาที่ ทําใหไมสามารถจัดสถานที่เพื่อแยกผูตองขังระหวางพิจารณาออกจากนักโทษเด็ดขาดได

๑๑๔

๑๑๕
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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) การปรับ ปรุงระบบการแยกประเภทและการย ายผู ตอ งขั ง
โดยแยกสถานที่กักขัง สถานที่ควบคุมผูรอการตรวจพิสูจน ผูถูกกักขังแทนคาปรับ ผูตองขังระหวาง
พิจารณา ออกจากนักโทษเด็ดขาด โดยควรพิจารณาการใหเอกชนควบคุมผูตองขังระหวางพิจารณา
(เรือนจําเอกชน)
(๔) การจั ดให มี สถานที่ ค วบคุ มผู ต องขั งที่ มี อาการทางจิ ต และ
ประสาท โดยมีบุคลากรดานจิตเวช หรือจิตแพทย ดูแลโดยเฉพาะ หรือจัดสงไปยังโรงพยาบาลจิตเวช
(๕) การพิ จ ารณาใช เ ครื่ อ งพั น ธนาการ
อย า งอื่ น แทนการใส โ ซ ต รวนในเรือ นจํ า
และการใชเ ครื ่อ งพัน ธนาการสํ า หรับ
ผู ป ว ยระหวา งอยู ใ นโรงพยาบาล ควร
พัฒนาระบบการเยี่ยมใหสมดุลกันระหวาง
สิทธิการเยี่ยม
(๖) การมีระบบการตรวจสอบของเยี่ยม
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(๗) การมีระบบประกันชีวิตเจาหนาที่เรือนจําที่มีภาวะเสี่ยงภัย
จากงานในหนาที่รับผิดชอบ
(๘) การพิจารณาแนวทางในการสรางความสมดุลระหวางจํานวน
ผูควบคุมกับผูตองขังใหมีความเหมาะสม
(๙) การพั ฒ นาทั ก ษะและฝ มื อ ของผู ต อ งขั ง ให ต รงกั บ ความ
ตองการของตลาดแรงงาน เพื่อเปดตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนใหผูพนโทษเขาทํางาน
และหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิตหรือผลิตภัณฑที่ไดจากการฝกอาชีพของผูตองขัง
๓) การส ง เสริ ม การเคารพสิ ท ธิ แ ละการปฏิ บั ติ ต ามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนใน
กระบวนการยุติธรรม
ไดดํา เนิน โครงการสัมมนาเชิง ปฏิบัติการเรื่อง “การสงเสริมการเคารพสิทธิและ
การปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่
ของเจาหนาที่รัฐในกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเจาหนาที่ตํารวจ คํานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชน
อนุสัญญาและกติการะหวางประเทศ กฎหมายและมาตรฐานตาง ๆ ดานสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุ ติ ธรรม รวมทั้ ง มี ก ารปฏิ บั ติ ง านควบคู ไปกั บ
การรัก ษากฎหมาย เพื ่อ นํ า ไปสู ก ารอํ า นวย
ความยุ ติธรรมอย างถูกตองในสัง คมไทย ทั้ง นี้
โดยการเสริม สรา งความรู ค วามเขา ใจหลัก
สิท ธิม นุ ษ ยชนสากลให กั บ เจ าหน าที่ ข องรั ฐใน
กระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเพื่อปลูกจิตสํานึก
และปรับเปลี่ยนทัศนคติ เจตคติในการปฏิบัติงาน
เพื่ อ สร างวั ฒ นธรรมการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ขอ ง ป ระช าช น ให กั บ เจ าห น าที่ ขอ ง รั ฐ ใน
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเปน การสง เสริม กลไกในการประสานความรว มมือ ที่ดีกับ กสม.
และยั งเป น การเสริมสรางความเขาใจและความสัมพัน ธ อัน ดีระหวางเจาหนาที่ รัฐในกระบวนการ
ยุติธรรมกับประชาชนอีกดวย โดยดําเนินการในพื้นที่จังหวัดซึ่งเปนที่ตั้งของตํารวจภูธรภาค ๑ – ๘
กองบั ญชาการตํารวจนครบาล กองบั ญชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบั ญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด กองบัญชาการศึกษา และสํานักงานจเรตํารวจ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กลุมเปาหมาย
ประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจตั้งแตระดับรองผูกํากับการขึ้นไปถึงระดับผูบัญชาการตํารวจ อัยการ
ประจําสํานักงานอัยการสูงสุดที่รับผิดชอบงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน

๑๑๖

๑๑๗
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ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ผูบัญชาการเรือนจํา ผูอํานวยการทัณฑสถาน
ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติ ผูอํานวยการศูนยดํารงธรรมจังหวัด หัวหนาสํานักงานยุติธรรม
จังหวัด เจาหนาที่ผูเคยไดรับ การแตงตั้งตามโครงการพนักงานเจาหนาที่ประจําจังหวัดของ กสม.
สภาทนายความ และเจา หนา ที่ที่เ กี่ย วขอ งกับ กระบวนการยุติธ รรม โดยประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ มีส ถานีตํา รวจทั้ง สว นกลางและสว นภูมิภ าค ประกอบดว ย ตํา รวจภูธ ร
ภาค ๑ - ๘ กองบัญ ชาการตํารวจนครบาล กองบั ญ ชาการตํารวจสอบสวนกลาง กองบั ญ ชาการ
ตํารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการศึกษา สํานักงานจเรตํารวจ และหนวยงานที่เกี่ยวของใน
กระบวนการยุติธรรม รวม ๗๐ จังหวัด สถานีตํารวจ ๑,๓๔๒ สถานี คิดเปนจํานวนผูเขารวมทั้งสิ้น
๓,๒๘๐ คน โดยคาดหวังวาผูเขารวมสัมมนาดังกลาวจะนําความรูความเขาใจที่ไดรับไปเผยแพรใหกับ
ขาราชการตํารวจในสังกัดของตน ซึ่งจะมีเจาหนาที่ตํารวจทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น ๑๒๘,๗๑๗ คน
โดยมี ร ายละเอี ย ดการจํ า แนกตามพื้ น ที่ ก องบั ญ ชาการตํ ารวจ ดั ง ตารางการเข า รว มสั ม มนาเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก ารในเขตพื้ น ที่ ต า ง ๆ ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และความคาดหวั ง
กระจายความรู ไดดังนี้
พื้นที่ /กองบัญชาการ
ตํารวจภูธรภาค ๑
ตํารวจภูธรภาค ๒
ตํารวจภูธรภาค ๓
ตํารวจภูธรภาค ๔
ตํารวจภูธรภาค ๕
ตํารวจภูธรภาค ๖
ตํารวจภูธรภาค ๗
ตํารวจภูธรภาค ๘
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด
กองบัญชาการศึกษา สํานักงานจเรตํารวจ
รวม

๙
๘
๘
๑๒
๘
๙
๘
๗
๑
-

จํานวน
สถานี
ตํารวจ
๑๓๓
๑๑๗
๒๓๖
๒๔๘
๑๕๓
๑๔๗
๑๐๔
๑๑๖
๘๘
-

จํานวน
ผูเขารวม
สัมมนา (คน)
๓๗๖
๓๖๕
๓๙๒
๓๗๘
๓๒๐
๓๒๐
๑๘๔
๒๘๐
๓๕๒
๓๑๓

ความคาดหวัง
กระจายความรู
(คน)
๑๑,๒๘๓
๙,๖๕๙
๑๗,๗๔๒
๑๙,๓๙๖
๑๔,๐๑๔
๑๒,๔๑๐
๑๐,๐๐๐
๑๐,๐๙๐
๑๔,๔๐๘
๙,๗๑๕

๗๐

๑,๓๔๒

๓,๒๘๐

๑๒๘,๗๑๗

จํานวน
จังหวัด
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กสม. หวังเปนอยางยิ่งวา บุคลากรของทุกหนวยงานที่เขารวมสัมมนาจะนําความรู
ความเข า ใจที่ ไ ด รั บ ไปปรั บ ใช ในการปฏิ บั ติ ง านได อ ย า งถู ก ต อ ง เหมาะสม และนํ า ไปเผยแพร ใ ห
ขาราชการตํารวจและขาราชการในสังกัดไดตระหนั กถึงการปฏิบั ติตามหลักสิทธิมนุ ษ ยชน เคารพ
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษ ย เปนการสงเสริม คุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนใหสอดคลองกับ
หลักสิทธิมนุษยชนสากล ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการอยางเปนรูปธรรม จึงควรใช
ระเบีย บวิธีวิจัย เชิง คุณ ภาพเปน เครื่อ งมือ ในการวิเ คราะหผ ลการใหค วามรูค วามเขา ใจเรื่อ งสิท ธิ
ในกระบวนการยุติธรรมแกกลุมเปาหมายที่เขารวมการสัมมนาฯ โดยการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกเพื่อนํา
ผลการวิจัยที่ไดมาพัฒ นาโครงการและการทํางานของเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมที่ไดเขารวม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการดังกลาวตอไป
อนึ่ง ในสวนของผูเขารวมสัมมนามีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอ กสม. ดังนี้
(๑) ควรเสริมสรางความรูความเขาใจ เรื่องสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
อยางตอเนื่อง เพราะเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติตองใชระยะเวลาในการปรับเปลี่ยน ซึ่งปญหาใน
การปฏิบัติห นาที่ต ามหลัก สิท ธิม นุษ ยชนในกระบวนการยุติธ รรมอยูที่จิต สํานึก ของผูป ฏิบ ัติ ทั้ง นี้
ควรขยายการฝกอบรมเพิ่มเติมในเจาหนาที่ทุกระดับตั้งแตระดับชั้นประทวน พนักงานสอบสวน และ
ผูบั ง คั บ บั ญ ชาระดับ สูงทุกคนอย างตอเนื่ อง เพื่ อจะไดมีค วามรูความเขาใจเรื่องสิทธิมนุ ษ ยชนและ
สามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานสําหรับสถานการณในปจจุบัน โดยเฉพาะพนักงานสอบสวนใน
ระดับปฏิบัติ สบ ๑ – ๔ เพื่อใหเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมในการปฏิบัติตอผูเสียหาย
ผูตองหา เด็กและเยาวชน รวมทั้งสตรีอยางเหมาะสม โดยคํานึงถึงประโยชนและสิทธิของประชาชน
เปนหลัก
(๒) ควรเพิ่มการนําเสนอกรณี ศึกษาเพื่อใหผูเขารวมสัมมนาไดวิเคราะหถึงสาเหตุ
และแนวทางแกไข รวมทั้งแนวทางที่ควรปฏิบัติ ประกอบดวยขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับกรณีศึกษานั้น
โดยตรง เนื่องจากเปนความตองการของผูเขารวมสัมมนา
(๓) ควรขยายผลดานการเผยแพรความรูเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยการจัดใหมีการสัมมนา
อบรมใหความรูความเขาใจหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แกผูนําชุมชนและผูนําองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อสามารถนําไปถายทอดใหกับประชาชนในชุมชนไดตอไป
(๔) ป ญ หาอื่น ในการปฏิ บั ติ ห น าที่ ของเจ าหน าที่ ในกระบวนการยุ ติ ธรรมที่ อาจมี
ผลกระทบตอสิทธิของประชาชน อาทิ การขาดงบประมาณคาตอบแทนพยาน ขาดพนักงานสอบสวน
หญิงในการสอบสวนคดีทางเพศ ขาดทนายความประจําที่สถานีตํารวจ หองควบคุมเด็กและเยาวชน

๑๑๘

๑๑๙
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ไม มี ค วามเป น สั ด ส ว น บุ ค ลากรในการสอบสวนเด็ ก มี น อ ย รวมทั้ ง การถู ก กดดั น เร ง รั ด จาก
ผูบังคับบัญชาในการจับตัวผูตองหาใหไดโดยเร็วเมื่อเกิดคดีสําคัญ ซึ่งอาจนําไปสูการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หากแกไขปญ หาตาง 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
แห ง ชาติ และรัฐบาล เพื่ อ แก ไขปรั บ ปรุ ง กฎระเบี ย บและคํ าสั่ ง ข อบั ง คั บ ต า ง ๆ ให ส อดคล อ งและ
เอื้ อ อํ านวยต อ การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ตํ า รวจและเจ า หน า ที่ ในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง จะ
กอใหเกิดการเพิ่มพูนสิทธิมนุษยชนตอประชาชนมากขึ้น
(๗) ควรจัดสัมมนาเชิงปฏิบั ติการและจัดการอบรมใหความรูความเขาใจ รวมทั้ง
แลกเปลี่ย นประสบการณ การทํางานของเจาหน าที่ ที่เกี่ย วของในกระบวนการยุ ติธรรม ในรูป แบบ
ดังกลาวนี้เปนประจําทุกปอยางตอเนื่อง
(๘) เจ า หน า ที่ ตํ า รวจถื อ เป น ประชาชนคนหนึ่ ง เช น เดี ย วกั น มี อ าชี พ และความ
รับผิดชอบจึงควรที่จะคุมครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของเจาหนาที่ตํารวจ และมีกฎหมายรองรับ
การปฏิบัติงานเพื่อปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผูปฏิบัติหนาที่ดวยเชนเดียวกัน จึงจะเกิด
ดุลยภาพของการคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางผูปฏิบัติและประชาชน
(๙) ควรบรรจุ เ รื่ องสิท ธิ มนุ ษ ยชนไว ใ นหลั ก สูต รการเรีย นการสอนของโรงเรี ย น
นายรอยตํารวจ โดยใชกรอบของเนื้อหาและหัวขอของการอภิปรายและการบรรยายของการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ เปนพื้นฐานของการสรางหลักสูตรสําหรับนักเรียนนายรอยตํารวจ
(๑๐) เห็ นควรใหมีการวิจัย เชิง คุณ ภาพเพื่อประเมินผลโครงการ โดยทําการศึ กษา
ขอมูลแบบเจาะลึกใหครอบคลุมทุกพื้น ที่ที่จัดสัมมนาในหวงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖
เพื่อนําไปสูขอเสนอแนะ ตลอดจนการตัดสินใจที่จะพัฒนาและยกระดับโครงการตอไปในอนาคต
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๔) โครงการจัดอบรมเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชนเรื่อง “การสัมมนาเพื่อ
เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมใหแกเครือขายผูนํา
ชุมชนและผูนําทองถิ่น”
วัตถุประสงคโครงการ เพื่อเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจสิทธิตาง ๆ ของ
ประชาชนที่เกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรมใหกับผูนําชุมชนและผูนําทองถิ่น เพื่อใหสามารถนําไปใช
ในการปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูนําชุมชนและผูนําทองถิ่น รวมทั้งนําไปเผยแพรถายทอดแนะนําใหสมาชิก
ในชุมชนและทองถิ่นไดทราบถึงสิทธิของตนเองตอไป ตลอดจนสามารถใหขอเสนอแนะเพื่อปองกันหรือ
แกไขป ญ หาการละเมิดสิท ธิมนุษ ยชนไดอีกดวย ซึ่ งถือเป น การประสานการทํางานรวมกัน ระหวาง
กสม. กับเครือขายผูนําชุมชนและผูนําทองถิ่นในการเฝาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในกระบวนการ
ยุติธรรม รวมทั้งสงเสริมการเคารพและปกป องสิทธิมนุษยชนอีกดวย กลุมเป าหมายประกอบดวย
บุคลากรจากสถาบันการศึกษา ที่ลงนามบันทึกความรวมมือระหวาง กสม. ผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น
ผูบริหารองคกรปกครองทองถิ่นในจังหวัด ผูแทนจากเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ในพื้นที่
และผูแทนหนวยงานกระบวนการยุติธรรมในพื้น ที่ โดยดําเนิน การในพื้นที่จังหวัดอุบ ลราชธานี เป น
โครงการนํ า รอ ง พื้ น ที่ ตํ ารวจภู ธรภาค ๕ (เชี ย งใหม เชี ย งราย ลํ าปาง ลํ า พู น แพร) และพื้ น ที่
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
มากเนื่อ งจากเปน ประโยชนตอ การนํา ไปเปน แนวปฏิบัติใ นชุม ชนในการปอ งกัน และแกไ ขปญ หา
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ ผูเขารับการอบรมเสนอวาควรมี
การจัดอบรมในลักษณะนี้ใหทุกจังหวัดทั่วประเทศ
๕) การอบรมเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน เรื่อง “การปองกันการทรมาน
และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดราย ไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี” ในประเทศไทย
วัตถุประสงคโครงการ เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจเรื่องแนวคิด
สิท ธิม นุษ ยชน หลัก การและการปฏิบัติต ามอนุสัญ ญาตอ ตา นการทรมานและการประติบัติห รือ
การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร าย ไร ม นุ ษ ยธรรม หรือ ที่ ย่ํ ายี ศั ก ดิ์ ศ รี (Convention against Torture and
Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) และเพื่ อ เสริ ม สร า ง
จิตสํานึกเรื่องสิทธิมนุษ ยชนใหเจาหนาที่รัฐ ซึ่ งมีภารกิจหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมใหเกิดความ
ตระหนักถึง ปญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการซอมทรมาน และเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ

๑๒๐

๑๒๑
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เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิ บั ติ งานเพื่ อใหค วามคุ มครองสิท ธิและเสรีภ าพของประชาชนอย าง
แทจริง เพื่อแกไ ขปญ หาและยุติการซอมทรมานอยางเปน ระบบ และเพื่อเปน การสรางเครือขาย
การปองกันการซอมทรมานและประสานความรวมมือระหวาง กสม. กับเจาหนาที่รัฐซึ่งมีภารกิจหนาที่
ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูและระดมความคิดเห็นรวมกันในเรื่องกฎหมาย
ตอตานการทรมาน ใหสอดคลองกับอนุสัญ ญาตอตานการทรมานฯ (CAT) ซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
ซึ่งในปจจุบันประเทศไทยไดเขารวมเปน ภาคีในอนุสัญญาตอตานการทรมานและการประติบัติหรือ
การลงโทษอื่น ที่โหดราย ไรมนุ ษ ยธรรม หรือที่ย่ํ ายี ศั กดิ์ศรี (Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment : CAT) ตั้ งแต วั นที่ ๑ พฤศจิ กายน ๒๕๕๐
รวมทั้งเพื่อระงับและยับยั้งการทรมาน อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังไมมีการออกกฎหมายใดมาบังคับใช
เพื่อแกไขปญหาการทรมานใหสอดคลองกับอนุสัญญาฯ ดังกลาว
กลุมเปาหมายผูเขารับการอบรม ครั้งละจํานวน ๒๕๐ คน ประกอบดวย เจาหนาที่ตํารวจชั้น
สัญญาบัตรระดับรองผูกํากับการฯ ขึ้นไป เจาหนาที่ราชทัณฑปฏิบัติงานในเรือนจํา และเจาหนาที่
ที่เกี่ย วของ ซึ่ง มีภารกิจหนาที่ป ฏิบัติง านดานกระบวนการยุติธรรม โดยในปง บประมาณ ๒๕๕๘
มีแผนดําเนินการในพื้นที่ตํารวจภูธรภาค ๑ – ๘ สวนการอบรมของตํารวจภูธรภาค ๙ ซึ่งเปนพื้นที่ ๔
จัง หวัดภาคใต ไดแ ก จัง หวัดสงขลา สตูล ตรัง และพัท ลุง ไดนําเสนอไวใ นประเด็น ที่ ๗ เรื่อ ง
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต พื้นที่กองบัญชาการตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจ
สอบสวนกลาง กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการศึกษา สํานักงานยุทธศาสตร
ตํ ารวจ และจเรตํ า รวจ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ โดยเห็ น ความสํ า คั ญ ในเรื่ อ งดั ง กล า วเพื่ อ ให
เจาหนาที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมเกิดความตระหนักถึงปญหาและผลกระทบอันเนื่องมาจากการ
ซอมทรมาน รวมทั้งเกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติงานในฐานะเป น
เจาหนาที่รัฐซึ่งตองปฏิบัติหนาที่เพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยไมกระทําการละเมิดใด ๆ
เสียเอง
๕.๑) ผลที่ไดจากผูเขาอบรม พบวา ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ในกระบวนการยุติธรรม ดังนี้
๕.๑.๑) เจาหน าที่ ของรัฐขาดอุป กรณ ในการสื บ สวนสอบสวน การแสวงหา
ขอเท็จจริง ขาดงบประมาณและการสนับสนุนดานเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน
เนื่องจากในปจจุบันผูกระทําความผิดใชเทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน แตเจาหนาที่ตํารวจขาดเครื่องมือ
ในการตรวจคน ที่มีป ระสิทธิภาพ จึง ทําใหเกิดปญ หาอุป สรรคไมสามารถทํางานอยางรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพได

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

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) เจาหนาที่ซึ่งเปนระดับ ผูใตบั งคั บบัญ ชายังขาดความรูค วามเขาใจใน
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
ใหการคุ มครองสิทธิและใหค วามสําคั ญ ในสิทธิของผูตองหา แตไมคอยใหค วามสําคั ญ กับสิทธิของ
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
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พัฒนาบุคลากรที่ทํางานเกี่ยวของกับกระบวนการยุติธรรม ทั้งดานวิชาการ กฎหมายตาง ๆ เทคโนโลยี
และเครื่องมือในการปฏิบัติงานสมัยใหมอยางตอเนื่อง
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) กระทรวงศึ กษาธิการควรบรรจุเรื่องสิทธิมนุษ ยชนเขาไวในบทเรีย น
ตั้งแตระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา
๕.๒.๖) การจัดทําแผนการใชงบประมาณเกี่ยวกับการสืบสวนและสอบสวนของ
แตละสถานีตํารวจ ควรจัดทําตามความตองการของผูปฏิบัติงานขึ้นไปยังกองบัญชาการ ไมใชจัดสรร
งบประมาณจากหนวยงานระดับกองบัญชาการลงมาสถานีตํารวจ ซึ่งจะทําใหขาดงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานดานการสืบสวนสอบสวนคดี
๕.๒.๗) การเยีย วยาผูเ สีย หาย รัฐ ควรใหก ารดูแ ลประชาชนผูที่เ สีย หาย
แตเรื่องของการจํากัดสิท ธิใ นการปฏิบัติง านของเจาหนาที่ที่เ กี่ย วของ ขอใหมีค วามชัดเจนในทาง
ปฏิบัติมากกวาที่เป นอยูใ นปจจุบัน
๕.๒.๘) กฎหมายในประเทศและระหวา งประเทศ เรื่อ งสิท ธิม นุษ ยชน 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
เกิดการทรมานผูตองหาเพื่อใหรับสารภาพหรือบอกแหลงที่ซอนของพยานหลักฐานทางคดี
๕.๒.๑๑) กํา หนดใหมีหอ งซัก ถามผูตอ งหาโดยเฉพาะ และใหมีก ารติด ตั้ง
กลองวงจรปดและบันทึกภาพการซักถามและสอบสวนทุกขั้นตอน รวมทั้งจัดใหมีทนายความรวมรับฟง
ในระหวางการสอบสวน
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๕.๒.๑๒) การนําผูตองหาไปชี้ที่เกิดเหตุหรือทําแผนประกอบคํารับ สารภาพ
อาจมีการสุมเสี่ยงที่จะถูกทํารายรางกายหรือรุมประชาทัณฑจากญาติพี่นองและประชาชน และเปน
การประจานผูตองหา ซึ่งยังไมถือวาเปนผูกระทําความผิด
๕.๒.๑๓) ผูบั ง คั บ บั ญ ชาควรขยายผลการใหค วามรูและแนะแนวทางในการ
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 รวมทั้ง ผลการศึ กษาวิจัย ผลการ
เสวนา บทความ วิ ท ยานิ พ นธ ข า วสารจากสื ่ อ
ต า ง ๆ ที่เกี่ยวของกับ โทษประหารชีวิต รวมทั้งราง
ข อ เสนอแนะนโยบายและข อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง
กฎหมายในเรื่องดังกลาว เพื่อเสนอตอ กสม. โดยจัด
ให มีการเสวนาเพื่ อแลกเปลี่ย นองค ค วามรู ทัศ นคติ
และความคิดเห็น ในเรื่องที่เกี่ย วของกับ โทษประหาร
ชีวิต ทั้งมิติในสังคมไทยและมิติสังคมโลก และเพื่อให
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชน เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดทาทีของ กสม. ของประเทศไทยในเวทีโลก
เกี่ยวกับประเด็นเรื่องโทษประหารชีวิต และเพื่อใชเ ปน ขอมูล และขอเท็จจริง ประกอบการตัดสินใจใน
การกําหนดทิศทางของประเทศไทย ในการแกไขกฎหมายและพัฒนาการลงโทษทางอาญา รวมทั้ง
เพื่อจัดทําขอเสนอแนะนโยบายและปรับปรุงกฎหมายและกฎตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
๗) การจั ดทํ าเอกสารคู มื อการปฏิ บั ติ งานของเจ าหน าที่
ตํารวจตามหลักสิทธิมนุษยชน
เป นการศึ กษาและจัดทํ าคูมือการปฏิบั ติงานของเจาหน าที่
ตํารวจตามหลักสิทธิมนุษยชนในรูปแบบคูมือประจําตัวสําหรับเจาหนาที่ตํารวจ
ผู ป ฏิ บั ติ งาน ขนาดพกพา สํ าหรั บใช เป นแนวทางในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ของ
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เจาหนาที่ตํารวจใหเปนไปตามหลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
โดยจัดพิมพครั้งที่ ๑ จํานวน ๒,๐๐๐ เลม ใชแจกจายผูเขารวมโครงการตามขอ ๒) ไปสวนหนึ่งสวนที่
เหลือจะใชแจกจายหนวยราชการ หองสมุด และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ
๘) การศึกษาเรื่องพนักงานสอบสวนหญิงในคดีความผิดเกี่ยวกับเพศ
ในการสอบสวนคดีเกี่ยวกับเด็ก และสตรี ควรมอบหมายใหพนักงานสอบสวนหญิง
รวมเปนพนักงานสอบสวน แตปรากฏวา สถานีตํารวจสวนใหญยังไมมีพนักงานสอบสวนหญิงประจํา
สถานีฯ ดังนั้ น จึงได มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายใหสํานั กงานตํารวจแหงชาติค วรพิจารณาแตงตั้ง
พนักงานสอบสวนหญิงเพิ่มเติม ตอมา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดมี หนังสือ ตร ที่ ๐๐๐๑(กม)/๔๙๖๔
ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ แจงกรอบอัตราพนั กงานสอบสวนหญิ ง และใหแตงตั้งพนั กงาน
สอบสวนหญิงเพิ่มเติมขึ้นหนวยงานละไมนอยกวา ๒ นาย
๙) การศึกษาเรื่องเงินคาตอบแทนพยานในคดีอาญา
ในคดีอาญา พยานที่ตองไปเบิกความในศาลตามหมายเรียกของศาลนั้น จะมีสิทธิ
ไดรับคาปวยการและคาพาหนะ แตสําหรับในกรณี อื่น ๆ หากบุคคลตองใหการเปนพยานในชั้นของ
เจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาควรจะมีสิทธิไดรับคาปวยการพยานหรือไม อยางไร ในกรณี
ดังกลาวรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไดเห็นความสําคัญในการใหความ
คุมครองและการรักษาสิทธิของบุคคลผูมาเปนพยาน กฎหมายจึงไดบัญญัติสิทธิของบุคคลที่เปนพยาน
ไวประการหนึ่ง คือ สิทธิที่จะไดรับคาตอบแทนที่จําเปนและสมควรจากรัฐ ดังนั้น มาตรการทางกฎหมาย
ที่บัญญัติขึ้นเพื่อใหสิทธิแกบุคคลที่จะสงเสริมบุคคลใหไดรับเงินคาปวยการพยาน จึงเปนกฎหมายที่มี
ความสําคัญที่ทุกภาคสวนในกระบวนการยุติธรรมตองใหความสนใจ เพื่อรักษาไวซึ่งสิทธิของผูที่เปน
พยานตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ กสม. จึงเห็นควรเสนอความเห็นทางกฎหมายเกี่ยวกับคาตอบแทน
พยานในชั้ น พนั กงานสอบสวนต อสํานั กงานตํารวจแห งชาติ เพื่ อพิ จารณาปรับ ปรุง กฎหมาย และ
งบประมาณใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ตอไป
๑๐) การศึ ก ษาเรื่ อ ง “การรั บ ผู พ น โทษเข า ทํ า งาน” เพื่ อ เสนอแนะการปรับ ปรุ ง
กฎหมายและขอบเขตการจํากัดสิทธิในการทํางานของผูเคยตองโทษ เพื่อเปดโอกาสใหผูเคยตองโทษ
เขาทํางานได
๑๑) การศึกษาเรื่อง “การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติราชทัณฑ พ.ศ. ๒๔๗๙”
เพื่อ ศึก ษาประเด็น ยุท ธศาสตรเ กี่ย วกับ การปรับ ปรุง พระราชบัญ ญัติร าชทัณ ฑ พ.ศ. ๒๔๗๙
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เพื ่อ พิจารณาความสอดคลองเชื่ อมโยงกับขอกําหนดกรุงเทพ ขอกําหนดโตเกียว และกติการะหวาง
ประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๑๒) การศึ กษาเรื่อ ง “เรือ นจําเอกชน เพื่อ ใชสํ าหรับผู ตอ งขังที่ศ าลยั งไมตั ดสิ น
หรือผูถูกฝากขังระหวางสอบสวน” เพื่อใหเปนไปตามหลักการสากลดานสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ซึ่งกําหนดให
การควบคุมคุมขังในเรือนจําจะกระทําไดเฉพาะกับผูตองขังศาลตัดสินลงโทษแลว

๔.๓ ประเด็นที่ ๓ : สิทธิชุมชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอยางเปนธรรม
กสม. ไดดําเนิน การตรวจสอบเรื่อ งรอ งเรีย นการกระทํา หรือการละเลยการกระทําอัน เปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือไมเปนไปตามพันธกรณีระหวางประเทศเกี่ยวกับสิทธิชุมชน การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ดินและปา รวมทั้งงานยุทธศาสตรดานการสรางการเรียนรู
การจัดการความรู เพื่อสรางความตระหนั กรูในคานิย มดานสิทธิมนุษ ยชน เสนอแนะนโยบายและ
ขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตอรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี ศึกษาประเมิน วิเคราะหสถานการณ
ด านสิ ท ธิม นุ ษ ยชน และเสนอแนะวิธีก ารหรือ แนวทางการแก ไขป ญ หา รวมทั้ ง จัด ทํ ารายงานผล
การศึกษาปญหาดานสิทธิมนุษยชน สงเสริมการศึกษา วิจัย และการเผยแพรความรูดานสิทธิมนุษยชน
สงเสริมความรวมมือและการประสานงานระหวางหนวยราชการ องคกรเอกชน และองคการอื่นในดาน
สิทธิมนุษยชน เพื่อใหความคุมครองและสงเสริมสิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ที่ดินและปาไม
โดยที่ ประเด็น การตรวจสอบเรื่อ งรอ งเรีย นการละเมิด สิท ธิม นุษ ยชน ดา นสิท ธิชุม ชนกับ
การจั ดสรรทรั พ ยากรธรรมชาติ ส วนใหญ เป นเหตุ การณ ที่ มี ค วามซั บ ซ อน มี ป ญ หาในการแสวงหา
ขอเท็ จจริง พยานหลั กฐานในการพิ จารณาวินิ จฉั ย ประเด็ น การละเมิ ด สิท ธิม นุ ษ ยชน จึง เป น เรื่อ ง
รองเรียนที่อยูในระหวางดําเนินการของ กสม. ดังนี้
๔.๓.๑ ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ภาพรวมสถานการณปญหาในประเด็นสิทธิมนุษยชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติ
อยางเปนธรรม กสม. ไดรับการรองเรียนครอบคลุมทุกประเภทฐานทรัพยากร กลาวคือ ทรัพยากรน้ํา
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทะเล ทรัพยากรแร ดิน และหิน ทรัพยากรที่ดิน ทรัพยากรปาไม
ทรัพยากรพลังงาน ในขณะที่ลักษณะของปญหาการละเมิดสิทธิก็เชื่อมโยงในทุกมิติ ตั้งแตระดับปญหา
ภายในชุมชนไปจนถึง ระดับ นโยบายและกฎหมาย อาทิ นโยบายการพัฒ นาอุตสาหกรรมในพื้น ที่

๑๒๖

๑๒๗
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ชายฝง ทะเล นโยบายการจัดการทรัพยากรปาไมของรัฐที่ขัดกับวิถีชีวิตของชุมชนทองถิ่นดั้งเดิม สวน
กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ กฎหมายผังเมือง กฎหมายแร กฎหมายปาไม
กฎหมายพลังงาน เปนตน และยังเชื่อมโยงถึงหนวยงานรัฐทั้งระดับทองถิ่นไปจนถึงรัฐบาลอีกดวย
นอกจากนี้ ในสถานการณ ที่กําลังมีการเป ดเสรีทางการค าในภูมิภาคตาง ๆ ทั่ วโลก
ในขณะนี้ โดยเฉพาะในระดับ อาเซีย นที่กําลังจะมีการเป ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซีย นในป ๒๕๕๘
ได ก อ ให เ กิ ด การเคลื่ อ นย า ยฐานการผลิ ต ของทุ น ข า มชาติ จํ า นวนมากไปยั ง ประเทศที่ ยั ง มี
ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ เพียงพอ เชน
พม า ลาว หรือกัมพู ชา ซึ่ งการเคลื่ อนย ายฐาน
การผลิ ต ของทุ น ข ามชาติ ดั ง กล าวได กอ ให เกิ ด
ปญหาการแยงชิงทรัพยากรระหวางทุนขามชาติ
และชุ ม ชนท อ งถิ่ น ในประเทศนั ้น ๆ ที ่พึ ่ง พา
ทรัพยากรเหลานั้นในการดํารงวิถีชีวิตมาชานาน
และไดกลายเปนปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่มีการรองเรียนมายัง กสม. ของไทยดวยเชนกัน
อาทิ กรณีประชาชนชาวกัมพูชารองเรียน กสม. ของไทยใหตรวจสอบบริษัทเอกชนสัญชาติไทยที่ไปกอตั้ง
โรงงานน้ําตาลที่ประเทศกัมพูชาและสัมปทานที่ดินที่ชุมชนทองถิ่นอาศัยทํากินอยูนับหมื่นไรเพื่อปลูกออย
ก อให เกิ ดป ญ หาการขั บ ไล ชุ มชนดั้ งเดิ มออกจากพื้ น ที่ และการขั ดขวางไม ให ชุ มชนเข าใช ป ระโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ชุมชนเคยพึ่งพาอาศัยมาชานาน เปนตน
กสม. ได ต รวจสอบสถานการณ สิท ธิม นุ ษ ยชนกับ การจัด สรรทรัพ ยากรธรรมชาติ ที่
สําคัญ ดังนี้
๑) ผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต
จากการที่รัฐไดกําหนดใหมีการพัฒ นาอุตสาหกรรมป โตรเคมี ภายใตแผนพัฒ นา
ชายฝงทะเลภาคตะวันออก จนถึงแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมีระยะที่สามในปจจุบัน โดยมีสวน
ขยายการพั ฒ นาอุตสาหกรรมป โตรเคมีลงสูพื้น ที่ภาคใต ภายใตโครงการแผนพัฒ นาชายฝงทะเล
ภาคใต โครงการดังกลาวไดกอใหเกิดผลกระทบตอสิทธิชุมชนอยางกวางขวาง เห็นไดจากจํานวนเรื่อง
รองเรีย นที่ ไดรับ สวนใหญ อยู ในพื้น ที่ เป าหมายของการพัฒ นาอุต สาหกรรมในภาคใต คื อ จัง หวัด
ประจวบคีรีขันธ จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
แผนพัฒ นาชายฝงทะเลภาคใตมีลักษณะเปนชุดโครงการขนาดใหญ ซึ่งการศึกษา
และจัดทําแผนลวนแลวแตไดรับการสนับสนุนและศึกษาโดยตางชาติ ซึ่งอยูภายใตการขับเคลื่อนและ
ผลักดันของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โดยแผนพัฒนาภาคใต
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ตอนบนมีผูศึกษา คือ องคกรความรวมมือระหวางประเทศของญี่ ปุน (JICA) และธนาคารเพื่อการ
พัฒ นาเอเชีย (ADB) ถึงแมวาที่ผานมาจะมีการชะลอและทบทวนการดําเนินการแผนพัฒ นาภาคใต
หลายครั้ง แตก็ยังคงเปาหมายเดิมที่จะพัฒนาภาคใตใหเปนศูนยกลางดานอุตสาหกรรมปโตรเคมีและ
พลังงานของภูมิภาค โดยมีเปาหมายจะพัฒนาพื้นที่ ๔ จังหวัด ไดแก ประจวบคีรีขันธ นครศรีธรรมราช
สงขลา และสตูล
ในพื้น ที่จังหวัดประจวบคี รีขัน ธ ไดถูกกําหนดใหเป นเมืองศู นย กลางอุตสาหกรรม
เหล็กครบวงจร และศูนยกลางพลังงานของประเทศ ดวยโครงการโรงถลุงเหล็กตนน้ําและอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง รวมทั้งโรงไฟฟาถานหิน โดยมีกรณีรองเรียนเรื่องคัดคานแผนพัฒนาเวสเทิรนซีบอรด และ
แผนพัฒ นาเซาเทิรนซีบ อรด และแผนยุทธศาสตร
จั ง หวั ด ส ง เสริ ม อุ ต สาหกรรมเหล็ ก ในจั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ กรณีรองเรียนคัดคานแผนพัฒนา
กํา ลัง ผลิต ไฟฟา (PDP) ของกระทรวงพลัง งาน
ซึ ่ ง แผนพั ฒ นาดั ง กล า วเป น แผนที ่ กํา หนดให มี
การพั ฒ นาจังหวัดประจวบคี รีขัน ธเป น ศู น ย ก ลาง
อุ ต สาหกรรมเหล็ ก และศู น ย ก ลางพลั ง งานของ
ประเทศ ทั้ ง นี้ กอ นที่ จะมีการพั ฒ นาอุต สาหกรรม
เหล็ก โรงถลุงเหล็กขางตน มีความจําเปนที่จะตอง
พัฒนาสาธารณูปโภคตาง ๆ ไดแก ไฟฟา น้ํา ทาเรือ นิคมอุตสาหกรรม ฯลฯ จึงทําใหมีโครงการตาง ๆ
ดังกลาวเกิดขึ้น และเปนกรณีรองเรียนของชาวบาน ไดแก กรณีรองเรียนเรื่องการสรางทาเรือน้ําลึกของ
กลุ ม บริษ ัท แหง หนึ ่ง และทา เทีย บเรือ ตํ า บลอา วนอ ย และการเปลี ่ย นสีผ ัง เมือ งเพื ่อ รองรับ
โรงไฟฟาทับสะแก
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ไดมีการรองเรียนคัดคานโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝง
ทะเลภาคใต และโครงการต าง ๆ ที่ เกี่ ย วข องในพื้ นที่ จั งหวั ดนครศรี ธรรมราช รวม ๒๒ โครงการ
เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชไดถูกกําหนดใหเปน จังหวัดเปาหมายหลักแผนพัฒ นาภาคใตและ
แผนพัฒนาปโตรเคมี ระยะที่ส าม ที่จะจัดตั้ง นิค มอุตสาหกรรมปโ ตรเคมี โรงกลั่น น้ํามัน โรงแยก
กาซธรรมชาติ และโรงงานปโตรเคมี จึงกอใหเกิดการพัฒนาโครงการขนาดใหญที่เปนผลเกี่ยวเนื่องมาจาก
แผนพัฒนาภาคใตที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ในพื้นที่จังหวัดสงขลามีการรองเรียนที่เกี่ยวของกับแผนพัฒนาภาคใตรวมทั้งสิ้น ๙
โครงการ โดยแบงเปนโครงการที่ไดมีการเปดดําเนินการไปแลวและกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพ
ชุมชนและสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการทาเรือน้ําลึกสงขลา โครงการวางทอจากโรงแยกกาซไปยั ง

๑๒๘

๑๒๙
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โรงไฟฟาจะนะ อําเภอจะนะโครงการเหมืองหิน เขาคู หา อําเภอรัตภูมิ โครงการพัฒ นาปโตรเลีย ม
แหลงสงขลา แปลงสัมปทานปโตรเลียม G5/43 อาวไทย และกรณีแกไขน้ําทวม อําเภอจะนะ สวนอีก
ประเภท คื อ การรอ งเรีย นคั ด ค านโครงการที่ อ ยู ในขั้น ตอนการศึ ก ษาเพื่ อ ขออนุ มั ติ ในการดํ าเนิ น
โครงการ ไดแก โครงการกอสรางทาเรือน้ําลึกชายฝงทะเลอาวไทยตอนลาง อําเภอจะนะ โครงการ
กอสรางอางเก็บน้ําบานนาปรัง อําเภอนาทวี โครงการระบายน้ําปลักปลิง อําเภอจะนะ สวนโครงการ
กอสรางอางเก็บน้ําคลองลําแซง และโครงการกอสรางอางเก็บน้ําคลองลําขัน อําเภอรัตภูมิ อยูระหวาง
การชะลอโครงการ
ทั้ง นี้ ตามแผนพั ฒ นาภาคใต จังหวัด สงขลาได ถูกกําหนดเป น พื้ น ที่ อุตสาหกรรม
ภายใต แ ผนแม บ ทเพื่ อ การพั ฒ นา ๕ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต ตามกรอบความร ว มมื อ ของพื้ น ที่
เศรษฐกิจสามฝาย ไดแก อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย โดยมุงเนนความสําคัญของการใชประโยชน
จากกาซธรรมชาติในพื้ นที่ ทับซ อนไทย – มาเลเซี ย และพัฒนาการลงทุ นดานเศรษฐกิจอุ ตสาหกรรมที่
ตอเนื่องจากกาซธรรมชาติ ไดแก อุตสาหกรรมปโตรเลียม รวมถึงอุตสาหกรรมตอเนื่องอื่น ๆ ซึ่งวางแผน
ที่ จ ะใช ฐ านการผลิ ต ก า ซธรรมชาติ จ ากโรงแยกก า ซที่ ตั้ ง อยู ในพื้ น ที่ อํ า เภอจะนะ จั ง หวั ด สงขลา
นอกจากนี้ พื้นที่จังหวัดสงขลายังเปนสวนหนึ่งของสะพานเศรษฐกิจดานพลังงานฝงทะเลอาวไทยดวย
การพัฒนาทาเรือน้ําลึกสงขลา ๒ เพื่อเชื่อมตอกับทาเรือน้ําลึกปากบารา อําเภอละงู จังหวัดสตูล สวน
โครงการกอสรางอางเก็บน้ําบานนาปรัง และโครงการระบบระบายน้ําปลักปลิง ก็เปนสวนหนึ่งของ
การพัฒนาและเตรียมจัดหาแหลงน้ํา ตลอดจนเตรียมระบบการสงน้ํา เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและ
นิคมอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในพื้น ที่อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
ในพื้น ที่จัง หวัดสตูลเปน ประตูเมืองอุตสาหกรรม และสะพานเศรษฐกิจ พลัง งาน
ซึ่ งเป นโครงการสํ าคั ญ ภายใตแผนพั ฒ นาภาคใตที่ มีเป าหมายที่ จะพั ฒ นาให ภาคใตเป น ศู น ย กลาง
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
โรงไฟฟา ถา นหิน โครงการนิค มอุต สาหกรรมละงู และโครงการกอ สรา งอา งเก็บ น้ํา คลองชา ง
อํา เภอควนกาหลง สวนโครงการขุดอุโ มงคเ ชื่อ มทางหลวงระหวางจัง หวัด สตูลและเมืองเปอรลิส
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ประเทศมาเลเซีย นั้น เปน โครงการที่อยูภายใตการพัฒนาเสนทางเชื่อมโยงระหวางสามประเทศใน
เขตเศรษฐกิจสามฝาย IMT-GT
ผลการตรวจสอบพบวา แผนพัฒนาชายฝงทะเลภาคใตถูกกําหนดขึ้นจากรัฐสวนกลาง
โดยที่ไมมีประชาชน ชุมชนทองถิ่นที่ไดรับผลกระทบโดยตรงเขาไปมีสวนรวมในการกําหนดและจัดทํา
จึงละเลยสิทธิของชาวบานและชุมชนในการกําหนดอนาคตและเจตจํานงของตนเองและสิทธิในการ
พัฒนา สงผลใหชะตากรรมและชีวิตของทองถิ่นถูกกําหนดมาจากองคกรภายนอก ทั้งจากในประเทศ
และตางประเทศ สิทธิในมาตรฐานการครองชีพ จากการประกอบอาชีพที่อิงอาศัยกับความอุดมสมบูรณ
และความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งบทเรียนผลกระทบจากพื้นที่อื่น ๆ ทําใหชาวบานมี
ความกังวลวาโครงการตาง ๆ ภายใตแผนพัฒ นาชายฝงทะเลภาคใตจะเขามาทําลายถิ่นอาศัยและ
แหล ง ทํ า มาหากิ น ประกอบอาชี พ ของตนเอง นอกจากนี้ โครงการพั ฒ นาภาคใต เป น ชุ ด แผนงาน
โครงการขนาดใหญ ซึ่ ง ได มี ก ารวางแผนกํ าหนดไวเรีย บรอ ยแลว และเจา ของโครงการก็ รูดี วา มี
ผลกระทบ แต ไม ให ป ระชาชนรั บ รูข อ มู ลและไม ย อมเป ด เผยรายละเอี ย ดการดํ าเนิ น โครงการต อ
สาธารณะ อันสงผลตอสิทธิในการรับรูขอมูลขาวสารซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลกระทบตอ
สิทธิในดานอื่น ๆ อีกทั้งพื้นที่ดําเนินโครงการมักจะทับซอนกับพื้นที่ฐานทรัพยากรของชุมชน จึงสงผล
กระทบตอสิทธิชุมชนในการใชป ระโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดกระบวนการรับฟง
ความคิดเห็นที่ผานมาก็ละเลยสิทธิของชุมชนในการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น
๒) การจัดทําผังเมืองละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนจากประชาชนและชุมชนมากขึ้นในประเด็นผลกระทบจาก
การพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการกําหนดการใชประโยชนที่ดินในผังเมืองที่สงผลกระทบตอสิทธิชุมชน
และปญ หาความเดือดรอนของประชาชนและชุมชนที่เ กี่ย วขอ งกับ ผัง เมือง มีทั้ง ในสวนจากสาระ
การกําหนดการใช ป ระโยชน ที่ดิน ในผัง เมืองที่ กําหนดให ใช ป ระโยชน ในกิจกรรมที่อาจจะกอใหเกิด
ผลกระทบต อ การดํ า รงชี วิ ต และการ
ประกอบอาชีพของประชาชน สิ่งแวดลอม
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สุข ภาพและ
การดํารงอยูของชุมชน ปญหาสิทธิใน
การเขา ถึง ขอ มูล ขา วสารและการมี
สว นรวมของประชาชนในกระบวนการ
ผังเมือง ทั้ง ในชว งกอ นและหลัง การ
ประกาศบั ง คับ ใชผังเมือง ป ญ หาการ
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ปฏิบัติงานของรัฐที่กอใหเกิดการพัฒนากิจกรรมและโครงการที่สงผลกระทบตอสิทธิของประชาชนและ
ชุมชน โดยไมมีมาตรการคุมครองป องกัน ป ญหาการตีความกฎหมายที่เปนชองวางใหเกิดการพัฒ นา
โดยมีคํา รอ งเรีย นที่เ กี่ย วขอ งกับ เรื่อ งผัง เมือ งจากจังหวัดปราจีนบุรี ระยอง สตูล สระบุรี ชุมพร
สงขลา และนครศรีธรรมราช
การพิจารณาแกไขปญหาความเดือดรอนดังกลาวที่ผานมา สวนมากเปนการพิจารณา
ตามแนวคิดการปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยงาน อํานาจการตัดสินใจ การอางเอกสารและขอมูลทาง
เทคนิคที่ขาดการอธิบายใหเปนที่เขาใจของประชาชนและชุมชนเพื่อการมีสวนรวม การอางนโยบาย
ของรัฐ และการอางอิงกฎหมายในสวนเฉพาะอํานาจบั งคับ ใชมากกวาการพิจารณาผลกระทบและ
เจตนารมณของกฎหมายและผังเมือง รวมทั้งการขาดการ
สื่ อ สาร การจั ด ทํ า คู มื อ แนวทางสํ า หรั บ ประชาชนและ
ชุ ม ชนในการมี ส ว นร ว มและเข า ใจในกระบวนการทาง
ผั ง เมืองที่เกี่ยวของและมีผลตอการดํารงชีวิตและชุมชน จึง
ทําใหความเดือดรอนของประชาชนและชุมชนในหลายพื้นที่
ไมไดรับการแกไข ไมคุมครองสิทธิชุมชน โดยมีขอเสนอแนะ
เชิ ง นโยบาย เช น ให ก รมโยธาธิก ารและผั ง เมื องแก ไขพระราชบั ญ ญั ติ การผั ง เมื อ ง พ.ศ. ๒๕๑๘
มาตรา ๔๕ ขยายระยะเวลาการบังคับใชผังเมืองรวมใหมากขึ้น เชน ๑๐ ป เปนตน และใหประเมิน
เพื ่อ แกไ ขปรับ ปรุง ผัง เมือ ง โดยมีร ะยะเวลาที ่เ หมาะสมในการรับ ฟง ความคิด เห็น และให
ประชาชนมีสว นรวมในการแกไขอยางทั่วถึง และใหกฎกระทรวงผังเมืองรวมเดิมสามารถใชบังคับได
ตอเนื่อง จนกวาจะมีการประกาศใชผังเมืองฉบับใหม เปนตน
๓) นโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่ชายแดน
กสม. ไดรับ การรองเรีย นจากประชาชนในพื้น ที่จัง หวัดตากและมุกดาหารวา
การดําเนินนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ อาจสงผลกระทบตอการดํารงและวิถีของชุมชน
ทําใหประชาชนตองสูญเสียที่ดินจากการเวนคืน และการดําเนินโครงการดังกลาวก็ไมมีการชี้แจงขอมูล
และการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนกอนดําเนินโครงการ โดยในกรณีพื้นที่จังหวัดตาก กสม. ไดเดินทาง
ไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่ ตลอดจนรับฟงการชี้แจงขอเท็จจริงจากประชาชนผูที่ไดรับความเดือดรอน
และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยพบขอเท็จจริงและไดทําหนังสือเสนอแนะความเห็นเบื้องตนตอหัวหนา
คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ดังนี้
(๑) พื้นที่ตําบลทาสายลวด และตําบลแมปะ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนพื้นที่
ซึ่งมีบานเรือนของประชาชนและมีการใชประโยชนในที่ดินเพื่อการทําเกษตร ทํานา ปลูกผัก และเลี้ยงสัตว
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โดยมีประชาชนอาศัยอยูเปนชุมชนจํานวนหลายรอยครอบครัว แตโดยผลของคําสั่งคณะรักษาความ
สงบแหง ชาติ ที ่ ๑๗/๒๕๕๘ ซึ ่ง มีผ ลเปน การเพิก ถอนพื ้น ที ่บ างสว นของพื ้น ที ่ด ัง กลา ว ซึ่ ง
ประกอบดวยพื้ น ที่ป าสงวนแหงชาติ เนื้ อที่ ๘๐๓ ไร พื้น ที่ป าไมถาวรตามมติค ณะรัฐมนตรี เนื้ อที่
๒,๑๘๒ ไร และที่ดินอันเปนสาธารณสมบัติของแผนดินสําหรับประชาชนใชรวมกัน เนื้อที่ ๑๓ ไร ใหมี
สภาพตกเปนที่ราชพัสดุ เพื่อใหกรมธนารักษจัดเปนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ทําใหประชาชนที่
อาศัยอยูในพื้นที่ดังกลาวตองสูญเสียที่อยูอาศัยและดินทํากินที่อยูมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ
(๒) กระบวนการเสนอพื้นที่เพื่อประกาศเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษดังกลาว
ไมมีการตรวจสอบพื้นที่และการชี้แจงขอมูลหรือกระบวนการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่
แตอยางใด ทําใหเกิดความไมเขาใจและปญหาความขัดแยงระหวางหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐกับ
ประชาชน เนื่องจากไมมีการทําความเขาใจถึงความจําเปนและกระบวนการชดเชยเยียวยาความสูญเสีย
ดังกลาวที่ถูกตองชัดเจน และเปนธรรมตอประชาชน อีกทั้งเมื่อเกิดกรณีรองเรียนดังกลาวขึ้น ก็ไมได
รับการตรวจสอบและดําเนินการแกไขปญหาตามขอรองเรียนจากผูวาราชการจังหวัดและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ
(๓) พื้นที่ดังกลาวแมโดยสภาพทางกฎหมายจะเปนที่ของรัฐ แตเมื่อปรากฏใน
สภาพความเปน จริงวาเปน บานเรือนและที่ดินทํากิน ของประชาชน ทั้งยังมีขอโตแย งของประชาชน
เกี่ย วกั บ สิ ท ธิค รอบครองและการอยู ม าก อนการประกาศเขตพื้ น ที่ ป า 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

๑๓๒

๑๓๓
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ที่ ส ง ผลกระทบต อประชาชนหรือ เป น การละเมิด สิ ท ธิม นุ ษ ยชนอัน เป น คุ ณ ค าระดั บ สากลที่ รัฐต อ ง
คํานึงถึงอยางสูงสุด ประกอบกับปจจุบัน กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนในลักษณะเดียวกันในเขตพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเปนกรณีปญหาลักษณะเดียวกันนี้ จึงขอประสานความ
รวมมือไปยัง คสช. เพื่อรับทราบขอเท็จจริงดังกลาวเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการดําเนินการ
คุมครองสิทธิของประชาชนในพื้น ที่ เพื่อการแกไขป ญ หาการไรที่ดินทํากินของเกษตรกร ลดความ
เหลื่อ มล้ํา ทางสัง คม และลดปญ หาความขัด แยง ระหวา งเจา หนา ที่รัฐ และประชาชน อัน นํา ไปสู
การปรองดองสมานฉันทตามนโยบายของ คสช.
๔) การละเมิดสิทธิมนุษยชนดานที่ดินและปา
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนในประเด็นการละเมิดสิทธิในที่ดินและปาเปนจํานวน
มาก ครอบคลุมเกือบทุกประเภทที่ดิน ไดแก ที่ดินปาไม ที่ดินสาธารณประโยชน ที่ดินราชพัสดุ ที่ดิน
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) และที่ดินเอกชน โดยจากการตรวจสอบพบสาเหตุและลักษณะปญหาตาม
ประเภททีด่ ินทั้ง ๕ ประเภทดังนี้
๔.๑) ที่ดินปาไม พบวาสวนใหญสาเหตุของปญ หามีความสัมพันธกับนโยบาย
การดําเนินงานของรัฐบาล เชน การอนุรักษปา การปลูกปา การออกเอกสารสิทธิ์ที่ดิน การปฏิรูปที่ดิน
การแปลงสิ น ทรั พ ย เ ป น ทุ น โดยภาพรวมสรุ ป ได ว า ลั ก ษณะการละเมิ ด สิ ท ธิ ที่ ดิ น ป า ไม ได แ ก
การจับกุมฟองรองดําเนินคดี การกระทําการรุนแรงตอชีวิตและทรัพยสิน การจํากัดการทําประโยชน
ที่ดิน การจํากัดการพัฒ นา การทําโครงการของรัฐทับที่ราษฎรและชุมชน และการเลือกปฏิบัติกับ
ราษฎรที่ย ากจนโดยมีป ระเด็น โครงสรา งและสาระสํา คัญ ของนโยบายและกฎหมายปา ไม เชน
การนิย ามปา การกําหนดพื้นที่ปา การหามใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ปา และการไม
ยอมรับสิทธิชุมชนเปนเหตุปจจัยสําคัญ และมีขอเสนอใหทบทวนนโยบายปาไมแหงชาติในประเด็น
สําคัญ เชน การกําหนดพื้นที่ปา การกําหนดพื้นที่ที่อยูอาศัย พื้นที่ชนบทและพื้นที่เกษตร ตลอดจน
การกําหนดสิทธิของชุมชน และเสนอใหป รับ ปรุง แกไขกฎหมายใหเปน เอกภาพในรูป แบบประมวล
กฎหมาย การปรับหลักกฎหมายเปนการสงเสริม การปรับโครงสรางอํานาจใหเปนแนวราบมากขึ้น
และการมีสวนรวมแบบพหุภาคี ตลอดจนแกไขกระบวนการและวิธีการกําหนด/ขยายพื้นที่ปา การนิยาม
ความหมายของป า การตรวจสอบพิ สู จ น สิ ท ธิ์ และการควบคุ ม บริห ารจั ด การป า รวมทั้ ง ทบทวน
กระบวนการและวิ ธี ก ารตรวจสอบพิ สู จ น สิ ท ธิ ร าษฎรในเขตป า ตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี วั น ที่
๓๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๔๑ ใหเปนวิธีการที่ราษฎรและองคกรในทองถิ่นยอมรับและมีสวนรวม
๔.๒) ที่ดินสาธารณประโยชน ซึ่งเปนพื้นที่ที่มิไดอยูในความครอบครองโดย
ชอบของบุคคลใดและประชาชนใชหรือเคยใชประโยชนรวมกันตามสภาพแหงพื้นที่นั้น พฤติกรรมที่
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กอใหเกิดความขัดแยงในที่ดินสาธารณประโยชนมีลักษณะดังนี้ (๑) การกํา หนดที่สาธารณะทับที่ดิน
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 เจาหน าที่รัฐไมป ฏิบั ติตามขั้นตอนของกฎหมาย และ
เจาหนาที่รัฐไมสํารวจการใชประโยชนรวมกัน ตลอดจนการแสวงหาผลประโยชนของหนวยงาน (๓)
เอกชนบุกรุก ที่ส าธารณประโยชนเพราะหนวยงานราชการที่รับ ผิด ชอบไมดูแลรักษาปลอ ยใหเกิด
การบุกรุก หรือทราบการบุกรุกแตไมดําเนินการแกไข ผูบุกรุกขัดขวางไมใหราษฎรเขาไปใชประโยชน
ใช อิ ท ธิ พ ลข ม ขู คุ ก คามราษฎร การออกเอกสารสิ ท ธิห รื อ อ างหลั ก ฐานการครอบครองที่ ดิ น ทั บ ที่
สาธารณประโยชน โดยมีสาเหตุจากความตองการครอบครองทําประโยชนในที่ดินและถือเอาประโยชน
จากที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้ มีขอเสนอแนะเชิงนโยบายกลาวคือ ควรกําหนดวิธีการปฏิบั ติ
ราชการใหเปน ไปในแนวทางเดีย วกัน โดยนําปญ หา ขอเสนอและความคิดเห็น จากประสบการณ
ในพื้น ที่มาประกอบในทางกฎหมายควรปรับปรุงบทบัญญัติกฎหมายที่สาธารณประโยชนใหสอดรับกับ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน โดยเฉพาะการชําระและประมวลบทบัญญัติกฎหมายที่ดินทั้งหมด บงเนื้อหา
อํานาจและวิธีการบริหารจัดการตรวจสอบที่ดินประเภทตาง ๆ ใหชัดเจน โดยประชาชนมีสวนรวมใน
ทุกกระบวนการ
๔.๓) ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งเปนทรัพยสินอสังหาริมทรัพยของแผนดิน ซึ่งรัฐบาลใช
ในราชการอยูห รือสงวนไวใชในราชการภายหน า พฤติกรรมที่กอใหเกิดความขัดแย งในที่ราชพัส ดุ
ไดแก การทับซอนกับที่ดินอยูอาศัยหรือที่ทํากินของราษฎร หนวยงานราชการอางวาเปนที่ดินที่หนวย
ราชการเคยใชประโยชน แตไมมีหลักฐานยืนยัน และขอบเขตการใชประโยชนไมแนนอน หนวยงาน
ราชการเขาใชประโยชนสรางความเสียหายแกทรัพยสินของราษฎร เชน การปรับสภาพพื้นที่ของราษฎร
เจาหนาที่รัฐใชวิธีการรุนแรงในการขับไล ขมขู คุกคาม ดําเนินคดี ราษฎรไมทราบการประกาศสงวน
หวงหาม หรือการออกหนังสือสําคัญสําหรับที่ดิน ราษฎรไมมีสวนรวมในกระบวนการพิสูจนสิทธิ์ และ
หนวยงานราชการบีบบังคับใหราษฎรเชาพื้นที่ตามนโยบายรัฐผานโครงการตาง ๆ เชน โครงการรัฐ
เอื้ อ ราษฎร และโครงการแปลงสิ น ทรั พ ย เ ป น ทุ น สาเหตุ ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ใ นที่ ร าชพั ส ดุ เ กิ ด จาก
หนวยงานราชการมักขีดขอบเขตบนแผนที่ภาพถายทางอากาศโดยไมไดสํารวจพื้นที่จริงวามีราษฎร

๑๓๔

๑๓๕
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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
สํ าคั ญ สํ าหรับที่ ดิ น (ผิ ดพลาดคลาดเคลื่อน ผิ ดแปลง ออกทั บที่ ราษฎร ออกเอกสารลาช า ไม ออก
เอกสาร ไมเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ออกมิชอบ และคัดคานการออกเอกสารของราษฎร) และการดําเนิน
โครงการรัฐกระทบสิทธิในทรัพยสินของเอกชน เชน เจาหนาที่รัฐไมดําเนินการเวนคืนตามกฎหมาย
เจาหนาที่รัฐไมดําเนินการขอใชประโยชนในที่ดินตามกฎหมาย และเจาหนาที่ดําเนินโครงการรุกล้ํา
ที่ดินราษฎร เหตุปจจัยที่ทําใหเกิดการละเมิด ไดแก การนําชี้แนวเขตผิดพลาดของเจาหนาที่รัฐ และ
ชื่อสิ่งแสดงอาณาเขตที่ดินซ้ํา การปฏิบัติราชการทางทะเบียนที่ดินของเจาหนาที่รัฐ (เชน ลงระวาง
ที่ดินผิดพลาด พิมพเลขที่ดินประจําแปลงคลาดเคลื่อนไมตรงกับตนรางแผนที่) การปฏิบัติราชการของ
เจาหน าที่ รัฐ (สรางขั้น ตอนการออกเอกสารสิท ธิ์แ ละหนั งสื อ สํ าคั ญ สําหรับ ที่ ดิ น เกิน ความจําเป น
เจาหนาที่รัฐไมปฏิบัติตามกฎหมาย ไมดําเนินการเวนคืนตามขั้นตอนหรือระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
รวมทั้งไมดําเนินการขออนุญาตใชที่ดินเปนลายลักษณอักษรตามที่กฎหมายกําหนด ดําเนินโครงการ
กอสรางรุกล้ําที่ดินที่มีผูถือครอง จายคาชดเชยไมเปนธรรม ไมเหมาะสม) การรับรูขาวสารและการมี
สวนรวมของภาคประชาชน (ผูถือครองที่ดินไมทราบถึงการออกเอกสารสิทธิแ์ ละหนังสือสําคัญสําหรับ
ที่ดิน ผูถือครองที่ดินไมทราบถึงการประกาศเวนคืน) และการหลอกลวง ฉอฉล ฉอโกง โดยมีขอเสนอ
ใหสรางกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการใด ๆ ของหนวยงานรัฐทุกขั้นตอน
นับตั้งแตกอนเริ่มโครงการ เชน การใหขอมูล สํารวจพื้นที่ การรับฟงขอมูลขอเท็จจริง การกําหนดพิจารณา
แนวทางการแกไขปญหาใหมีการปรับปรุงแกไขระเบียบหลักเกณฑการจายคาทดแทนหรือเวนคืนที่ดิน
ใหม เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน โดยใหผูที่เปนเจาของ
ที่ดินและผูที่มีสิทธิครอบครองที่ดินมีสวนรวมในการกําหนดหลักเกณฑ ดังกลาว และใหกรมที่ ดินมีการ
ปรับปรุงแกไขระเบียบและกระบวนการออกเอกสารสิทธิ์โดยใหประชาชนหรือชุมชนมีสวนรวม
๔.๕) ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) มีลักษณะพฤติกรรมที่กอใหเกิดความ
ขัดแยง ไดแก การจัดที่ดินทับซอน การออกเอกสารรับรองสิทธิลาชา การดําเนินคดีราษฎรที่มีขอพิพาท
โดยมีสาเหตุจากการจัดที่ดินใหผูไมมีคุณ สมบัติ การจัดที่ดินปฏิรูปทับพื้นที่ปาชุมชน การกันที่ดินคืน
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กรมปาไม ทําใหราษฎรที่ทํากินไมไดรับที่ดิน การจัดที่ดินลาชาทําใหหนวยงานปาไมอางวายังเปนพื้นที่ปา
และถูกจับกุมดําเนินคดี สงผลใหเกิดปญหาราษฎรไมสามารถเขาไปใชประโยชนที่ดินไมไดหรือไมไดรับ
เอกสารรับรองสิทธิ
กลาวโดยสรุป การละเมิดสิทธิดานที่ดินและปาในภาพรวมมีลักษณะขอบเขต
การสงวนหวงหามที่ดินของรัฐไมชัดเจน ขาดการมีสวนรวมของราษฎร ใชอํานาจหนาที่ของเจาพนักงาน
ตามดุลพินิจที่ไมมีมาตรฐาน โดยมีสาเหตุมาจากการใชอํานาจรัฐสวนกลางไปลมลางทําลายระบบสิทธิ
อํานาจของชุมชน ตลอดจนขาดกระบวนการคลี่ค ลายขอพิพาทที่มีประสิทธิภาพ เพราะขาดการมี
สวนรวมของราษฎร รวมทั้งความไมทันสมัยของนโยบายและกฎหมาย และการขาดความรูความเขาใจ
ในบริบททองถิ่นของพนักงานเจาหนาที่ ทําใหเกิดปญหาขอพิพาทขัดแยงในเรื่องที่ดินและปาจํานวนมาก
และมีความรุนแรง
ในการแกไขปญหา กสม. ไดมีขอเสนอทั้งในระดับการแกไขเฉพาะหนาในรายกรณี
ตามคํารองเรียนและการจัดทําขอเสนอเชิงหลักการและนโยบาย โดยสรุปขอเสนอไดดังนี้
(๑) ขอเสนอเฉพาะหนา
(๑.๑) ดานกระบวนการยุติธรรมเสนอใหยุติการกระทําที่รุนแรงตอราษฎรใน
พื้นที่พิพาททั้งโดยหนวยงานของรัฐและภาคเอกชน และสรางกลไกและกระบวนการยุติธรรมที่ชวยให
ราษฎรไดเขาถึงทรัพยากรในการตอสูเพื่อความเปนธรรมในกระบวนการยุติธรรมไดจริงทั้งในระดับ
ทองถิ่นและในระดับชาติ
(๑.๒) ดานขอมูลและระบบฐานขอมูล รัฐควรปรับปรุงการเก็บ ขอมูลและ
การเก็บรักษาขอมูลและหลักฐานเกี่ยวกับที่ดินใหดีและปลอดภัย และมีกลไกใหสาธารณะตรวจสอบ
และเขาถึงขอมูลที่ดินของรัฐไดโดยงาย
(๒) ขอเสนอระยะยาว
(๒.๑) ปรับ ปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ ที่ดินและทรัพยากรทั้งหมด โดยทําเป น
“ประมวลกฎหมายการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากร” ที่มีลักษณะเปนกฎหมายสง เสริม เพื่อ
ลดการทับซอนของกฎหมายหลายฉบับในที่แปลงเดียวกัน ตลอดจนสามารถจัดการที่ดินและทรัพยากร
ไดอยางบูรณาการรวมทั้งการสงเสริมใหเกิดการใชที่ดินอยางมีประสิทธิภาพและภายใตกฎหมายใหม
ควรปรับปรุงแกไขระเบียบวิธีปฏิบัติในการสํารวจพิสูจนสิทธิ รวมทั้งการออกเอกสารสิทธิ โดยใหผูมี
สวนไดเสียมีสวนรวม
(๒.๒) ทบทวนระบบการถือครองที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม โดยไมควรเกิน
กว า ๕๐ ไร เพื่ อ ให เกิ ด การกระจายการถื อ ครองที่ ดิ น และทบทวนระบบกรรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ที่ มี
หลากหลายแบบเปนมาตรฐานเดียวกันดังนี้

๑๓๖

๑๓๗
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(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
การกําหนดเงื่อนไขการใชป ระโยชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม กําหนดระยะเวลาหามจําหนายจายโอน
การซื้อขายที่ดินตองไดรับความเห็นชอบจากชุมชน
(๒.๒.๓) ระบบกรรมสิทธิ์ในที่ดินของชุมชนแบงออกเปน ๒ ประเภท
- เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของชุมชนเปน “โฉนดที่ดิน” ในที่
สาธารณประโยชนประเภทพลเมืองใชประโยชนรวมกัน เชน หนองน้ํา ทําเลเลี้ยงสัตว ปาชุมชน ซึ่งชุมชน
มีอํานาจในการบริหารจัดการที่ดินดังกลาวเพื่อใชประโยชนรวมกัน
- ระบบกรรมสิ ท ธิ์ เ ชิ ง ซ อ น เป น ที่ ดิ น ในชุ ม ชนที่ มี สิ ท ธิ
ในเชิงปจเจก แตชุมชนมีสวนในการควบคุมใหเปนไปตามแบบแผนของชุมชนดวย
- ดานการบริหารจัดการที่ดินที่เปนเอกภาพ ควรยุบควบรวม
หนวยงานราชการที่ปฏิบัติงานซ้ําซอนกันใหมารวมกันเปนหนวยงานเดียว
- รัฐควรสงเสริมสนับสนุนใหชุมชนทองถิ่นมีอํานาจ แรงจูงใจ
และความรูในการจัดการที่ดินและทรัพยากรไดอยางสมดุลและยั่งยืน
- การซื้อขายที่ดิน ควรมีกลไกการควบคุมตรวจสอบที่เหมาะสม
ไม ให ผู ซื้ อ อาศั ย อํ านาจเหนื อตลาดไปกวานซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ เก็ ง กําไรโดยไม ทํ า ประโยชน หรือ นํ า ไปใช
ประโยชนที่สงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- รัฐควรสนับสนุนใหเกิดกระบวนการนโยบายสาธารณะใน
การกําหนดนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากร ที่มีสวนรวมจากทุกภาคสวน
- การบั ง คั บ ใช กฎหมายเกี่ย วกับ ที่ ดิน และทรัพ ยากรควร
สรางกลไกและกระบวนการตีความและบังคับใชกฎหมายใหอยูบนฐานองคความรูและขอเท็จจริง
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(๓) ขอเสนอเชิงหลักการ
(๓.๑) รัฐควรสงเสริมและสนับสนุนใหราษฎรไดรับสิทธิที่จะมีที่ดินอยูอาศัย
และทํา กิน เพีย งพอตอการยัง ชีพและการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตอยางทั่วถึง โดยสํา รวจราษฎรที่ไ มมี
ที่อาศัยทํากินและเรงรัดจัดที่ดินใหราษฎรผูไมมีที่ดินทํากินใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว
(๓.๒) รัฐควรจัดการศึกษาใหราษฎรและเจาหนาที่รัฐมีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสิทธิและการปกปองคุมครองสิทธิในที่ดินของราษฎรและชุมชนและเมื่อราษฎรมีขอพิพาทเรื่องที่ดิน
รัฐควรจะตองมีหนวยงานใหขอมูลและคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการและระเบียบกฎหมายแกราษฎร
(๓.๓) เมื่อมีปญหาพิพาทขัดแยงเรื่องสิทธิในที่ดินและทรัพยากร รัฐจะตอง
วางโครงสรางและกลไกการแกไขปญ หาอยางมีสวนรวมแบบถาวร ราษฎรที่มีปญ หาพิพาทขัดแย ง
เรื่องสิทธิในที่ดินและทรัพยากร จะตองมีสวนรวมในกระบวนการจัดการแกไขปญหาขอพิพาทในที่ดิน
๕) การจัดการทรัพยากรพลังงาน
สถานการณปญหาการจัดการทรัพยากรพลังงานในชวง ๖ ปที่ผานมา ยังคงเปนประเด็น
ความขัดแยง ระหวางรัฐและประชาชน ป ญ หาการขาดการมีสวนรวมในการตัดสิน ใจตอการจัดหา
ทรัพยากรพลังงานที่เหมาะสมและไมมีผลกระทบตอ
ทรัพ ยากรธรรมชาติ สภาพแวดลอ ม และวิถ ีก าร
ดํา รงชีวิต ของชุม ชน เชน กรณีรอ งเรีย นเกี ่ย วกับ
การขาดการมีสวนรวมและผลกระทบที่เ กิด ขึ้น จาก
โครงการสํารวจปโตรเลียมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ
และอีสาน อาทิ พื้นที่จังหวัด ลําปาง สุรินทร กาฬสินธุ
อุ ด รธานี บุ รี รั ม ย และขอนแก น กรณี ก ารคั ด ค า น
โครงการกอสรางโรงไฟฟาถานหิน ในพื้นที่จัง หวัดนครศรีธรรมราช กระบี่ สงขลา และตรัง กรณี
การคัดคานโครงการกอสรางโรงไฟฟานิวเคลียรในพื้นที่ภาคอีสาน หรือกรณีการคัดคานการกอสราง
โรงไฟฟาชีวมวลที่ตั้งอยูกลางชุมชนและอาจสงผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพของประชาชน
ของจังหวัดเชียงราย กระบี่ หรือตราด เปนตน
นอกจากนี้ ยังมีคํารองเรียนที่เกี่ยวของกับกระบวนการขนสงดานพลังงาน อาทิ การรองเรียน
ให แ ก ไขผลกระทบจากสารเคมี ต อ พื้ น ที่ เกษตรกรรมของชุ ม ชนที่ เกิ ด จากการก อ สร า งท อ ส ง ก า ซ
ธรรมชาติของบริษัทเอกชนดานพลังงานแหงหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี และอยุธยา กรณีการรองเรียน
ขอใหจายคาชดเชยที่ดินที่ถูกเวนคืนจากการกอสรางโครงขายสายสงไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดนาน ลําปาง และระยอง รวมทั้งกรณีทอสงน้ํามันดิบของบริษัทเอกชน
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ดานพลังงานแหงหนึ่ง รั่วในทะเลอาวไทยบริเวณจังหวัดระยอง สงผลกระทบตอระบบนิเวศทางทะเล
และชายฝง และการประกอบอาชีพประมงและการทองเที่ย วบริเ วณเกาะเสม็ดและชายฝง ทะเล
จังหวัดระยองไดรับความเสียหายเปนมูลคามหาศาล
๖) ผลกระทบมลพิษ จากโรงงานอุต สาหกรรม และปญ หาการจัด การกาก
ของเสียภาคอุตสาหกรรม (คํารองที่ ๒๐/๒๕๕๖)
กรณีรองเรียนในประเด็นปญหาผลกระทบมลพิษจากการประกอบกิจการโรงงาน
อุตสาหกรรม ยังคงเปนกรณีที่มีการรองเรียนตอ กสม. ชุดที่สองเปนจํานวนมาก โดยจากการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงพบวา สาเหตุของปญหาสวนใหญมาจากการที่เจาหนาที่ที่เกี่ยวของละเลย ไมติดตาม หรือ
กํากับ ดูแลให การประกอบกิ จการโรงงานอุตสาหกรรมเป น ไปตามขอกําหนดตามกฎหมายวาด วย
โรงงานอยางเครงครัด ทําใหผูประกอบการโรงงานไมไดใชความระมัดระวังในการประกอบกิจการและ
บางกรณีมีเจตนาที่จะปลอยมลพิษออกจากโรงงานเขาสูชุมชน อาทิ การรองเรียนผลกระทบจากการ
ประกอบกิ จ การโรงงานปาล ม น้ํามั น ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชุ ม พร โรงงานหลอมทองแดงในพื้ น ที่จั ง หวั ด
นครปฐม กาญจนบุรี และชลบุรี หรือโรงงานน้ําตาลในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน
ในสวนกรณีปญหาการจัดการกากของเสียภาคอุตสาหกรรม มีการรองเรียนตอ
กสม. หลายกรณี โดยกรณีรองเรียนที่มีความรุนแรงมากที่สุด คือ การลักลอบทิ้งกากอุต สาหกรรมใน
พื ้น ที ่ตํา บลหนองแหน อํา เภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสงผลกระทบตอแหลงน้ํา
และดินจากการสะสมของสารเคมีที่เปนพิษ และ
ส งผลกระทบต อสุ ขภาพของประชาชนในชุ มชน
สัตวและพืชผลทางการเกษตรไดรับความเสียหาย
เป น จํ านวนมาก โดยจากการตรวจสอบพบว า
สาเหตุ สํ าคั ญ ของป ญ หาเกิ ด จากหน ว ยงานรั ฐ
ละเลยที่จะแกไขปญ หาใหทัน ทวงที เนื่องจาก
ไมมีระบบควบคุมตรวจสอบกิจการรับกําจัดขยะ
และของเสียภาคอุตสาหกรรมที่ไดมาตรฐานและไมมีกลไกในการติดตามตรวจสอบอยางเครงครัด
ทําใหสถานการณปญหาผลกระทบตอสภาพแวดลอมและสุขภาพมีความรุนแรงมากขึ้น และลุกลามไป
จนทําใหเกิดปญหาความขัดแยงระหวางชาวบานกับภาคเอกชนที่ถูกกลาวหา จนทําใหเกิดการลอบทํา
ราย คุกคาม และลอบสังหารแกนนําชาวบานที่ออกมารองเรียนจนเสียชีวิต
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๗) การจัดการทรัพยากรแร
สถานการณปญ หาการจัด การทรัพ ยากรแร แมจํา นวนคํา รอ งในประเด็น นี้
จะลดน อ ยลงเมื่ อเที ย บกับ จํ านวนคํ าร องเรีย นต อ กสม. ชุ ด แรก แต ก ลับ พบว าความรุน แรงของ
สถานการณ ป ญ หาความขั ด แย ง ในการจั ด การ
ทรัพยากรแรที่มีการรองเรียนตอ กสม. ชุดที่สอง
มิไดลดน อยลง โดยเฉพาะอย างยิ่ งในดานขนาด
ของผลกระทบต อ ชุ ม ชน เนื่ องจากการปนเป อ น
สารพิ ษ เชน ไซยาไนท และปรอท ที่เกิดขึ้นจาก
การประกอบกิจการเหมืองแรทองคําที่นับวันจะทวี
ความรุนแรงขึ้น ไมวาจะเปนผลกระทบจากการทํา
เหมืองแรทองคําที่จังหวัดเลย และพื้นที่รอยตอจังหวัดเพชรบูรณ พิจิตร และพิษณุโลก
กรณีการรองเรียนการทําเหมืองแรทองคําที่อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย (คํารอง
ที่ ๑๕๕/๒๕๕๐) จากการตรวจสอบพบวา มีขอสงสัยวาเหมืองจะเปนสาเหตุสําคัญของการปนเปอน
ไซยาไนท ซึ่งเปนสารเคมีที่ใชในการแตงแร รวมถึง โลหะหนักบางตัว อาทิ สารหนู แมงกานีส ฯลฯ
ในสิ่งแวดลอมและเปนสาเหตุของการเจ็บปวยของคนที่อาศัยอยูในชุมชนรอบเหมืองหรือไม เนื่องดวย
หลังจากที่เหมืองไดรับใบอนุญาตโรงแตงแร ชาวบานรอบเหมืองเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอม เริ่มมี อาการผิด ปกติ ท างด านรางกาย เช น ผดผื่น คั น ตามผิ วหนั ง ปวดเมื่ อยตาม
รางกาย แสบตา นอกจากนี้ยังมีอาการเครียด นอนไมหลับ เนื่องจากเสียงระเบิดจากขุมเหมืองและ
การมี ฝุ น ฟุ ง กระจายปกคลุ ม ไปทั่ ว หมู บ าน ชาวบ านได ร วมตั ว กั น ในนามกลุ ม คนรัก ษ บ านเกิ ด เพื่ อ
ขับเคลื่อนใหเกิดการปกปองและคุมครองสิทธิของชุมชน โดยการเริ่มยื่นเรื่องรองเรียนตอหนวยงานที่
เกี่ยวของเพื่อใหแกไขปญหาผลกระทบ มีการประกาศยกเลิกการใชบอน้ําบาดาลบางจุด เพราะพบ
สารอันตรายเกินเกณฑมาตรฐานน้ํา
บาดาลที่ ใช บ ริ โภค สํ านั กงาน
สาธารณสุขจังหวัดเลยออกประกาศ
หามกินหอยขมในลําหวยเหล็ก มีการ
ตรวจพ บ การป น เป อน ป รอท
ตะกั่ว และไซยาไนท ในเลือดของ
ชาวบ านที่ อาศั ย อยู ใน ๖ หมู บ าน
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รอบเหมือง หนวยงานภาครัฐไดพยายามแกไขปญ หาโดยการตั้ง คณะทํา งานในระดับ จัง หวัดแตก็
ไมสามารถแกไขปญหาไดมากนัก การเคลื่อนไหวของชุมชน ทําใหใน ป พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะรัฐมนตรีมี
มติใหชะลอการขยายพื้นที่ประทานบัตรรวมถึงใหศึกษาและแกไขปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้น
ที่ ม าของสารพิ ษ เป น ประเด็ น ที่ มี ก ารถกเถี ย งกั น อย า งมาก แต ก็ ไ ม ไ ด มี
กระบวนการพิสูจน ที่ทุกฝายยอมรับ รวมกัน ปญ หาจึงยังไมถูกแกไข ไมมีการเยีย วยาแกผูที่ไดรับ
ความเสียหาย ไมมีการบําบัดและฟนฟูพื้นที่ปนเปอนสารพิษ ชาวบานที่เจ็บปวยเริ่มมีจํานวนมากขึ้น
และอาการรุน แรงมากขึ ้น ตามลํา ดับ ในขณะเดีย วกัน ทางบริษ ัท ก็พ ยายามจะขอขยายพื ้น ที่
ประทานบัตรทําเหมือง และมีกระบวนการศึกษาผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพตามที่
กฎหมายกําหนด ทําใหความขัดแยงรุนแรงและขยายวงกวางมากขึ้น ชาวบานปกปองสิทธิของชุมชน
ดวยตนเองโดยใชวิธีการตั้งดานปดถนนทางเขาออกเหมืองที่ตัดผานหมูบาน เกิดเปนคดีความฟองรอง
กัน ระหวางชาวบ านและบริษั ท มีก ารเจรจาต อรอง การขม ขู คุ กคามแกนนํ าชาวบ าน จนกระทั่ ง
กลางดึก ของคืน วัน ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไดมีก ลุม ชายฉกรรจ จับ ตัว ขม ขู และทํ า รา ย
ชาวบา นกลุม คนรักษบานเกิดเพื่อมิใหขัดขวางการขนแรออกจากบริเวณเหมือง เหตุการณ ดังกลาว
กอใหเกิดกระแสวิพากษวิจารณกันอยางกวางขวางเกี่ยวกับความรุนแรง การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่
เกิดขึ้นจากการทําธุรกิจเหมืองแรในประเทศไทย ภายหลังการยึดอํานาจการปกครองของ คสช. ชาวบาน
กลุมรักษบานเกิดไดยื่นหนังสือตอ พลเอก ประยุท ธ จัน ทรโ อชา หัวหนา คสช. ขอใหแ กไ ขปญ หา
ปจจุบัน ทหารไดมีการจัดตั้ง กลไกการทํางานเพื่อยุติความขัดแยง แตไมไดรับการยอมรับจากชุมชน
ชาวบานมีขอเสนอใหปดเหมืองถาวรและฟนฟู
กรณีการทําเหมืองแรทองคําในพื้นที่รอยตอ ๓ จังหวัดไดแก พิจิตร เพชรบูรณ
และพิษณุโลก สงผลกระทบทําใหแหลงน้ําธรรมชาติเหือดแหง ขาดน้ําใชทําเกษตร ชาวบานตองซื้อน้ํากิน
น้ําใช เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกิดมลพิษทางฝุน
เสี ยง แรงสั่ นสะเทื อนจากการระเบิ ดหิ น มี การ
ตรวจพบการปนเป อ นสารไซยาไนด สารหนู
และโลหะหนักในดินและแหลงน้ําที่ชาวบานใชใน
การอุปโภค พบชาวบานเจ็บปวย สวนชุมชนที่ไม
สามารถปรับตัวอยูในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป
ได ก็ ไ ด ย  า ยถิ่ น ฐานออกไป เกิ ด ภาวะชุ ม ชน
ล ม สลาย วัดราง โรงเรียนราง ปจจุบันเหมือง
ยังคงเปดดําเนินการและขยายพื้นที่ดําเนินการ
อยางตอเนื่อง ชาวบานที่ลุกขึ้นมาตอสู คัดคาน ถูกขมขู คุกคาม ถูกกลุมอิทธิพลกราดยิงปนเขาใสในบาน
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ชาวบ านไดยื่ น เรื่องรองเรีย นต อ กสม. ให ตรวจสอบการละเมิดสิท ธิ และไดยื่ น หนั งสือตอหัวหน า
คสช. ใหเขามาดูแลจัดการกับปญหา และมีนักวิชาการ ที่รวมกลุมกันทํางานศึกษาเพื่อพิสูจนที่มาของ
สารพิษ โดยมีมหาวิทยาลัยรังสิตเป น แกนหลักรวมกับ สถาบันนิติวิทยาศาสตร
นอกจากกรณี รองเรียนปญ หาผลกระทบที่เกิดจากการทําเหมืองแรแลว กสม.
ยังไดรับการรองเรียนในประเด็นปญหาการขาดการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรแรหลายกรณี
โดยกรณีรองเรีย นที่สํา คัญ ไดแก การคัดคานโครงการเหมืองแรโ ปรแตซในพื้นที่จัง หวัดอุดรธานี
(คํารอ งที่ ๑๖๐/๒๕๕๕) ซึ่ง เปน เหมือ งแรใ ตดิน ขนาดใหญมีพื้น ที่สัม ปทานประมาณ ๗ หมื่น ไร
กํ า ลัง การผลิ ต ป ล ะ ๒ ล า นตั น สํ า รวจในป ๒๕๑๖ ทํ า สั ญ ญาในป ๒๕๒๗ ป จ จุ บั น เป น ของ
บริษัทเอกชนแหงหนึ่ง จากการตรวจสอบพบวา ชุมชนรับทราบขอมูลในป ๒๕๔๔ และหวั่นเกรงวาจะ
เกิ ด ผลกระทบในประเด็ น ต อ ไปนี้ (๑)
ผลกระทบตอเกษตรกรรมที่เปนเศรษฐกิจ
หลั ก ของชุ ม ชนท อ งถิ่ น จากการขยายตั ว
ของดิ นเค็ ม น้ํ าเค็ มจากการแต งแร และ
ความเค็มจากกองเกลือ (๒) ผลกระทบตอ
สุ ข ภาพจากมลพิ ษ ขณะทํา เหมื อ ง ฝุน
เกลือ ฯลฯ รวมทั้งจากคุณภาพสิ่งแวดลอม
ที่เปลี่ย นไปในระยะยาว (๓) ความเสี่ย ง
จากดิน ทรุด เหมืองถลม อุบั ติเหตุจากการทําเหมือง (๔) ความเสี่ย งจากการพัฒ นาอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง ซึ่งจะกระทบตอวิถีทองถิ่น (๕) ความเสี่ยงซึ่งชุมชนไมสามารถจะควบคุมได เชน มีการออก
กฎหมายรับรองการทําเหมืองใตดินที่อยูลึกเกิน ๑๐๐ เมตรโดยไมตองขอความยินยอมจากเจาของ
ที่ดิน หรือการใชชองอุโมงคเหมืองสําหรับทิ้งกากของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรมและกากนิวเคลียร
จากโรงไฟฟานิวเคลียร ชาวบานที่ไดรับผลกระทบไดรวมตัวกันในนามกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอมอุดรธานี
เคลื่อนไหวคัดคานและพยายามที่จะเขาไปมีสวนรวมกับรัฐในการจัด การทรัพ ยากรมาอยางตอเนื่อ ง
ตลอดสิบ กวา ปที่ผา นมา ในขณะที่ ทางบริษัท และหนว ยงานรัฐ ที่เกี่ยวของไดเดินหนาดําเนินการ
ตามขั้นตอนที่จะออกประทานบัตรเหมืองแร ทําใหเกิดความขัดแยง ปะทะกันรุนแรงหลายครั้ง ทั้งใน
ขั้นตอนการรังวัดปกหมุดขึ้นรูปแผนที่การทําเหมือง รวมถึงการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมและสุขภาพ โดยในปจจุบันเหมืองยังไมไดรับประทานบัตรเปดดําเนินการ

๑๔๒

๑๔๓

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

๘) การละเมิดสิทธิมนุษยชนขามพรมแดน
กสม. ไดรับ กรณี รองเรีย นตาง ๆ จากประชาชนในพื้น ที่ป ระเทศกัมพู ชา ลาว
พมา วาประสบปญ หาความเดือดรอนจากการใชป ระโยชน และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ที่ดิน ปา ลุมน้ํา ทะเลชายฝง และสินแร ตามวัฒ นธรรมวิถีชีวิตชุมชนภาคการเกษตรจากโครงการ
ของรัฐบาลไทย รั ฐวิส าหกิ จไทย หรือ บริษั ท ธุรกิ จไทยที่ ไปลงทุ น ตามประเทศต าง ๆ โดยมี กรณี
รองเรียนตอ กสม. ทั้งหมด ๑๔ กรณี แบงเปน ๗ กลุมประเด็น มีทั้งที่เปนกรณีการรองเรียนคัดคาน
โครงการของรัฐหรือ เอกชนไทยที่ ไปลงทุ น ก อ สรางในพื้ น ที่ พ รมแดนระหวางประเทศหรือในพื้ น ที่
ตางประเทศ เชน โครงการสรางเขื่อนโรงไฟฟาพลังน้ํ า ๔ แหง ไดแก เขื่อนฮัตจี ลุมน้ํ าสาละวิน
(พรมแดนไทย-พมา) เขื่อนบานกุม (พรมแดน
ไทย-ลาว) เขื่อ นไซยบุ รี ประเทศลาว และ
โครงการสร า งเขื่ อ นในประเทศจี น และ
ระเบิ ดเกาะแกงลุมน้ํ าโขง สงผลกระทบต อ
ระบบนิ เวศของแมน้ํ า และการดํารงวิถีชีวิต
ขอ ง ชุ ม ช น ริ ม แ ม น้ํ าจํ าน วน ม าก ก ร ณี
บริษั ท เอกชนสั ญ ชาติ ไ ทยได รั บ สั ม ปทาน
ที่ ดิ น ขนาดใหญ ใ นประเทศกั ม พู ช า ๒ แห ง เพื่ อ ประกอบอุตสาหกรรมโรงงานน้ําตาล 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 และกรณีโ ครงการโรงไฟฟา ถา นหิน เมือ งหงสา
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,

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

Respect, Remedy Framework (2554)) สวนที่ ๒ ความรับ ผิ ดชอบของภาคธุรกิจในการเคารพ
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
จากกรณี การรองเรีย นดานการละเมิดสิทธิในฐานทรัพยากรขางตน กสม. ได
ตรวจสอบขอเท็จจริง โดยมีกระบวนการตรวจสอบขอเท็จจริงเรื่องรองเรียน กลาวคือ การใหคูกรณี/
ผูเกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริงดวยเอกสาร เพื่อใหมีฐานขอมูลเบื้องตนที่เพียงพอสําหรับการตรวจสอบใน
ขั้นตอนตอไป การเชิญประชุมชี้แจงขอเท็จจริงดวยวาจาดวยวิธีการไตสวนสาธารณะ ผลที่ไดคือ ทําให
มี ขอ มู ล มากขึ้ น และในหลายกรณี ส ามารถที่ จ ะทํ าให เกิ ด การเจรจาเพื่ อ ยุ ติ ห รือ ชะลอการดํ า เนิ น
โครงการที่กําลัง เป น ป ญ หา และการกระตุ น ใหห น วยงานที่ มีอํานาจหน าที่โดยตรงตองลงไปแกไข
ปญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นแลวโดยทันที นอกจากนี้กระบวนการนี้ยังชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล
และความเขาใจระหวางผูรองเรีย น ผูถูกรอง และหนวยงานรัฐ ที่เกี่ย วของ โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
เจาหนาที่รัฐไดเกิดความเขาใจในกรณี รองเรียนมากขึ้น การเดินทางไปตรวจสอบขอเท็จจริงในพื้นที่
ผลที่ ไ ด คื อ ทํ า ให ผู ต รวจสอบได เห็ น สภาพพื้ น ที่ จ ริ ง และมี ค วามเข า ใจในสภาพป ญ หามากยิ่ ง ขึ้ น
นอกจากนี้ ยังเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกผูรองที่กําลังประสบปญหาอีกดวย การจัดทําขอเสนอ
ตอหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดการแกไขปญหาเฉพาะหนาในแตละกรณีรองเรียน เพื่อเปนการ
ปอ งกัน และแกไ ขปญ หาทั้ง ที่ไ ดเ กิด ผลกระทบขึ้น แลว และปอ งกัน ปญ หาที่กํา ลัง จะเกิด ขึ้น และ
การจั ดทํ ารายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษ ยชน เพื่ อ ประมวลขอ มู ลที่ ต รวจสอบได
ทั้งหมดตลอดจนความเห็นและมาตรการการแกไขปญหา เพื่อนําเสนอตอผูที่เกี่ยวของทุกฝายใหเกิด
การแกไขปญหาตอไป
นอกจากนี้ ในดานการประสานความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหา
โดยกลไกสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ กสม. ไดนําเสนอประเด็นปญหาเหลานี้ตอทั้งในที่ประชุมใน
ระดับโลกและระดับภูมิภาค ดังนี้
- 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

๑๔๔

๑๔๕
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- 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 2 0 12 , Phnom Penh, Cambodia; 6 - 7 August 2 0 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
จึ ง แบ ง เป น ระดั บ ผลการดํา เนิ น งานที่ ส ามารถแก ไ ข ปกป อ ง และคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในด า น
ฐานทรัพยากร ไดดังนี้
(๑) สามารถคุมครองสิทธิไดอยางเต็มที่ ดวยการมีสวนใหสาเหตุของปญหายุติ
ลงได หรือมีการแกไขปญ หาจนเปนที่พอใจแกผูรองเรียน เชน กรณี โครงการพัฒ นาในพื้นที่จังหวัด
ประจวบคี รี ขัน ธ โดยจากกระบวนการตรวจสอบและประชุ ม รวมกั บ หน วยงานราชการในจัง หวั ด
ประจวบคี รีขัน ธ ไดสงผลใหจัง หวัดประจวบคี รีขัน ธเปลี่ย นแปลงแผนพั ฒ นาของจัง หวัดจากเดิมที่
มุง เนน การพัฒ นาใหเ ปน พื้น ที่อุต สาหกรรมเปน มุง เนน การพัฒ นาพื้น ที่เ กษตรกรรม การประมง
และการทองเที่ยว กรณี การตรวจสอบบริษัท เอกชน สัญชาติไทยที่ไดรับสัมปทานที่ดินเพื่อประกอบ
ธุรกิจอุตสาหกรรมน้ําตาลในพื้น ที่ตําบลสําโรง (Samrong) และจงกัล (Chongkal) จังหวัดโอดอร
เมีย นเจย (Oddar Meanchey) ประเทศกัมพู ชาและไดกอให เกิดป ญ หาการละเมิดสิท ธิตอชุ มชน
ทองถิ่น ในประเทศกัมพูชา โดยผลการทํางานไดสงผลใหบริษัทเอกชนยอมถอนโครงการออกจากพื้นที่
และยอมชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นตอประชาชนชาวกัมพูชา กรณีที่ภาคประชาชนไดนําผล
การตรวจสอบไปประกอบเปนขอมูลสวนหนึ่งในการฟองคดีตอศาลและสามารถชนะคดี ไดแก กรณี
คัดค านการกอสรางโรงไฟฟ าเวีย งชั ย อําเภอเวีย งชั ย จัง หวัดเชี ย งราย และกรณี ป ระชาชนไดรับ
ผลกระทบจากการทําเหมืองหินภูเขา อําเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา และกรณี การรองเรีย นใหแกไข
ผลกระทบจากสารเคมีที่รั่วไหลจากทอสงกาซธรรมชาติของบริษัทเอกชนดานพลังงานแหงหนึ่งตอพื้นที่
เกษตรกรรม โดยยินยอมจายคาชดเชยและเปลี่ยนแปลงแนวเสนทางสงกาซธรรมชาติออกจากพื้นที่ที่
ไดรับผลกระทบ เปนตน
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(๒) สามารถคุมครองสิทธิไดเพียงบางสวน โดยมีผลใหเกิดการแกไขปญหาหรือ
บรรเทาความเดือดรอนลงไดระดับ หนึ่ง และสงผลใหเจาหน าที่ที่เกี่ยวของไดเขาไปตรวจสอบและ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของตน เปนการชะลอสภาพปญ หามิใหมีความรุนแรงขึ้น แตยังไมสามารถ
แกปญ หาจนเป นที่ยุติได เชน กรณี คํ ารองเรียนเกี่ยวกับผลกระทบมลพิษ จากโรงงานอุตสาหกรรม
กรณีการทําเหมืองแรทองคําทั้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดเลย กรณี การเปลี่ยนแปลงผังเมือง
โดยขาดการมีสวนรวมของประชาชน กรณีโครงการพัฒ นาอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝงทะเลภาคใต
กรณีปญ หาการดํา เนินนโยบายเขตพัฒ นาเศรษฐกิจพิเ ศษในพื้น ที่จัง หวัดตากและมุกดาหาร กรณี
การกอสรางโรงไฟฟาถานหินในหลายพื้นที่ และกรณีปญหาการละเมิดในการจัดการทรัพยากรปาไม
ของชุมชนจากการที่เจาหนาที่รัฐอางคําสั่ง คณะรักษาความสงบแหงชาติฉ บับ ที่ ๖๔/๒๕๕๗ เขา
ดําเนิ นการตอชุมชนที่อยู อาศั ย และทํากิน ในพื้น ที่ป า รวมทั้ง กรณี การละเมิดสิทธิของชุมชนทองถิ่น
กัมพูชาเนื่องจากการที่บริษัทเอกชนสัญชาติไทยที่ไดรับสัมปทานที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
น้ําตาลในพื้นที่เกาะกง ประเทศกัมพูชา ซึ่งภาคประชาชนและองคกรพัฒ นาเอกชนระหวางประเทศ
ไดนํ าผลการตรวจสอบของ กสม. ไปประกอบเป นข อมู ลในการฟ องคดี ต อศาลสิ ทธิมนุ ษยชนระหว าง
ประเทศ
(๓) ไมสามารถคุ มครองสิทธิได แตสงเสริมใหป ระชาชนไดเขาใจถึงสิ ทธิและ
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 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหชุมชนมีความเขาใจทั้งในเรื่องสิทธิชุมชนและสิทธิที่จะใช
ประโยชนจากพลังงานหมุนเวียนอยางอิสระและเทาเทียม และสรางเครือขายชุมชนผูตื่นรู เพื่อเสริมพลัง
ซึ่งกันและกัน และรวมกันผลักดันเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายพลังงานของรัฐที่เนนแหลง
พลังงานที่ยั่งยืนที่ชุมชนสามารถจัดการและพึ่งตนเองได
๑.๒) ยุ ทธศาสตรการจัดการกากของเสีย ภาคอุตสาหกรรม เพื่อศึ กษาวิเคราะห
สถานการณ แ ละป ญ หาที่ เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การจั ด การขยะอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ที่ ผ า นมาการกํ า จั ด ขยะ

๑๔๖

๑๔๗
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อุตสาหกรรมมีการดําเนินการที่ไมถูกสุขลักษณะ สรางความเสียหายตอสุขภาพและสิ่งแวดลอมของ
ชุมชน ตลอดจนการสูญเสียชีวิต สิทธิในทรัพยสิน และเสรีภาพในการประกอบอาชีพของชุมชน ซึ่งมีผู
ไดรับผลกระทบมาเปนเวลานาน
๑.๓) ยุ ท ธศาสตรดานการจัดการทรัพยากรแร เพื่ อศึ กษาวิเคราะห สถานการณ
ปญหาที่เกิดขึ้นตอชุมชนจากการทําเหมืองแรประเภทตาง ๆ ทั้งแรทองคํา แรเหล็ก แรโปรแตซ และ
แรหินอุตสาหกรรม
๑.๔) ยุทธศาสตรแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการที่ดินและการกําหนดขอบเขต โดยแผนที่
แนบทายหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวของของหนวยงานหลักที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการที่ดิน ศึกษาและเสนอ
แนวทางในการแกไขปญหาการทับซอนแนวเขตที่ดินของเขตอนุรักษกับ ที่ดินของรัฐ ประเภทอื่น ที่รัฐ
จัดสรรใหกับประชาชน ศึกษาและเสนอแนวทางการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐรวมทั้งแนวทางในการแกไขปญหาความขัดแยงระหวางรัฐกับประชาชนในการกําหนดแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ
๒) การมีสวนในการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน โดยการสนับสนุนใหเกิด
เครือขายอาสาสิทธิมนุษยชน ซึ่งเปนการนําเครือขายสิทธิมนุษยชนที่มีอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ใหไดมา
พบปะ หารือ และเรียนรูรวมกัน เพื่อเปนการขยายฐานของผูดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนใหเขามา
เป นเครือขายของ กสม. เพื่อใหเกิดการดําเนินงานรวมกัน เพื่อสงเสริมและสนั บสนุนกระบวนการ
เรียนรูของภาคประชาชนและภาคประชาสังคม ในการปกปอง คุมครอง และสงเสริมสิทธิมนุษยชน
เพื่อสนับ สนุน และขยายองคกรเครือขายดานสิทธิมนุษ ยชน โดยใหอาสาสมัครเปนแกนกลางหรือ
ผูประสานงานในพื้นที่สงเสริมและพัฒ นาความเขมแข็งของภาคประชาสังคม องคกรพัฒ นาเอกชน
ภาคประชาชน และชุมชนทองถิ่น เพื่อสงเสริมวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนและลดปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และสงเสริมศักยภาพ สมรรถนะ และสนับสนุนพื้นที่ในการชวยเหลือและรับเรื่องรองเรียนเบื้องตน
ตลอดจนเก็บขอมูลในพื้นที่ เพื่อเปนฐานขอมูลในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจากการ
ดําเนินโครงการที่ผานมา มีผลการดําเนินงาน ดังนี้
๒.๑) เกิดเครือขายการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนเชิงประเด็นตาง ๆ ในระดับ
พื้นที่ เชน เกิดเครือขายผูไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองแร ทั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและ
ภาคเหนือ เกิดการประสานงานกันระหวางเครือขายที่ดินในพื้นที่ภาคตาง ๆ และเกิดการแลกเปลี่ยน
การทํางานของแตละพื้นที่ในประเด็นผลกระทบจากโรงไฟฟาชีวมวล เปนตน
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๒.๒) เกิดวิสัย ทัศ นใ นการประสานงานการขยายเครือขายการดําเนิน งานดาน
สิทธิมนุษยชนทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นรวมกัน โดยภายหลังการดําเนินโครงการ ทําใหผูเขารวม
เปนอาสาสมัครพิทักษสิทธิมนุษยชนเกิดเปาหมายที่ชัดเจนวาจะมีการขยายจํานวนอาสาสมัครพิทักษ
สิทธิมนุษยชนจํานวนเทาใดในแตละพื้นที่และในแตละประเด็น
๒.๓) เกิดความรวมมือในการดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชน ทั้งดานการสงเสริม
และคุมครองสิทธิมนุษยชนระหวางเครือขายเชิงประเด็นตาง ๆ รวมกับ กสม.
๒.๔) เกิดกระบวนการมีสวนรวมในการดําเนินงานดานการคุมครองสิทธิมนุษยชน
โดยเฉพาะอย างยิ่ ง การมีสวนรวมในการคลี่ค ลายป ญ หาการละเมิดสิทธิมนุ ษ ยชนในระดับ พื้ น ที่ได
ทันทวงที
๒.๕) เกิดกระบวนการหนุ นเสริมการดําเนิน งานดานสิทธิมนุ ษ ยชน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการสนับสนุนขอมูลดานสิทธิมนุษยชนตอ กสม.
๒.๖) เกิดกระบวนการพึ่งพาอาศัยและชวยเหลือกันในการสงเสริมสิทธิมนุษยชน

๔.๔ ประเด็นที่ ๔: สิทธิมนุษยชนในกลุมผูเสี่ยงตอการถูกละเมิดหรือไดรับการปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรม
กสม. ตระหนักถึงความสําคัญ ของปญ หาการละเมิด สิท ธิม นุษ ยชนในกลุม ผูเสี่ยงตอการถูก
ละเมิ ด หรื อ ได รับ การปฏิ บั ติ ที่ ไ มเ ปน ธรรม เชน กลุ ม เด็ก สตรี ผู ส ูง อายุ ผู พ ิก าร กลุ ม บุ ค คล
หลากหลายทางเพศ กลุมบุคคลที่ไมมีสถานะทางทะเบียน กลุมชาติพันธุ กลุมแรงงานขามชาติ เปนตน
เพื่อใหกลุมผูที่เสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิดังกลาวไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชนและไดรับการปฏิบัติ
ที่เหมาะสมและเปนธรรม กสม. ไดดําเนินการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นตอกลุมผูเสี่ยงฯ ในหลายกรณี ดังมีกรณีตัวอยางดังนี้
๔.๔.๑ กลุมเด็ก และสตรี
๑) ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับเด็กและสตรี
ซึ่งเปนเรื่องที่ไดรับความสนใจในสังคมไทย ดังนี้
๑.๑) ดานสิทธิเด็ก
๑.๑.๑) กรณีการนําเด็กเขารวมการชุมนุมทางการเมือง (คํารองที่
๕๔/๒๕๕๗, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๙๒๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘)

๑๔๘

๑๔๙

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

ในชวงระหวางวันที่ ๑๒ มีนาคม – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เกิดเหตุการณการชุมนุมของ
กลุ ม แนวร ว มประชาธิ ป ไตยต อ ต า นเผด็ จ การแห ง ชาติ หรื อ นปช. ซึ่ ง มี เ ป า หมายเรี ย กร อ งให
นายอภิสิท ธิ์ เวชชาชี วะ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้ น ประกาศยุ บ สภาและจั ดการเลือกตั้ งใหม ตอมา
รัฐบาลใชมาตรการทางทหารเขากดดันกลุมผูชุมนุม และมีแนวโนมที่จะนําไปสูการใชกําลังความรุนแรง
โดยในบางเหตุการณปรากฏภาพของการชุมนุมที่มีการใชเด็กเขามาเกี่ยวของ และอยูในสภาพที่นาจะ
เปนอันตราย เชน นําเด็กนั่ง บนยางรถยนตที่ทําเปน บัง เกอร หรือการที่เด็กซึ่งติดตามบิดามารดา
หรือผูปกครองเขารวมการชุมนุม ไดซึมซับความรุนแรงจากการปลุกเรา ยั่วยุหรือใชวาจารุนแรงของ
แกนนําบนเวที
ตอมา ในชวงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ - เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เกิดการชุมนุม
ตอตานรางพระราชบัญ ญัตินิรโทษกรรมและการลมลางระบอบทักษิณ จนนําไปสูการประทวงขับไล
นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร รวมระยะเวลาตอสูยาวนานถึง ๖ เดือน ๙ วัน นายสุ เทพ
เทือ กสุบ รรณ ไดขึ้น เวทีป ราศรัย ยกระดับ การชุม นุม
และมีก ารจัด ตั ้ง “คณะกรรมการประชาชนเพื ่อ การ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยใหเปนประชาธิปไตยที่สมบูรณ
อัน มีพระมหากษั ตริย เป นประมุข” หรือ กปปส. ซึ่ งเป น
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
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๒๕๕๖ เพื่อใหผูจัดการชุมนุม ผูปกครองของเด็กที่เขารวมชุมนุม ตลอดจนเจาหนาที่ของรัฐที่ดูแล
การชุมนุมตระหนักวาเด็กและเยาวชนมีสิทธิและเสรีภาพที่จะแสดงออกในความคิดเห็นทางการเมือง
และการชุ ม นุ ม อย า งสงบโดยปราศจากอาวุ ธ ตามที่ บั ญ ญั ติ ไวใ นอนุ สั ญ ญาว าด ว ยสิ ท ธิเด็ ก และ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ การที่ผูปกครอง ผูเกี่ยวของอาจประสงคใ ห
เด็ก และเยาวชนไดมีโ อกาสเรีย นรูแ ละมีสว นรว มในการชุม นุม อัน เปน สว นหนึ่ง ของความเขา ใจ
หลักพื้น ฐานสิทธิเสรีภ าพนั้น เปน สิ่งที่กระทํา
ไดตามกฎหมาย แตใ หหลีกเลี่ยงการพาเด็กที่
ยั งไมสามารถช วยเหลือตนเองไดเขารวมการ
ชุมนุมโดยไมจําเปน สําหรับเด็กและเยาวชนอื่น
ใดที่ อยู ในที่ ชุ มนุ ม นั้ น เป น หน าที่ ของผูจัด การ
ชุมนุม ผูปกครอง เจาหนาที่ของรัฐที่ดูแลการ
ชุมนุม ตลอดจนผูเกี่ยวของตาง ๆ จะตองปกปองคุมครอง โดยระมัดระวังการใชภาษา มลภาวะทางเสียง
หรือการแสดงออกตาง ๆ ไมใหเด็กและเยาวชนสัมผัสและซึมซับกับการปลุกเรา การสรางความเกลียด
ชัง หรือการใชความรุนแรงในรูปแบบตางๆ อันสงผลกระทบตอพัฒนาการของเด็กและเยาวชน เวที
ชุมนุมและสื่อมวลชน ไมพึงเสนอภาพ เนื้อหา ที่เปนการระบุตัวตนของเด็กและเยาวชนในลักษณะที่เปน
เหตุใหเกิดความเสียหายอันอาจสงผลกระทบตอจิตใจ ชื่อเสียง สิทธิประโยชนอื่นใด ตลอดจนสวัสดิ
ภาพของเด็ ก และเยาวชนและในการชุ ม นุ ม ต อ งไม ใ ช เด็ ก เป น แนวหน า ที่ สุ ม เสี่ ย งอั น ตราย หาก
สถานการณมีแนวโนมไปสูความรุนแรง ผูจัดการชุมนุม ผูปกครองของเด็กที่เขารวมชุมนุม ตลอดจน
เจ า หน า ที่ ของรั ฐที่ ดู แ ลการชุ ม นุ ม จะต อ งนํ าเด็ ก ออกจากพื้ น ที่ ก ารชุ ม นุ ม โดยเร ง ด วน ทั้ ง นี้ เพื่ อ
ประโยชนสูงสุดของเด็กและเยาวชนเปนสําคัญ
นอกจากนี้ เครือขายตางๆ ที่ทํางานดานเด็กและเยาวชน ยังไดแสดง
จุด ยื น ข อ เรี ย กรอ ง และขอ เสนอแนะไปยั ง ทุ ก ฝ ายที่ เกี่ ย วข อ ง ห า มมิ ให นํ าเด็ ก เขา ไปเกี่ ย วขอ งใน
สถานการณความขัดแยงทางการเมือง ทั้งในเชิงสัญลักษณและสถานการณที่มีความรุนแรง เนื่องจาก
เด็กเปนวัยที่กําลังพัฒนาออนประสบการณตองไดรับการปกปองคุมครองโดยผูใหญในสังคมใหดีที่สุด
และเรียกรองใหทุกภาคสวนปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางตรงไปตรงมา หลีกเลี่ยงการใชความรุนแรง
ดวยวาจา อาวุธ และอุปกรณทุกชนิดที่อาจกอใหเกิดอันตรายแกเด็ก

๑๕๐

๑๕๑

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

๑.๑.๒) กรณี ก ารจั ด กิ จ กรรมรั บ น อ งใหม แ ละการประชุ ม เชี ย ร ข อง
สถาบันการศึกษา
ในชวงเวลาเปดภาคการศึกษาของสถาบันการศึกษาตางๆ หลายสถาบันไดมีการจัดกิจกรรม
ตอนรับนักเรียนหรือนักศึกษาใหมและการประชุมเชียร ซึ่งเปนกิจกรรมที่นักเรียนรุนพี่จัดขึ้นสําหรับ
นักศึกษาใหมที่เขารับ การศึกษา เพื่อจะไดทําความรูจักกับรุนพี่ของสถานศึกษา และเรีย นรูวิธีการ
ประพฤติปฏิบัติตัวในสังคมสถานศึกษานั้น กิจกรรมดังกลาวจะจัดขึ้นตั้งแตชวงกอนเปดการศึกษา
จนถึงหนึ่งเดือนภายหลั งจากวันแรกที่
เป ดการศึ กษา ซึ่ งจะปรากฏภาพข าว
ท างสื่ อม วล ชน สั งค ม อ อ น ไล น
เกี่ ย วกั บ ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จากการ
ประพฤติ ตัวไมเหมาะสมของรุน พี่ ใน
บางสถาบันที่ใชอํานาจอยางไมถูก ไม
ควรโดยอางเหตุ ผ ลวาเป น เรื่องของ
การรับนอง เชน สั่งใหรุนนองทํากิจกรรมตาง ๆ ที่สุมเสี่ยงตอการเกิดอันตรายแกรางกายหรือจิตใจ
และ/หรือละเมิดคุณคาศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เชน การสั่งใหวิ่งรอบสนาม การสั่งใหจับอวัยวะเพศของ
กันและกัน การสั่งใหถอดเสื้อผาทามกลางสาธารณชน การจับหัวรุนนองมุดทราย การเทเหลากรอกปาก
จนรุนนองถึงขั้นเสียชีวิต การรับนองโดยใหรุนนองกินฟกทองบดบนแปรงขัดสวม การใชน้ําตาเทียนหยดใส
รุนนองจนเปนแผลพุพอง การเตนเพลงกลวยทับที่มีทาทางสอไปในทางเพศ เปนตน
กสม. ได รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรมรั บ น อ งใหม แ ละการประชุ ม เชี ย ร ของ
สถาบั นการศึกษาหลายสถาบันวา กิจกรรมรับนอง
ใหม แ ละการประชุ ม เชี ย ร มี ผ ลกระทบต อ สภาพ
รางกายและจิตใจของนักศึกษานองใหม มีกิจกรรมที่
ล อ แหลมทางเพศ มี ก ารใช ค วามรุ น แรงทั้ ง ต อ
รา งกายและจิต ใจ มีก ารเรีย กนัก ศึก ษานอ งใหม
ซอมเชีย รใ นโรงยิมของมหาวิทยาลัย และในการ
ซอมเชียรจะไมใหมีการพัก ไมใหดื่มน้ํา ไมใหรับประทานอาหาร จนนักศึกษานองใหมเจ็บปวยจํานวน
หลายคน โดยกิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียรในลักษณะดังกลาวก็ยังคงปรากฏใหเห็นอยู
เปน ประจําทุกป แมจะเปนกิจกรรมที่ไมไดมีการบังคับใหนักศึกษาเขารวมกิจกรรม โดยนักศึกษาตอง
สมัครใจในการเขารวม แตนักศึกษาใหมสวนใหญเกรงวาตัวเองจะไมไดรับการยอมรับ หรือเปนแกะดํา
ในคณะหรือในรุน จึงยอมเขารวมกิจกรรมการรับนองทั้งที่ตนไมเต็มใจ
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กสม.ไดดําเนินการตรวจสอบเปนระยะๆ โดยเชิญผูบริหารของสถาบัน การศึกษาที่ถูกรองเรียน
เขาประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการแกไขปญหา และมีความเห็นรวมกันวาสถาบันการศึกษาควรให
ความสํา คัญ ตอการจัดกิจกรรมรับ นองใหมและการประชุมเชียรของนักศึกษาในสถาบัน จําเปนตอง
จัดใหมีการประชุม ซักซอมความเขาใจกับสโมสรนักศึกษาและนักศึกษารุนพี่ เพื่อใหทราบถึงขอควร
ปฏิบัติหรือขอที่ไมค วรปฏิบั ติในการจัดกิจกรรมรับน องใหมและการประชุมเชีย ร พรอมทั้งชี้แจงถึง
ผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ต อ สถาบั น การศึ ก ษาและตั ว นั ก ศึ ก ษาเอง ในการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให จั ด
กิจกรรมรับ น องใหมและการประชุมเชีย ร สถาบั น ควรพิจารณาในรายละเอีย ดของกิจกรรมวาเป น
กิจกรรมที่นําไปสูจุดมุง หมายตามที่สถาบัน การศึกษาตองการจริง หรือไม และในการจัดกิจกรรม
ทุก ครั้งตองมีอาจารย ที่ป รึกษาดูแลอยางใกลชิดและสามารถตัดสินใจ ในเหตุการณ ที่ไมไดคาดคิ ด
หรือไมพึงประสงคที่อาจเกิดขึ้นและสถาบันการศึกษาควรมีการตรวจสอบและติดตามการทํากิจกรรม
ดังกลาวเพื่อปองกันมิใหมีการละเมิดสิทธิของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมการรับนอง หากปรากฏมีการ
กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิของนักศึกษา หรือการกระทําผิดกฎหมาย สถาบันการศึกษาตองพิจารณา
ดําเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดตอไป โดย กสม. ไดแสดงความหวงใยในเรื่องนี้ผานสื่อมวลชนใน
ชวงเวลากอนเปดภาคการศึกษาเสมอๆ
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ กสม. ไดออกแถลงการณ
เรื่อง “การรับนองตองเคารพสิทธิมนุษยชน” ระบุใหสถาบั นการศึกษาควรใหความสําคัญตอการจัด
กิจกรรมรับนองใหมและการประชุมเชียรของนักศึกษาในสถาบัน โดยจําเปนตองจัดใหมีการประชุมกับ
สโมสรนักศึกษาและนักศึกษารุนพี่ เพื่อใหทราบถึงขอควรปฏิบัติหรือไมควรปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
การพิจารณารายละเอียดกิจกรรมกอนการอนุญาตใหจัด โดยแตละกิจกรรมควรมีอาจารยที่ปรึกษา
ดูแลอยางใกลชิด และสถาบันการศึกษาควรมีการตรวจสอบและติดตามการทํากิจกรรมดังกลาวเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดมีการละเมิดสิทธิของนักศึกษาที่เขารวม หากปรากฏการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิ
ของนักศึกษา หรือมีการกระทําผิดกฎหมาย สถาบันการศึกษาตองพิจารณาดําเนินการตามกฎหมาย
โดยเด็ดขาดตอไป
๑.๑.๓) กรณีสถานศึกษาปฏิเสธไมใหเขาเรียนในโรงเรียน
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนเกี่ยวกับกรณี สถานศึกษาปฏิเสธไมใหเขา
เรียนหลายกรณี ดังนี้
กรณี ที่ ๑ กรณี สถานศึ กษาสั่งพั กการเรีย นเด็กนั กเรีย นและไดรับ
อนุญาตใหเขาสอบปลายภาคเทานั้น โดยอางวาเด็กนักเรียนมีพฤติกรรมกาวราว ไมตั้งใจเรียน มีการ
ตักเตือนแลวไมเชื่อฟงผูรองอางวา การกระทําดังกลาวยังไมปรากฏหลักฐานชัดเจนวามีการกระทําผิด

๑๕๒

๑๕๓
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จริง และเปนเพียงการหยอกลอกับเพื่อนในกลุมเทานั้น แตกลับไดรับคําชี้แจงจากผูบริหารโรงเรียนวา
เด็ ก นั กเรีย นมี ก ารกระทํ า ผิ ด และให ผู ป กครองลงชื่ อในหนั ง สื อพั ก การเรีย น ซึ่ ง ผู รอ งได เจรจากั บ
ผูบ ริห ารโรงเรีย นแลวแต ไม เป น ผล ผู รองเห็ น วาการลงโทษพั กการเรีย นดั ง กลาวไม เหมาะสมกั บ
ความผิดที่เกิดขึ้น และไมใหโอกาสนักเรียนปรับปรุงตัวกอน ไมเปนธรรมกับนักเรีย น และสงผลตอ
สภาวะจิตใจ ผูรองเห็นวากระทรวงศึกษาธิการมิไดมีระเบียบที่เปดโอกาสใหกระทําเชนนี้ และเห็นวา
การกระทําดังกลาวขัดตอหลักสิทธิและประโยชนสูงสุดของเด็ก
กรณีดัง กลา ว กสม. ไดดํา เนิน การประสานงานติด ตามและดูแ ล
การดํา เนิน การใหฝายผูรองและฝายผูถูกรองรวมกัน ไกลเ กลี่ย หาทางออกในประเด็น ขอรองเรีย น
โดยอยูบนพื้นฐานที่คํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก รวมทั้งสิทธิเด็กในการศึกษาเปนสําคัญ จนสามารถ
หาขอ ยุต ิรว มกั น ซึ่ ง เป น ที่ ย อมรั บ ของทั้ ง สองฝ าย โดยเด็ ก นั ก เรี ย นได ก ลั บ ไปเรี ย นตามเดิ ม และ
ผูปกครองจะรวมหารือแนวทางการดูแลรวมกับโรงเรียนเพื่อติดตามดูแลเด็กนักเรียนตอไป
กรณีที่ ๒ กรณีเด็กนักเรียนซึ่งกําลังศึกษาอยูถูกผูบริหารสั่งพักการเรียน
และจะไดรับอนุญาตใหเขาสอบปลายภาคเทานั้น ซึ่งโรงเรียนไดแจงใหผูปกครองทราบวา เหตุเนื่องจาก
เด็กนักเรียนชอบกลั่นแกลงเพื่อนนักเรียนและมีพฤติกรรมกาวราว
กรณีดังกลาว กสม. ไดใหขอเสนอแนะการปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด
ขอใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญ และไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม การที่
โรงเรียนไดจัดทําบันทึกขอตกลง และสัญญาไวกอนการเขาศึกษาวาหากนักเรียนไมมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
และไม สามารถปฏิบั ติ ต ามกฎระเบี ย บของโรงเรีย น ผูป กครองยิ น ดีนํ านั ก เรีย นไปเรีย นในสถานที่
ที ่เ หมาะสม และรับ รองวา ผู ป กครองจะควบคุม ใหน ัก เรีย นประพฤติอ ยู ใ นระเบีย บวิน ัย ของ
โรงเรีย น ถา หากนักเรียนกระทําผิดจากระเบี ยบวินัยที่ทางโรงเรียนไดกําหนดไวไมวาขอหนึ่งขอใด
นักเรียนผูนี้ตองพนสภาพการเปนนักเรียนโดยไมมีขอแมใดๆ ทั้งสิ้น จึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปน
ธรรมต อ เด็ ก กสม. จึ ง มี ข อ เสนอแนะในการแก ไขป ญ หาไปยั ง สํ านั ก งานคณะกรรมการส ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนที่ถูกรอง เพื่อใหระมัดระวังการดําเนินการมิใหมี
การละเมิ ด สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการศึ ก ษาของเด็ ก ซึ่ ง ได รั บ การรั บ รองตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย
กรณีที่ ๓ กรณีบุตรชายของผูรอง ซึ่งเปนผูมีอาการตาบอดสี และ
กําลังจะจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ และจะตองเขาศึกษาตอในระดับมหาวิทยาลัยแตเนื่องจาก
มีมหาวิทยาลัยหลายแหงที่ไมรับผูที่มีอาการตาบอดสีเขาศึกษาตอ ผูรองเห็นวา ขอกําหนดดังกลาว
เปนการจํากัดสิทธิ ซึ่งไมเปนธรรมสําหรับผูที่มีอาการตาบอดสี เนื่องจากโรคตาบอดสีมี ๔ ระดับ จึง
เสนอใหมีการกําหนดระดับผูที่มีอาการตาบอดสีใหเหลือเพียงระดับที่มองทุกสีเปนสีเทาเทานั้นที่ไม
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สามารถทํ างานหรือเขาศึ กษาตอในสถานศึ กษาบางแหงได ซึ่ ง ในกรณี นี้ กสม. ไดขอเสนอแนะให
สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของนําไปศึกษาเพื่อหาทางแกไขปญหาในเชิงนโยบายตอไป
๑.๑.๔) กรณี คั ด ค า นนโยบายยุ บ ควบรวมโรงเรี ย นขนาดเล็ ก ของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร(คํ าร อ งที่ ๒๗๐/๒๕๕๔ และ ๕๙/๒๕๕๖, รายงานผลการพิ จ ารณาฯ
ที่ ๔๗๗-๔๗๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนวา กระทรวงศึกษาธิการไดมีนโยบายยุบ
ควบรวมโรงเรีย นขนาดเล็ก จํานวน ๗,๐๐๐ แห ง ภายในป ๒๕๖๑ และไดเริ่มดํ าเนิ น การไปแล ว
บางสวน ซึ่งผูรองเห็น วา การดําเนิน การดังกลาวขัดตอหลักการพื้นฐานดานการจัดการศึกษาและ
การมีสวนรวมของชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และนโยบาย
การยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการนั้น เปนการละเมิดสิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษาของเด็กนักเรียนโดยผูปกครอง ครู และผูบริหารสถานศึกษา หนว ยงานและกลุม บุค คล
ตา ง ๆ ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบต า งมี ค วามเห็ น ร ว มกั น ว า ไม เห็ น ด ว ยกั บ นโยบายดั ง กล า ว และขอให
กระทรวงศึกษาธิการยุติการดําเนินการนโยบายดังกลาว เนื่องจากผูรองเรียนเห็นวาจะกอใหเกิดผล
เสียหายตอเด็กนักเรียน ผูปกครองชุมชนและประสิทธิภาพในการบริหาร
กสม. เห็นวา นโยบายการยุบ ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการ
เปนเรื่องสําคัญ มีผลกระทบตอเด็กจํานวนมาก จึงไดมีหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความ
ร ว มมื อ ให ช ะลอการยุ บ ควบรวมโรงเรี ย น
ขน าด เล็ ก ไว ก อน จ น กว า จะมี แน วท างที่
เหมาะสม และไดดําเนินการตรวจสอบโดยรับ
ฟ ง คํ า ชี้ แ จงจากฝ า ยผู ร อ ง ฝ า ยผู ถู ก ร อ ง
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และสภาการศึ ก ษาทางเลื อ ก
การลงพื้นที่ รวมทั้งการจัดเวทีสาธารณะเพื่อ
รับ ฟ งความคิ ดเห็น จากผูเกี่ย วของและหน วยงานตางๆ ที่ไดรับ ผลกระทบ เพื่อวิเคราะหป ญหาและ
ขอเสนอแนะการแกไขปญหาดังกลาว นอกจากนี้ ยังมีความเห็นและมติในการประชุม กสม.(ดานการ
คุ มครองและมาตรฐานการคุ มครองสิท ธิม นุ ษ ยชน) ครั้ง ที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่ อวัน ที่ ๑๙ พฤศจิก ายน
๒๕๕๗ วานโยบายยุบควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กของกระทรวงศึกษาธิการเปนนโยบายที่ละเมิดสิทธิ
และเสรีภาพในการศึกษาของเด็กนักเรียน เนื่องจากตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๓ และขอ ๒๘
และหลักการตามรัฐธรรมนู ญ ใหคํ านึ งถึงประโยชนสูง สุด ของเด็ก เปน อัน ดับ แรก เด็ก ตอ งไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไมเสียคาใชจายเพื่อการพัฒนาทั้งดานรางกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และ
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จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพซึ่งการจัดการศึกษาเพื่อใหเด็กไดรับการพัฒนาในมิติที่รอบดาน
ดังกลาวเปนเรื่องของรัฐที่จะตองดําเนินการและลงทุน
กสม. ได กํ า หนดมาตรการการแก ไ ขป ญ หาต อ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารให ป รั บ ลด
งบประมาณรายจายประจําปที่ไมจําเปน และไมคุมคากับการลงทุนกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
ไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงมหาดไทยตองจัดงบประมาณเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่จัดการศึกษา
ร ว มกั บ ชุ ม ชนกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรปรั บ
ยุ ท ธศาสตร ก ารบริห ารจั ด การศึ ก ษาโดยเน น
เปาหมายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษา หลั ก สู ต ร วิ ธี ก ารสอน รวมทั้ ง ระดม
บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพ เช น ปราชญ ช าวบ า น
เพื่ อ ให เ ข า มาสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนใน
โรงเรียนขนาดเล็กให มีคุ ณ ภาพและสอดคลอง
กับวิถีชุมชนในแตละพื้นที่ นอกจากนี้การจัดการศึกษาตองตระหนักถึงการมีสวนรวมของบิดามารดา
ผูปกครอง ชุมชน และภาคประชาสังคมภายใตแนวคิดรูปแบบและกระบวนการเรียนรูที่หลากหลาย
ผานความสัมพันธของครอบครัว ชุมชน สังคม วัฒนธรรมในทองถิ่นและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเด็กไดรับ
การพัฒนาในมิติที่รอบดานและนําไปสูความเปนมนุษยที่สมบูรณ นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการควร
พิจารณายกเลิกหรือปรับปรุงระเบียบระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดตั้ง รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๐ ในสวนที่เกี่ยวกับการรวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และพิจารณาทบทวน
แกไขมาตรา ๓๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และแกไขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่ อ ให ส อดคลอ งกั บ สิ ท ธิในการได รับ
การศึกษาของเด็ก ตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗
๑.๑.๕) กรณีการตีเด็กในสถานศึกษา
กสม.ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีครูตีเด็กในสถานศึกษาเปนระยะ ๆ มีการลงโทษ
นักเรียนดวยวิธีเฆี่ยนตีอยางรุนแรง และทํารายรางกายเด็กนักเรียนจนไดรับอันตรายถึงขั้นเขารักษา
ตั วที่ โรงพยาบาล ซึ่ ง กสม. ได มี ก ารตรวจสอบรวมทั้ ง การทํ างานเชิ ง รุก โดยใช ก ารรวมประชุ ม
ปรึกษาหารือในภาพรวม และใชแนวคิดเรื่อง “การสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline)”แทนการ
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ลงโทษรุนแรงกับ ผูบริหารสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา ผูบ ริหารจากสวนกลางและผูเกี่ย วของ
ซึ่งไดขอสรุปอันเปนประโยชนตอการคุมครองสิทธิมนุษยชนของเด็กนักเรียนในภาพรวม
ทั้ง นี้ กระทรวงศึ ก ษาธิการไดมี ระเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิการ วาดวยการ
ลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งหามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาดวยวิธีรุนแรงหรือแบบ
กลั่น แกลง หรือลงโทษดวยความโกรธ ทั้ ง นี้ ตามรัฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศั กราช
๒๕๕๐ มาตรา ๕๒ ไดกําหนดใหเด็กมีสิทธิไดรับความคุมครองใหปราศจากการใชความรุนแรงและ
การปฏิบัติอันไมเปนธรรม และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๓๗ ซึ่งไดระบุเรื่องการคุมครองเด็กจาก
การถูกปฏิบัติหรือลงโทษที่โหดรายไวดวย
๑.๑.๖) กรณีนโยบายเงินบริจาคของสถานศึกษา
กสม. ได รั บ เรื่ อ งร อ งเรี ย นและขอให ต รวจสอบการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
กรณี ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได แ ถลงนโยบายเกี่ ย วกั บ การรั บ นั ก เรี ย นเข า เรี ย นในสถานศึ ก ษา
ในป การศึกษา ๒๕๕๕ โดยเปดโอกาสใหมีการบริจาคเงินเพื่อเขาเรียนในสถาบันการศึกษา ซึ่งจะเปด
หองเรียนใหสําหรับเด็กฝากโดยเฉพาะ และไดเปลี่ยนชื่อจาก “เงินแปะเจี๊ยะ” เปน “เงินบริจาค” หาก
สถานศึกษาแหงใดมีงบประมาณทีก่ ระทรวงศึกษาธิการจัดใหไมเพียงพอก็ใหสามารถรับเงินบริจาคได
กสม. ได ใ ห ค วามเห็ น ต อ นโยบายดั ง กล า วว า เป น เรื่ อ งที่ ไ ม ถู ก ต อ งตาม
หลักการสิทธิมนุษยชน เปนการตัดโอกาสเด็กที่มีความสามารถ แตฐานะทางเศรษฐกิจไมเอื้อในการ
เข า เรี ย น เพราะต อ งถู ก กั น ที่ นั่ ง เรี ย นไว สํา หรั บ เด็ ก ที่ ผู ป กครองมี เ งิ น บริ จ าค ซึ่ ง ถื อ ว า เป น การ
เลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เ ป น ธรรมโดยเหตุ แ ห ง ความ
แตกต างทางเศรษฐกิ จ จึ ง ขั ด แย ง กั บ รัฐ ธรรมนู ญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา
๓๐ หลั ก การตามปฏิ ญ ญ าสากลว า ด ว ยสิ ท ธิ
มนุษยชน และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ที่บัญญัติใหรัฐภาคีตองคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปน
อั น ดั บ แรก และได รั บ การศึ ก ษาบนพื้ น ฐานของโอกาสที่ เท าเที ย มกั น โดยไม เสี ย ค า ใช จ า ย อี ก ทั้ ง
แนวนโยบายดังกลาวยังไมสอดคลองกับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ วรรคแรก ประกอบกับมาตรา ๑๐ วรรคแรก และมาตรา ๑๓
(๑) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดบัญญัติรับรองวาบุคคลมีสิทธิเสมอกันใน
การศึ กษาไมนอยกวา ๑๒ ป โดยรัฐมีหนาที่จัดใหโดยไมเก็บคาใชจาย ยอมหมายความวา รัฐตอง
สนั บ สนุ น งบประมาณในการจัดการศึกษาดังกลาวอย างเพี ย งพอ มิใช ใหโรงเรีย นไปเรีย กเก็บ จาก
ผูปกครอง เพราะงบประมาณไมเพียงพอ โดยในมาตรา ๔๙ วรรคสอง ยังไดเนนย้ําวา แมเปนผูยากไร

๑๕๖

๑๕๗

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

หรืออยูในสภาวะยากลําบาก รัฐก็มีหนาที่ตองจัดใหไดรับสิทธิในการศึกษาโดยเทาเทียมกับบุคคลอื่น ๆ
ดวยเชน กัน ทั้ง นี้น โยบายเรีย นฟรี ๑๕ ป อยางมีคุณ ภาพของกระทรวงศึกษาธิการ ก็เปน การจัด
การศึก ษาตั้ง แตร ะดับ อนุบ าลจนถึง มัธ ยมศึก ษาตอนปลายของรัฐ โดยครอบคลุม คา ใชจา ย ๕
รายการ ไดแก คาเลาเรียน คาหนังสือเรียนคาอุปกรณการเรียน คาเครื่องแบบนักเรียน และคากิจกรรม
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพผู เ รี ย น ซึ่ ง หากรั ฐ จั ด งบประมาณสนั บ สนุ น ค า ใช จ า ยดั ง กล า วครบถ ว นจริ ง
ก็ ไ ม น า จะมี ค า ใช จ า ยใดๆ ที่ จ ะต อ งเป ด ขอรั บ บริ จ าคจากผู ป กครอง เพื่ อ แลกกั บ การที่ เ ด็ ก จะได
เขาเรียนอีก
นอกจากนี้ ยังเห็นวาเปนนโยบายที่ไมสอดคลองกับพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่ป ระเทศไทยเป นภาคี ไดแก ปฏิญ ญาสากลวาดวยสิทธิมนุษ ยชน ขอ ๒๐ (๑) ที่บั ญ ญั ติ
รั บ รองสิ ท ธิ ข องเด็ ก ในอั น ที่ จ ะได รั บ การศึ ก ษาโดยให เปล า อย า งน อ ยในระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ขอ ๓ (๑) และขอ ๒๘ (ก) ที่บัญญัติใหรัฐภาคี
ตอ งคํา นึง ถึง ประโยชนสูง สุด ของเด็ก เปน อัน ดับ แรกและไดรับ การศึก ษาบนพื้น ฐานของโอกาสที่
เทา เทีย มกันโดยไมเสียคาใชจาย อีกทั้งแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการเชนนี้ ยังไมสอดคลอง
กับแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๘๐ (๑)และ (๓) ในการสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ซึ่งตองดําเนินการภายใตหลักความเสมอภาค
๑.๑.๗) กรณีความรุนแรงตอเด็ก
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีความรุนแรงตอเด็ก เชน กรณีชมรมผูปกครองและครูโรงเรียน
ดุริยางคแหงหนึ่งรองเรียนวาขาราชการในโรงเรียนรายหนึ่งกระทําการลวงละเมิดทางเพศนักเรียน
มีพฤติกรรมไมเหมาะสม ใชอํานาจคุกคามทางเพศนักเรียน
กรณี ค รูคุ ก คามทางเพศต อ เด็ ก นั กเรีย นในโรงเรีย น และ
กรณีนักเรียนชายคุกคามทางเพศนักเรียนหญิ งในโรงเรียน
เป น ต น ซึ่ ง กสม. ได ดํ า เนิ น การตรวจสอบ โดยได เ ชิ ญ
หนวยงานและผูเกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริง ลงพื้นที่ และการ
ประชุมรวมกับคณะกรรมการคุมครองเด็กจังหวัด และสห
วิชาชีพ เพื่อหาแนวทางใหการชวยเหลือเด็กและครอบครัว
ตลอดจนการจัดเวทีเสวนานอกจากนี้ ผูวาราชการจังหวัด
บางจังหวัดยังไดประกาศใหปญหาเรื่องเด็กและเยาวชนเปน
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วาระของจังหวัด โดยมีมาตรการป องกัน แกไขป ญ หาหลัก ๒ ประเด็น คื อ (๑) มาตรการส งเสริม
ป องกัน และสนั บสนุ นเด็กและเยาวชน (๒) มาตรการแกไขป ญ หาเชิ งสงเสริม โดยจะเน น เรื่องการ
สงเสริมใหความรูแกผูปกครองและเด็ก เพื่อใหตระหนักถึงปญหาเรื่องเด็กและเยาวชน
กสม.ไดจัดทํารายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยกําหนดมาตรการการ
แกไขปญหา และขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการปรับปรุงกฎหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ดําเนินการ หรือการประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชน เพื่อใหพนักงานสอบสวนดําเนินคดีอาญากับ
ผูกระทําผิดตามคํารองเรีย น หรือการกําหนดมาตรการใหโรงเรียนดําเนิ นคดีอาญาและทางวินัย กับ
ผูกระทําผิด และปรับปรุงภูมิทัศนของโรงเรียนใหปลอดภัย อยางไรก็ตาม การจะแกไขปญหาความ
รุนแรงตอเด็กไดอยางยั่งยืนนั้นตองปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมใหตระหนักและเห็นความสําคัญ
ของการยุติความรุนแรงตอเด็ก
นอกจากนี้ กสม. ยังไดดําเนินการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของเด็กจากการนําเสนอขาว
ของสื่อมวลชน ในกรณีเด็กกับการเสนอขาวของสื่อมวลชนโดยมิไดคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล
เกียรติยศ ชื่อเสียงของเด็ก การเสนอภาพลามกอนาจาร การนําเหยื่อที่ถูกกระทํารุนแรงมาแสดงให
ปรากฏตอสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีการแทรกความรุนแรงผานบทละคร ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการ
เรียนรูและเลียนแบบ
๑.๒) ดานสิทธิสตรี
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
ขณะปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ กรณี ถู ก ผู บ ริ ห าร
ทองถิ่น แหงหนึ่ งทํ ารายรางกายในขณะปฏิบั ติ
หนาที่ราชการ เปนตน ซึ่งเปนการคุกคามสิทธิ
สตรี และสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง
และเปนการดูหมิ่นศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
กสม. ไดพิจารณาดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงและหาแนวทางการชวยเหลือ
รวมทั้งการประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชนเพื่อขอทราบความคืบหนาในการดําเนินการทางวินัย

๑๕๘

๑๕๙
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และติดตามผลคดีไปยังพนักงานสอบสวนเพื่อการดําเนิน คดีอาญากับผูกระทําผิดตามคํารองเรีย น
ซึ่ง ตอมาในบางกรณีศาลไดวินิจฉัยและมีคําพิพากษาจําเลยในฐานความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
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
จากการตรวจสอบเรื่อ งรอ งเรีย นกรณีค วามรุน แรงตอ สตรี และ
การคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางาน กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีผูบังคับบัญชาระดับสูงใชความ
รุนแรง หรือมีการคุกคามทางเพศตอขาราชการสตรีซึ่ งเปน ผูใตบั งคับ บั ญ ชาหลายกรณี ซึ่ง กสม.
ไดดําเนินการตรวจสอบ โดยไดเชิญหนวยงานและผูเกี่ยวของชี้แจงขอเท็จจริง การลงพื้นที่ การประชุม
รวมกับจังหวัด ตลอดจนการจัดเวทีเสวนา จากการตรวจสอบพบวา ความรุนแรงดังกลาวเกิดขึ้นจาก
ปญหาโครงสรางเชิงอํานาจที่เพศชายมีอํานาจในการจัดการสิ่งตางๆ รวมทั้งอํานาจการตัดสินใจดวย
กสม. ไดจัดทํารายงานเพื่อเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายใหหนวยงานที่
เกี่ย วของพิ จารณาดํ าเนิ น การ และประสานการคุ ม ครองสิ ทธิมนุ ษ ยชน เพื่ อใหพ นั กงานสอบสวน
ดําเนินคดีอาญากับผูกระทําผิดตามคํารองเรียน รวมถึงการดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงและคณะกรรมการสอบวินัยในเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับการละเมิดทางเพศของหนวยงาน
ตน สัง กัด และควรที่ จะคํ านึ งถึงสัดสวนของผูห ญิ งในคณะกรรมการดังกลาว รวมถึงควรที่จะให มี
คณะกรรมการที่ เ ป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ จ ากภายนอกหน ว ยงานเข า มาเป น องค ค ณะด ว ย ซึ่ ง การที่
องคประกอบของคณะกรรมการที่เปนชายทั้งหมด อาจทําใหมองไดวากระบวนการสอบสวนขาดมุมมอง
ของกรรมการที่เปนสตรีซึ่งนาจะเขาใจสถานภาพและแนวคิดของสตรีที่จะเปนการถวงดุลซึ่งกันและกัน
เพื่อใหขาราชการและเจาหนาที่ผูหญิงไดรับการสอบสวนและพิจารณาดวยความเสมอภาคและความ
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เปนธรรมตามกฎหมาย และเพื่อเปนการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีตามที่อนุสัญญาวาดวยการขจัด
การเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบไดวางหลักไว นอกจากนี้ ยังไดมีขอเสนอแนะตอสภานิติบัญญัติ
แหงชาติเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ อยางไรก็ตาม การจะแกไขปญหา
ความรุนแรงตอสตรีไดอยางยั่งยืนนั้น ตองปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนในสังคมใหตระหนักและเห็น
ความสําคัญของการยุติความรุนแรงตอสตรี
นอกจากนี้ กสม. ยังไดดําเนินการในการคุมครองสิทธิมนุษยชนของสตรี
จากการนํ าเสนอขาวของสื่อ มวลชน ในกรณี นํ าเสนอขาวของสื่ อมวลชนโดยมิ ได คํ านึ งถึง สิ ทธิและ
เสรีภาพสวนบุคคล เกียรติยศ ชื่อเสียงของสตรี การเสนอภาพลามกอนาจาร และการนําเหยื่อที่ถูกกระทํา
รุนแรงมาแสดงใหปรากฏตอสาธารณะ
๑.๒.๓) กรณีมหาเถรสมาคมมีมติหามบวชภิกษุณีในประเทศไทย
กสม. ได ร ว มกั บ คณะกรรมาธิ ก ารสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนสิ ท ธิ เ สรี ภ าพและ
การคุมครองผูบริโภค วุฒิสภา และเครือขายเสนอกฎหมายเพื่อสงเสริมภิกษุณีเติมเต็มพุทธบริษัท
๔ จัดเสวนาเรื่อง “สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ : กรณีศึกษาภิกษุณี” เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ
๒๕๕๕ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อศึกษากรณี สิทธิและเสรีภาพตามมาตรา ๓๗ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญ แหง
ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ โดยกํ า หนดประเด็ น การพิ จ ารณาศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ กรณี
สถานภาพของสตรีในสังคมไทยในการอุปสมบทเปนภิกษุณี เปนเวทีในการอภิปราย การแลกเปลี่ยน
ขอมูล และการนําเสนอความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของภาคประชาชนตอวุฒิสภา และนําขอมูล
ที่ไดจากการเสวนามาสรุปสภาพปญหาและอุปสรรค รวมทั้ง ขอเสนอแนะตอการดําเนินการกรณีสิทธิ
และเสรีภาพของภิกษุณีทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนกรณีมหาเถรสมาคมไดแถลงมติหามไมใหมีพิธี
บรรพชาหรืออุปสมบทภิกษุณีในประเทศไทย ซึ่งผูรองเห็นวามติดังกลาวเปนมติที่ขัดตอพระราชบัญญั ติ
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
แห งรัฐธรรมนู ญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศั กราช ๒๕๕๐) กติการะหวางประเทศวาดวยสิท ธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ

๑๖๐

๑๖๑
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ผลสืบเนื่องจากการออกมติของมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ พระราชวราจารย เจาอาวาส
วัด นพวงศาราม จัง หวัดปตตานี ไดมีห นัง สือ ที่ จจ.พิเศษ/๒๕๕๘ ลงวัน ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๘
เรื่อ ง ใหบุคคลแตงกายเลีย นแบบพระสงฆอ อกไปเสีย จากวัด นพวงศาราม ซึ่ง บุค คลดัง กลาวคือ
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 มีสาระสําคัญ วา (๑) ใหออก
ประกาศมหาเถรสมาคมเรื่องการหามบวชสตรีเปนสามเณรีสิกขมานาและภิกษุณี โดยใหถือปฏิบัติตาม
ประกาศหามพระเณรบวชหญิ งเป นบรรพชิ ต พ.ศ. ๒๔๗๑ ของพระเจ าวรวงศ เธอ กรมหลวงชิ น วร
สิริวัฒ น สมเด็จพระสังฆราชเจา ที่หามไมใหพระเณรทุกนิกาย บวชหญิงเปนภิกษุณี เปนสิกขมานา
และเปนสามเณรี และใหถือปฏิบัติตามมติมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ เรื่องการบวชภิกษุณี ที่เห็น
ควรใหปฏิบัติตามประกาศหามพระเณรบวชหญิงเปนบรรพชิต พ.ศ. ๒๔๗๑ ขางตน (๒) ใหสํานักงาน
พระพุ ท ธศาสนาแห ง ชาติ แ จ ง ประกาศมหาเถรสมาคมและมติ ม หาเถรสมาคมไปยั ง เจ า คณะ
กรุงเทพมหานคร และเจาคณะจังหวัด เพื่อแจงวัดในเขตปกครองถือปฏิบัติอยางเครงครัดและ (๓)
ใหสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ ประสานกระทรวงการตางประเทศใหพิจารณาชวยปองกันมิให
มีการจัดบรรพชาสามเณรี บวชสิกขมานา และอุปสมบทภิกษุณี ในประเทศไทย โดยไมออกวีซาใหกับ
คณะสงฆที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับการบวชสตรีเปน สามเณรี สิกขมานา และภิกษุณี และในกรณีที่
คณะสงฆมีพฤติกรรมดังกลาวจะเขามาประเทศไทยตองมีหนังสือนิมนตจากองคกรของคณะสงฆไทย
และมีหนังสือรับรองจากสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติแจงกระทรวงการตางประเทศเพื่อออก
วีซาใหเขามาในประเทศไทย
กสม. พิจารณาแลวเห็นวา มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๗/๒๕๕๗ มติที่
๖๐๙/๒๕๕๗ มีเนื้อหาบางสวนไมสอดคลองกับรัฐธรรมนูญ ฯ และหลักสิทธิมนุษยชนตามพันธกรณี
ระหวางประเทศ จึงมีขอเสนอตอมหาเถรสมาคมใหทบทวนมติ โดยพิจารณาแนวทางการยอมรับ
หลักการคุมครองเสรีภาพในการนับ ถือศาสนา และขจัดการเลือกปฏิบัติเพราะเหตุแหง ความเชื่อ
ทางศาสนา รวมถึงหลักการที่วา บุ คคลยอมมีเสรีภาพบริบูรณ ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา
และยอมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม หรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน เมื่อไม
เป นปฏิป กษ ตอหนาที่ของพลเมือง และไมเป นการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศี ลธรรมอัน ดีของ
ประชาชน นอกจากนี้ การดําเนินการใด ๆ ของคณะสงฆตอสามเณรีหรือภิกษุณี ควรอยูบนพื้นฐาน
ของการไมเลือกปฏิบัติ และความมีเมตตาธรรมตอเพื่อนมนุษยตามคําสอนของพระพุทธศาสนา
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กระทรวงการตางประเทศ ควรพิ จารณายกเลิ กคํ าสั่ งไมออกวีซ าให กั บ
คณะสงฆตางประเทศที่มีพฤติกรรมเกี่ยวของกับการบรรพชาสามเณรี บวชสิกขมานา และอุปสมบท
ภิกษุณี ตามคํารองขอของสํานักงานพระพุทธศาสนา เพราะคณะสงฆดังกลาว เปนผูที่เขามาประกอบ
ศาสนกิจตามคติค วามเชื่อ และใชเสรีภาพในการนับ ถือศาสนาของตน มิใชผูที่มีพฤติการณ ที่ขัดตอ
ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแตอยางใด นอกจากนี้ยังเปนการสรางอุปสรรคแก
หญิ งที่ป ระสงค ประกอบศาสนกิจตามความเชื่อทางศาสนาของตน และเพื่อสรางมาตรการในการ
ปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นตอไปนั้น รัฐควรตระหนักวาประเทศไทยมีความหลากหลายทางคติความเชื่อ
ศาสนา โดยมีพระมหากษัตริยทรงเปนอัครศาสนูปถัมภก และสิทธิและเสรีภาพในการนับถือศาสนา
ของประชาชนเปนสิทธิสมบูรณที่รัฐมิอาจสรางเงื่อนไขใด ๆ มาเปนอุปสรรคขัดขวาง แมวาสิทธิและ
เสรีภ าพในการแสดงออกทางศาสนาอาจถูก จํากั ด โดยรัฐได โดยกฎหมาย แต การจํากั ด สิ ท ธิแ ละ
เสรีภาพดังกลาว จะตองกระทําเทาที่จําเปน และเปนไปเพื่อรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบรอย
สุขอนามัย หรือศีลธรรมของประชาชน หรือเพื่อคุมครองสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของบุ คคลอื่น
เท านั้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อใหเป น ไปตามพั น ธกรณี ระหวางประเทศตามกติ การะหวางประเทศวาด วยสิ ท ธิ
พลเมื อ งและสิ ท ธิ ท างการเมื อ ง และสิ ท ธิ เ สรี ภ าพตามที่ บั ญ ญั ติ รั บ รองไว ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
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
ขอรองเรียนยังเกิดขึ้นเนื่องจากการใหฝายศาสนาใชอํานาจทางปกครองอันมีผลเปนการกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของประชาชน และนําไปสูความขัดแยงระหวางความชอบดวยกฎหมายกับความชอบหรือ
ความถูกตองตามหลักคําสอนทางศาสนาที่เปนประเด็นออนไหวและยากจะหาขอยุติได
การเปนรัฐฆราวาสนั้น มิไดลดทอนฐานะของศาสนา เพียงแตรัฐจะไมยุง
เกี่ยวในเรื่องของศาสนา เพราะถือวาศาสนาเปนเรื่องของปจเจกบุคคล ทําใหรัฐเปนกลางทางศาสนา
และรับรองเสรีภาพในการนับถือศาสนาแกประชาชนทุกคน ตราบเทาที่การนับถือศาสนานั้น ไมละเมิด
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นและความสงบเรียบรอยของสังคม รัฐไมสามารถเขาไปมีสวนใน
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การจัดการหรือการดําเนินการของศาสนาใด ๆ หรือใหสิทธิพิเศษศาสนาหนึ่งศาสนาใดมากกวาศาสนาอื่น
เพื่อมิใหเกิดความขัดแยง การเลือกปฏิบัติและการสรางอุปสรรคในการเขาถึงศาสนาของผูที่มีความ
เชื่อแตกตางกันเกิดขึ้น
๒) ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร
กสม. ไดมอบหมายใหคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตรดานสิทธิเด็ก สตรี
และความเสมอภาค ดําเนินการขับเคลื่อนงานดานยุทธศาสตรเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กและ
สตรีเพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑) การประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน การสรางความตระหนักรู และ
การประสานการคุมครองสิทธิมนุษยชนตามสถานการณ
การประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนดานเด็กและสตรี เปนภารกิจหนึ่งที่ได
ดําเนินการอยางตอเนื่อง อาทิเชน เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ กสม. ไดเปดเวทีรวมกับกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เรื่อง “สิทธิของเรา เรากําหนด” ทําใหไดรับฟงสถานการณ
สิท ธิม นุษ ยชนดา นเด็กและสตรี โดยเฉพาะปญ หาความรุน แรงตอ เด็ก และสตรี การคุกคามและ
การละเมิดทางเพศ การมีสวนรวมทางการเมืองของสตรี กฎหมายที่ไมเอื้อตอการพัฒนาศักยภาพ
ของสตรี รวมทั้งปญหาในการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด และมีขอเสนอแนะใหหนวยงานทุกภาค
ส ว นตระหนั ก และให ค วามสํ า คั ญ ต อ การเข า ถึ ง สิ ท ธิ ข องเด็ ก ในพื้ น ที่ ส ถานการณ ค วามรุ น แรง มี
มาตรการดูแลชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายที่เปนเด็กและเยาวชนอยางเปนรูปธรรม แมวัยเยาวและเด็กใน
ครรภ ต อ งได รั บ การคุ ม ครองดู แ ลที่ เ หมาะสม ส ง เสริ ม ให เ ด็ ก และเยาวชนมี ค วามเคารพต อ
สิ ท ธิ มนุ ษ ยชนและรับ ผิด ชอบต อ สัง คม ตลอดจนรวมกั น ติ ด ตาม ดู แล ผลักดั น ให มี การแกไขและ
ปรับ ปรุงกฎหมายใหมีสภาพบั งคับ สอดคลองกับหลักการสากลของอนุสัญ ญาวาดวยสิทธิเด็ก และ
อนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ
นอกจากนี้ เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนหรือเกิดปรากฏการณการนําเสนอขาว
ผานสื่อมวลชนกรณีมีการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเขาขายละเมิดสิทธิเด็กและสตรี กสม.
จะประสานการคุมครองกับหนวยงานที่รับผิดชอบเพื่อปกปองคุมครองและเยียวยาผูเสียหายโดยเร็ว
บางกรณีที่เปนประเด็นสําคัญและไดรับความสนใจจากสังคมไดนํามาเปนกรณีศึกษาและเปดเวทีเพื่อ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน ระหวางผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทําขอเสนอแนะ
เชิงนโยบายหรือมาตรการปองกันไมใหเกิดเหตุการณละเมิดสิทธิเด็กและสิทธิสตรีในลักษณะดังกลาว
อีก เชนกรณีดังตอไปนี้
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๒.๑.๑) กรณีเด็กหญิงเสียชีวิตบนเรือขนสงสินคาระหวางประเทศ เมื่อ
ป พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๒ กสม. ไดเปดเวที เรื่อง “บทเรียน
จากกรณี เด็กหญิ งซึ่งติดตามมารดาขึ้นไปและเสียชีวิตบนเรือขนสงสินคาระหวางประเทศที่ประเทศ
ญี่ปุน” ซึ่งกอใหเกิดความรวมมือและประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ๓ในการติดตามความ
คืบหนาของคดีดังกลาว โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติวาควรจัดตั้ง
สายดวน (Call Center) ใหคําปรึกษาเจาหนาที่ตํารวจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ควรชี้แจงทําความเขาใจและใหความรูแกเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติงาน หากมี
กรณี ไดรับ แจง เหตุค นหายควรดําเนิน การติดตามโดยทันที และหากมีกรณี เกิดเหตุรายในเรือหรือ
ผูเสียหายตองการความชวยเหลือสามารถตรวจคนเรือตางชาติซึ่งจอดเทียบในระยะไมเกิน ๑๒ ไมล
ทะเลหรือประมาณ ๒๒.๒ กิโลเมตร โดยขอความรวมมือจากกัปตันเรือได และสามารถใชอํานาจตาม
พระราชบั ญ ญั ติคุ มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามนั ยมาตรา ๒๔ มาตรา ๓๐ (๑) และมาตรา ๔๑
สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีบริการสาธารณะหรือพื้นที่สําหรับใหการดูแลเด็ก โดยเฉพาะ
เด็กที่ไมมีผูปกครองดูแลหรือผูปกครองไปทํางานตางถิ่น เปนตน
๒.๑.๒) กรณีสื่อมวลชนนําเสนอสื่อลามกอนาจารภาพเด็ก และ/หรือ
ภาพเด็กซึ่งเปนผูเสียหายจากการกระทําความรุนแรงโดยไมมีการอําพราง
การนําเสนอสื่อภาพบุตรของผูมีชื่อเสียงซึ่งเปนเด็กและภาพเด็กซึ่ง
เป น ผู เสี ย หายจากการกระทํ าความรุน แรงโดยไม มี ก ารอํ าพราง และอาจทํ า ให มี ก ารบั น ทึ ก ภาพ
ดังกลาวไวซึ่งถือเปนการละเมิดสิทธิของบุคคลในเกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนสวนตัวยอม
ไดรับความคุมครอง จึงดําเนินการเปดเวที เรื่อง “สิทธิหนูอยูไหน” เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๓ เพื่อ
คุ มครองสิท ธิในเกีย รติย ศ ชื่อเสี ย ง และความเป น สวนตัวของเด็ก ซึ่ งกอใหเกิดความตระหนั กถึง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีขอบัญญัติที่ครอบคลุมดูแลสิทธิเด็กตาม
อนุสัญ ญาวาดวยสิทธิเด็กซึ่งเป นพันธกรณี ระหวางประเทศ แตยั งคงพบป ญ หาและช องวางในการ
บั ง คั บ ใช ก ฎหมายตลอดจนสื่ อมวลชนควรคํ านึ ง ถึง ความสมดุ ล ระหวางสิ ท ธิเด็ ก สิ ท ธิส วนบุ ค คล
เสรีภาพในการแสดงออก และนําเสนอภาพและขาวเด็กอยางสรางสรรค นอกจากนี้ ประชาชนซึ่งอยู
ในฐานะผูบริโภคควรติดตาม เฝาระวัง และสะทอนความคิดเห็น ในเรื่องดังกลาวใหสื่อมวลชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบ
๓

สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบังคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับการคามนุษย) โรงพยาบาลตํารวจ (สถาบัน
นิติเวชวิทยา) สํานักงานศาลยุติธรรม (กองการตางประเทศ) ฯลฯ

๑๖๔

๑๖๕
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๒.๑.๓) กรณีเด็กชกมวย
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ กสม. ไดเปดเวที เรื่อง “สิทธิหนูอยูไหน? กรณี
เด็กชกมวย” เพื่อกอใหเกิดการตระหนักถึงการคุมครองสิทธิเด็กที่รับจางชกมวย ซึ่งสวนใหญมีฐานะยากจน
ตองหารายไดชวยเหลือครอบครัว แมจ ะมีผูก ลา วอา งวาการชกมวยไทยเปน กิจ กรรมที่ชวยป องกัน
ไมใหเด็กติดยาเสพติดแตเด็กก็สามารถทํากิจกรรมอื่นไดเชนกัน และขอสังเกตทางการแพทยระบุวา
การชกมวยอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะและ
สมอง โดยเฉพาะเด็ ก ที่ มี อ ายุ น อ ยซึ่ ง มี สั ด ส ว น
ศี ร ษะใหญ ก ว า ลํ า ตั ว จะมี โ อกาสได รั บ บาดเจ็ บ
รุ น แรงเรื้ อ รั ง มากกว า และส งผลกระทบต อ
ความสามารถทางสติปญญาของเด็ก เด็กชกมวยจึง
ถือเปนเด็กซึ่งตองไดรับการคุมครองดูแลสิทธิอยาง
รอบด าน ทั้ งสิ ทธิ ในการศึ กษาและสิ ทธิ ที่ จะได รับ
การปกปองคุมครองดูแล เวนแตกรณีการฝกสอน การสาธิต และการแสดงออกเพื่อสงเสริมในเรื่อง
เด็กชกมวยเฉพาะในงานประเพณีสําคัญซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหมีความรักในศิลปะมวยไทย
๒.๑.๔) กรณีนโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
สืบ เนื่ องจากมีการรองเรีย นวา การจัดตั้ งนโยบายกองทุน พัฒ นา
บทบาทสตรีกอใหเกิดการลิดรอนสิทธิของสตรีกวา ๒๓ ลานคน ที่ไมไดเปนสมาชิกกองทุนดังกลาว
ซึ่งควรมีสิทธิไดรับการสงเสริมและชวยเหลือจากรัฐบาลเชนเดียวกัน กสม. จึงเปดเวทีรวมกับภาคี
เครือขาย๔ เรื่อง “เสียงของผูหญิ งตอกองทุนพัฒ นาบทบาทสตรี” เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
สามารถสรุปผลจากการเปดเวทีไดวา นโยบายกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอาจเขาขายละเมิดสิทธิสตรี
และสิทธิในการไดรับสวัสดิการจากรัฐ และอาจกอใหเกิดการเลือกปฏิบัติในการเขาถึงกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ภายหลัง การเปด เวทีไดมีก ารแถลงขาวโดยคณะผูแทนองคกรภาคีเ ครือขายผูห ญิง
พลิก โฉมประเทศไทย ซึ่งระบุขอเสนอแนะตอรัฐบาลใน ๕ ประการ คือ (๑) การจัดตั้งกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีเปนหนึ่งในกลไกสําคัญที่จะชวยใหสตรีที่อยูในภาวะยากลําบากและขาดโอกาสอยางยิ่ง
ไดรับการสงเสริมศักยภาพ พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตเพื่อใหไดรับโอกาสทัดเทียมกับเพื่อนผูหญิง
อื่น ในสังคม (๒) กองทุนพัฒ นาบทบาทสตรีตองเป นไปเพื่อวัตถุประสงคในการสงเสริมโอกาสและ
บทบาทของสตรี เ พื่ อ ความเสมอภาค และเป น ธรรม พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของสตรี ที่ อ ยู ใ นภาวะ
๔

คณะกรรมการเครือขายพลังสตรีเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแหงประเทศไทย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ มูลนิธิเพื่อน
หญิง สภาสตรีแหงชาติ และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพและเครือขายผูหญิงพลิกโฉมประเทศไทย
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ยากลําบากและขาดโอกาสอยางยิ่งเทานั้น มิใชกองทุนเพื่อหวังผลประโยชนทางการเมืองหรือเปนไป
เพื่อการปลอยเงินกูหรือเพื่อสงเสริมนโยบายประชานิยม (๓) การบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
จะตองบริหารโดยคณะกรรมการที่มีตัวแทนจากทุกภาคสวน (๔) การบริหารเงินของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีตองอยูบนหลักการกระจายอํานาจ โปรงใสตรวจสอบได มีกลไกการกํากับดูแลที่มีผูแทน
เครือขายองคกรสตรีทุกภาคสวนที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาบทบาทสตรีและความเสมอภาคหญิงชาย
เปนกรรมการในสัดสวนที่สมดุลกันของภาคสวนตางๆ (๕) ตองเรงรัดใหรางพระราชบัญญั ติสงเสริม
โอกาสและความเสมอภาคระหวางเพศ และรางพระราชบัญญัติกองทุนสงเสริมการพัฒนาบทบาทและ
คุณ ภาพชีวิตสตรีแหงชาติเปนกฎหมายภายใน ๙๐ วันนับจากวันนี้ หรือภายหลังจากมีการประกาศ
จัดตั้งกองทุนอยางเปนทางการ ทั้งนี้เพื่อปองกันไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติในการเขาถึงกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี กสม. จึงมีขอเสนอแนะไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยสรุปดังนี้ (๑) เพื่อเปนหลักประกัน
ความตอเนื่องในการดําเนินการควรมีการตราพระราชบัญ ญั ติเป นการเฉพาะสําหรับกองทุนพัฒ นา
บทบาทสตรีแทนการอาศัยฐานจากพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป (๒) กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีควรมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมบทบาทของสตรีให
ไดรับโอกาส ความเสมอภาค ความเปนธรรม และพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีที่ขาดโอกาสและตกอยู
ในภาวะยากลําบาก (๓) ตองชี้แจงเหตุผลในการกําหนดคุณสมบัติของผูเปนสมาชิกทุกประการ และ
การกําหนดคุณสมบัติดังกลาวตองสอดคลองกับหลักการและเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และอนุสัญญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (๔) ควรมีหลักเกณฑ ที่ชัดเจนในการพิจารณา
รับเขาเป นสมาชิกและการพิจารณาใหกูยื ม เพื่อเป นหลักประกัน วาผูขอกูยื มทั้งในระดับบุ ค คลและ
องค ก รจะได รับ การพิ จารณาด วยความเป น ธรรม ปราศจากการเลือ กปฏิบั ติ ตอ ผูมี ค วามเห็ น ทาง
การเมืองหรือผูสนับสนุนพรรคการเมืองที่แตกตางกัน (๕) มีขอสังเกตวาระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ซึ่งใชในการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีไมไดระบุถึงความรับผิดชอบของกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
หากเกิดกรณีสมาชิกที่กูยืมเงินแลวผิดนัดชําระหนี้หรือมีการทุจริตขึ้นเนื่องจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ไดรับการสรรหาจากภาคเอกชน แตไมไดกําหนดใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิเปนเจาพนักงานของรัฐใน
การปฏิ บั ติ ห น าที่ จึง ไม มี ค วามผิ ด ฐานปฏิ บั ติ ห น าที่ โดยไม สุ จ ริต ตามมาตรา ๑๕๗ แห ง ประมวล
กฎหมายอาญา
๒.๒) การยุติความรุนแรงตอเด็กและสตรี
จากการไดรับเรื่องรองเรีย นกรณี การกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรี
ซึ่งผลจากการตรวจสอบพบวา เจตคติและคานิยมดั้งเดิมเชิงอํานาจและเชิงโครงสรางชายเปนใหญ
เปนสาเหตุประการหนึ่งของความรุนแรงตอเด็กและสตรี จึงดําเนินการเชิงยุทธศาสตรปองกันไมให
เกิดเหตุการณความรุนแรงตอเด็กและสตรีดังนี้

๑๖๖

๑๖๗
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๒.๒.๑) การสรางความตระหนักรู ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และแลกเปลี่ยนเรียนรู
กสม. ไดดําเนิ น การเชิ งยุ ท ธศาสตรโดยมุงสรางความตระหนั กรู
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน
หน ว ยงานภาคประชาสั ง คม NGOs สื่ อ มวลชน และประชาชนซึ่ ง ได ดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ ง
สอดคลองกับหลักการของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบที่ใหรัฐภาคีใช
มาตรการที่เหมาะสม เพื่อปรับปรุงแบบแผนความประพฤติทางสังคมและวัฒนธรรมของบุรุษและสตรี
โดยมุงที่จะใหขจัดความเดียดฉันทและวิธีปฏิบัติอันเปนประเพณีและอื่น ๆ ทั้งปวงซึ่งอยูบนพื้นฐานของ
ความคิดเกี่ยวกับความต่ําตอยหรือความสูงสงของอีกเพศหนึ่งหรือที่อยูบนพื้นฐานของบทบาทแบบเกา
สําหรับบุรุษและสตรี ดังนี้
(๑) การจัดโครงการรณรงครวมกับภาคีเครือขาย๕ “รวมกันเรา
ทําได ตํารวจ รวมยุติ ความรุนแรงตอเด็กและสตรี” ระหวางวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ –
๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ เพื่อติดตามใหมีการดําเนินงานตามนโยบาย กฎหมาย และพันธกรณีระหวาง
ประเทศที่ เกี่ ย วข อ งให เกิด ผลในทางปฏิ บั ติ สื บ เนื่ อง โดยเฉพาะในการคุ ม ครองสิ ท ธิเด็ ก และสตรี
รวมทั้งการดําเนินการในกระบวนการยุติธรรม โดยรณรงคสรางความเขาใจกับเจาหนาที่ตํารวจทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ใหตระหนักถึงความสําคัญของการบังคับใชกฎหมาย การดําเนินงาน
ตามกลไกสหวิชาชีพในการคุมครองสิทธิเด็กและสตรี การสรางมาตรฐานเชิงคุณภาพในการคุมครอง
สิทธิใหผูเสียหายซึ่งเปนเด็กและสตรี โดยผลจากการจัดโครงการรณรงคนี้ทําใหรับทราบถึงปญหา
ในทางปฏิบั ติของการดําเนิ นการตามกฎหมายที่เกี่ ยวของ ทั้งในการปฏิบั ติหน าที่ ของเจ าหน าที่ตํ ารวจ
ประชาชน และทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะปญหาการขาดแคลนพนักงานสอบสวนหญิง
(๒) การเปดเวที เรื่อ ง ผู ห ญิ ง ถู ก ทํา ร ายที่ชื่ อ “ภรรยา” เมื่อ
วันที่ ๒๔ ธัน วาคม ๒๕๕๖ ทําใหไ ดรับ ทราบวาการกระทํา ความรุน แรงตอผูห ญิง มีแ นวโนม เพิ่ม
มากขึ้น สวนใหญเปนการกระทํารุนแรงตอภรรยาและ
บุ ค คลในครอบครั ว โดยสาเหตุ ข องความรุน แรงใน
ครอบครัวมีหลายประการ เชน การดื่มสุรา การเสพ
ยาเสพติด การเจ็บปวย หึงหวง หนี้สิน การเงิน เปนตน
เมื่อเกิดเหตุภรรยาซึ่งไมไดจดทะเบียนสมรสถูกทําราย
และไปแจงความตอพนักงานสอบสวนมักไมไดรับความ
๕

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ มูลนิธิเพื่อนหญิงและเครือขายติดตามความกาวหนาของผูหญิง
ภาคประชาชน
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ชวยเหลือและไมเชื่อวาถูกทํารายในปจจุบันการถูกทํารายรางกายที่รับเปนคดีมีนอยมาก ประกอบกับ
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไมสามารถคุมครอง
ผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวไดอยางแทจริง และตองแกไขปญ หาแบบบูรณาการ โดยมุง
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ เด็กตองไดรับการดูแลอยางดีตั้งแตเกิด ภรรยาตองไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน
สรางสังคมและครอบครัวที่มีคุณภาพ สรางภูมิคุมกันใหทุกคน เสนอใหการศึกษาเรื่องครอบครัวถูก
บรรจุในหลักสูตรของกระทรวงศึ กษาธิการรวมกับ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของ
มนุษยแกเด็กตั้งแตวัยอนุบาล รวมทั้งจัดอบรมเกี่ยวกับการเปนครอบครัวมือใหม หญิงชายมีความเทา
เทียมกัน สามีภรรยาตองรูจักใหอภัย สังคมตองคุมครองผูถูกกระทําไมใหโดนทํารายซ้ํา และฟนฟู
สมรรถภาพครอบครัวใหกลับมาอยูดวยกันอยางมีความสุข
(๓) การเปดเวที เรื่อง ชายรุนใหม ไมรุนแรงและไมละเมิดสิทธิ
เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สรุปไดวา รูปแบบการกระทําความรุนแรงตอเด็กและสตรีมีความ
หลากหลาย ซึ่ ง ส ง ผลกระทบทั้ ง ทางด านรางกายและจิต ใจ การป อ งกัน และขจัด ป ญ หาดั ง กล าว
จํ า เป น ต อ งอาศั ย ความร ว มมื อ จากหลายฝ า ย ทั้ ง นี้ สถาบั น ครอบครั ว ถื อ ว า มี ค วามสํ า คั ญ ที่ สุ ด
เนื่องจากเปนเบาหลอมเด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตเปนผูใหญในอนาคต หากสถาบันครอบครัวเขมแข็ง
ปราศจากความรุนแรงยอมสรางภูมิคุมกันใหเด็กเติบโตเปนผูใหญที่ปราศจากความรุนแรง นอกจากนี้
ยั งตองรวมกัน สรางสํานึ กให ค นในสังคมตระหนั กถึง การเคารพสิท ธิมนุ ษ ยชน สิท ธิเด็ก สิทธิสตรี
ตลอดจนรวมกันปกปองคุมครองเด็ก เยาวชน สตรี หรือแมแตผูชายที่ถูกกระทํารุนแรง ปญหาความ
รุนแรงในครอบครัวจึงถือเป นเรื่องละเอียดออนตองมีการดําเนินการปองกันและแกไขใหครอบคลุม
หลายมิติ ทั้งดานเศรษฐกิจ การศึกษา กฎหมาย และจิตวิทยา ทั้งนี้ ควรมีการทบทวนและวิเคราะห
ถึงความครบถวนสมบูรณ ปญหา และอุปสรรคของกลไกการทํางานในการปองกันและแกไขปญ หา
ความรุนแรงตอเด็กและสตรี
๒.๒.๒) การประสานการคุมครอง
เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนหรือเกิดปรากฏการณ การนําเสนอขาวผาน
สื่อมวลชนกรณี ค วามรุนแรงตอเด็กและสตรีที่เป นประเด็นสําคัญ และไดรับความสนใจจากสังคมได
ดําเนินการประสานการคุมครองกับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อปกปอง คุมครองและเยียวยา
ผูเสียหายโดยเร็วดังนี้

๑๖๘

๑๖๙
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(๑) กรณีกิจกรรมรับนองใหมและการจัดประชุมเชียร
จากการปรากฏขาวผานสื่อมวลชนและสื่อสังคมออนไลนเกี่ยวกับ
กิจกรรมรับนองใหมและการจัดประชุมเชียรที่ใชความรุนแรงหรือมีพฤติการณที่ไมเหมาะสมทั้งในอดีต
และปจจุบัน กสม. จึงจัดประชุมรวมกับผูบริหารสถาบันการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางแกไข
ปญหาดังกลาว และรับทราบขอควรปฏิบัติ ขอควรระวังในการจัดกิจกรรมรับนองใหมและการประชุม
เชียร พรอมชี้แจงผลกระทบที่อาจเกิดกับนิสิต นักศึกษาและสถาบันการศึกษา โดยมีความเห็นรวมกัน
วา สถาบันการศึกษาควรใหความสําคัญตอการจัดกิจกรรมรับนองใหมและการจัดประชุมเชียรของ
นิสิตและนักศึกษาในสถาบัน จําเปนตองจัดใหมีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจกับสโมสรนิสิตและ
นักศึกษา รวมทั้งนิสิตและนักศึกษารุนพี่ สถาบันการศึกษาควรพิจารณาอนุญาตใหจัดกิจกรรมรับนอง
ใหม แ ละการประชุ ม เชี ย ร จ ากรายละเอี ย ดของกิ จกรรมว ากิ จ กรรมดั ง กล า วนํ าไปสู จุ ด มุ ง หมายที่
สถาบันการศึกษาตองการหรือไม ในการจัดกิจกรรมทุกครั้งตองมีอาจารยที่ปรึกษาดูแลอยางใกลชิด
และสามารถตั ด สิ น ใจได ห ากเกิ ด เหตุ ก ารณ ที่ ไ ม ไ ด ค าดคิ ด หรื อ ไม พึ ง ประสงค ขึ้ น ทั้ ง นี้ ควรมี
การตรวจสอบและติ ด ตามเพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เกิ ด การละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษ ยชนในการเข าร วมกิ จ กรรม
ดังกลาว รวมถึงสถาบันการศึกษาตองพิจารณาดําเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาด หากปรากฏวามี
การกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิของนิสิตและนักศึกษา หรือการกระทําผิดกฎหมาย ทั้งนี้ กสม. ไดมี
แถลงการณแสดงความหวงใยตอเรื่องดังกลาว เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ดวย
นอกจากนี้ ยั ง จั ด ประชุ ม ร ว มกั บ ผู บ ริ ห ารสถาบั น การศึ ก ษา
ประธานสภานิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ผู แ ทนสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ผู แ ทนสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูแทนจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ และผูแทนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของทุกฝาย เมื่อวัน ที่ ๒๕ กัน ยายน ๒๕๕๘ เพื่อรับ ฟงและเกิดการแลกเปลี่ยนความคิ ดเห็น
รวมกั น ระหวางผู บ ริห ารสถาบั น การศึ ก ษา ผู แ ทนนิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษา และผู แ ทนจากหน วยงานที่
เกี่ยวของ โดยมีความเห็นรวมกันวา กิจกรรมการรับนองใหมยังเปนกิจกรรมที่ดีและมีประโยชน ทําให
นิสิตและนักศึกษาที่เขามาศึกษาใหมไดรูจักเพื่อน นิสิตและนักศึกษารุนพี่ ตลอดจนกฎ ระเบียบ และ
ประเพณีปฏิบัติในสถาบันการศึกษาแหงนั้น แตตองมีมาตรการที่ชัดเจนและเขมงวดในการปองกันไมให
เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในการเขารวมกิจกรรมรับใหมและการประชุมเชียร
(๒) กรณีการลงโทษนักเรียนดวยความรุนแรง
สืบเนื่องจากไดรับเรื่องรองเรียน กรณี การลงโทษนักเรียนดวย
ความรุนแรงไมเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย กสม. จึงจัดประชุมรวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู
อาจารย ผู แ ทนสํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา ผู แ ทนสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
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มัธยมศึกษา และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ
๒๕๕๘ และในพื้ น ที่ จังหวัดอุ ดรธานี เมื่ อวัน ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เพื่ อ เสริม สรางความเขาใจ
รวมกันเกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนอยางเหมาะสมและไมเปนการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม
รัฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทยและหลั ก การของอนุ สั ญ ญาวาด วยสิ ท ธิ เด็ ก รวมทั้ ง ไม ขั ด ต อ
พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และระเบี ย บกระทรวงศึ กษาธิการวาด วยการลงโทษ
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมุงเนนการเสริมสรางพฤติกรรมดวยการสรางวินัยเชิงบวก
(Positive Discipline) ซึ่งผลจากการประชุมดังกลาว ทําใหทราบวาผูบริหารสถาบันการศึกษาจํานวน
หนึ่งยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสริมสรางพฤติกรรมดวยการสรางวินัยเชิงบวก (Positive
Discipline) ซึ่ งจะนํ ามาใชแทนการลงโทษเด็กดวยความรุนแรง เชน การตี เป นตน โดยผูเขารวม
ประชุมสวนหนึ่งยังคงมีความเห็นวา การลงโทษเด็กดวยการตียังคงมีความจําเปนและไมไดกระทําเพื่อ
ตอบสนองอารมณ ของตนเอง แต เพื่ อปรับ เปลี่ ย นความประพฤติ ของนั กเรีย นให เป น ไปในทางที่ ดี
สามารถสรางคนใหประสบผลสําเร็จในชีวิตมากมาย รวมทั้งจะตองผานการลงโทษดวยการวากลาว
ตักเตือน หรือวิธีการอื่นใด สุดทายจึงลงโทษนักเรียนดวยการตี ทั้งนี้ การนําวิธีการลงโทษในรูปแบบ
อื่ น ซึ่ ง รั บ มาจากประเทศตะวั น ตกที่ มุ ง เน น การเสริ ม สร า งพฤติ ก รรมด ว ยการสร า งวิ นั ย เชิ ง บวก
(Positive Discipline) ย อ มไม เ หมาะสม เนื่ อ งจากวั ฒ นธรรมและประเพณี มี ค วามแตกต า งกั น
วัฒนธรรมของประเทศไทยในอดีตที่ผานมามักสอนบุตรโดยการตีตามสุภาษิตที่วา “รักวัวใหผูก รักลูก
ใหตี” ดูแลบุตรอยางใกลชิด ในขณะที่วัฒนธรรมของประเทศตะวันตกเนนใหอิสระแกเด็ก เนนใหเด็กมี
ความรับผิดชอบและรูจักหนาที่ของตนเอง ตั้งแตอายุยังนอย ดังนั้นการดําเนินงานเชิงยุทธศาสตรเพื่อ
ยุติการลงโทษเด็กดวยความรุนแรงในอนาคตจึงควรมุงเนนปรับเปลี่ยนแนวคิด ความเชื่อ และทัศนคติ
ของผูบริหารสถาบันการศึกษา ครูผูปฏิบัติงาน และผูปกครอง ใหปลูกฝงและสอนบุตรหรือนักเรียน
ตามแนวคิดที่วา “รักวัวใหผูก รักลูกใหกอด” ตลอดจนสรางเครื่องมือและองคความรูเกี่ยวกับ การ
เสริมสรางพฤติกรรมดวยการสรางวินัยเชิงบวก (Positive Discipline) เพื่อเผยแพรใหรับทราบและ
นําไปปฏิบัติตอไป
๒.๓) การยุติการละเมิดและคุกคามทางเพศ
จากการปรากฏภาพขาวและไดรับเรื่องรองเรียนกรณีการละเมิดและคุกคาม
ทางเพศซึ่งเกิดขึ้นทั้งในสถานที่ทํางานและสถาบันการศึกษาเปนจํานวนมาก กสม. จึงดําเนินการเชิง
ยุทธศาสตรป องกันไมใหเกิดเหตุการณ ละเมิดและคุกคามทางเพศขึ้นและปกปองคุมครองสิทธิของ
ผูเสียหายซึ่งเปนเด็กและสตรีอยางตอเนื่อง โดยมุง สรางความตระหนักรูปรับเปลี่ยนทัศนคติ และ

๑๗๐

๑๗๑
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แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตลอดจนสนับสนุนและผลักดันมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่เกี่ยวของเพื่อปองกันและแกไขปญหาการละเมิดและคุกคามทางเพศ เชน
 เมื่อป ๒๕๕๓ ไดเปดเวทีขับเคลื่อนและรณรงคเพื่อยุติการคุกคามทาง
เพศในที่ทํางาน โดยถอดบทเรียนจากประสบการณ ของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ ๓ แหง ไดแก
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของผูบริหาร รวมทั้งสรางความเขาใจใหกับผูโดยสารและสังคม ตลอดจนมีแนวปฏิบัติวาพนักงาน
สามารถงดใหบ ริการเครื่องดื่มแอลกอฮอลแก
ผูโดยสารที่มีอาการมึนเมาได เพื่อปองกันไมให
เกิดปญหาดังกลาว สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
ขนสงมวลชนกรุงเทพ ซึ่งเริ่มจากการทําหนาที่
ให คํ า ปรึ ก ษาและเจรจาไกล เ กลี่ ย ระหว า ง
ผูกระทําคุกคามซึ่งมีอํานาจตอรองสูงกวา และ
ผูถูกคุกคามซึ่งมีอํานาจตอรองต่ํากวา เนื่องจาก
ผูถูกกระทํามักอับ อาย เกรงวาจะกระทบตอความมั่น คงในอาชี พและการทํางานของตน จึงไมกลา
รองเรียน สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท ขนสง จํากัด ไดจัดทําวีดิทัศนรณรงคสงเสริมใหผูถูก
คุกคามมีความกลาแสดงตัวและเรียกรองสิทธิของตน
 เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๓ ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดัน
มาตรการทางกฎหมายกับการปองกันและแกไขปญ หาการคุกคามทางเพศ ซึ่งผูเขารวมการประชุม
เสนอให มี ก ารกํ า หนดเป น กฎหมายเฉพาะ หรื อ เพิ่ ม เติ ม ในกฎหมายที่ มี ผ ลบั ง คั บ ใช แ ล ว เช น
พระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ เปนตน รวมถึงเพิ่มเติมใน
กฎหมายที่อยูในระหวางการพิจารณายกราง เชน รางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและความเสมอ
ภาคระหวางเพศ พ.ศ. ....๖ เปนตน รวมทั้งเสนอใหมีการแกไขกฎหมาย เชน การแกไขพระราชบัญญัติให
ใชประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๘ โดยใหการกระทําอนาจารเปนความผิดที่ยอมความไมได
ไมวาเปน การกระทํา อนาจารตอหนาธารกํา นัล หรือผูถูกกระทํา ไดรับ บาดเจ็บ สาหัส หรือไมก็ต าม
การแกไขพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๙ ความผิดเกี่ยวกับเพศ เพื่อใหความ
คุมครองผูเสียหายจากการถูกคุกคามทางเพศในทุกกรณี โดยกําหนดการกระทําคุกคามทางเพศเปน
ความผิดทางอาญา และปรับบทลงโทษใหสอดคลองกับความเสียหายจากการถูกคุกคามทางเพศ เปนตน
ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายจากทําการศึกษาวิจัย เรื่อง การตอสูภาคประชาสังคมเพื่อ
๖

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในปจจุบัน)
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ยุติการคุกคามทางเพศในที่ทํางาน : กรณีศึกษาสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จํากัด
(มหาชน)๗ ซึ่ง กสม. ไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยมหิดลศึกษาวิจัยโดยนําเสนอบทเรียนจากการตอสู
ของสตรีเพื่อยุติการเลือกปฏิบัติตอพนักงานหญิงและการคุกคามทางเพศในสถานที่ทํางานโดยตรงทั้ง
ในฐานะพนักงานของบริษัท การบิน ไทย 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
ใหรับทราบถึงนโยบายในการยุติการคุกคามทางเพศของบริษั ท 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
สถานที่ ทํ างานถื อเป น ความผิ ด วินั ย และกําหนดบทลงโทษดวย ตลอดจนมีส วนรวมสนั บ สนุ น และ
ผลักดันใหครอบคลุมขยายผลไปสูขาราชการในสังกัดอื่น ทั้งนี้ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ไดมีมติ
เห็นชอบใหนํากฎ ก.ร. วาดวยวินัย ขาราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอที่ ๔ มาใชบังคั บแก
ขาราชการและเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงาน กสม. พรอมประกาศเจตนารมณใหสํานักงาน กสม. เปน
องคกรที่ปราศจากการลวงละเมิดทางเพศ
 เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ กสม. ไดเปดเวทีรวมกับภาคีเครือขาย๘
เรื่อง การจัดการสถานการณการละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับ
แนวทางและมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม รวมทั้งประสานความรวมมือ
และเสริมสรางเครือขายในการเฝาระวังไมใหเกิดสถานการณละเมิดทางเพศในมหาวิทยาลัย และไดมี
ขอเสนอแนะไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาวา (๑) มหาวิทยาลัยควรสรางกระบวนการ
๗
๘

นางสาวกนกวรรณ ธราวรรณ มหาวิทยาลัยมหิดล : ผูวิจัย
มูลนิธิสรางความเขาใจเรื่องสุขภาพผูหญิง
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เรีย นรูแกนิสิตและนักศึ กษาทุกชั้น ป ตลอดจนบุ คลากรทุกฝายของมหาวิทยาลัย ใหมีความรู ความ
เขาใจ รวมทั้งตระหนักถึงการละเมิดทางเพศในทุกรูป แบบ และรับ ทราบแหลง ใหความชวยเหลือ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (๒) มหาวิทยาลัยควรดําเนินมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงตอ
การละเมิ ด ทางเพศ เช น แก ไ ขจุ ด เสี่ ย งในมหาวิ ท ยาลั ย ที่ อ าจเกิ ด การละเมิ ด ทางเพศได (๓)
มหาวิทยาลัยควรตั้งศูนยรับแจงเหตุการณละเมิดทางเพศใหเปนกลไกหลักและกําหนดระบบใหการ
ชวยเหลือที่ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหนิสิต นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเขาถึง
การชว ยเหลือ เมื่อ มีก ารละเมิด ทางเพศเกิด ขึ้น ทั้ง นี้ สํา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา ได
ดําเนินการแจงเวียนใหมหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศไทยดําเนินการตามขอเสนอแนะดังกลาวแลว
นอกจากนี้ เมื่อไดรับเรื่องรองเรียนหรือเกิดปรากฏการณการนําเสนอขาว
ผานสื่อมวลชน กรณีความรุนแรงตอเด็กและสตรีที่เปนประเด็นสําคัญและไดรับความสนใจจากสังคม
กสม. ไดดําเนินการประสานการคุมครอง กับหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เพื่อปกปอง คุมครอง
และเยียวยาผูเสียหายโดยเร็ว เชนกรณีเหตุการณละเมิดและคุกคามทางเพศเด็กหญิงจนเสียชีวิต
บนรถไฟ เมื่อป ๒๕๕๗ ซึ่งเปนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตอเด็กอยางรายแรง และ
กระทบต อ ภาพลั ก ษณ ของการรถไฟแห ง
ประเทศไทย กสม. จึงมีหนังสือขอทราบนโยบาย
และมาตรการการรักษาความปลอดภัยบนรถไฟ
ของการรถไฟฯ และการเยียวยาแกครอบครัว
ผู เสี ย หาย เพื่ อ ให เด็ ก ได รั บ การปกป อ งและ
คุ ม ครองตามกฎหมายและอนุ สั ญ ญาว าด ว ย
สิท ธิเด็ ก ตลอดจนป องกัน มิให เกิด เหตุ การณ
ดัง กลา วขึ้น อีก ทั้ง นี้ การรถไฟฯ มีหนัง สือชี้แ จงนโยบายและมาตรการการรักษาความปลอดภัย
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 คั น
รวมทั้งกําชับสถานีรถไฟทุกแหงในการดูแลความเรียบรอยและความปลอดภัยในสถานี การอํานวย
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ความสะดวกใหกับผูใชบริการในการขึ้น–ลงขบวนโดยสาร ตลอดจนกําชับพนักงานรักษารถ (พรร.) ให
หมั่ น คอยตรวจสอบและสั ง เกตพฤติ ก รรมของพนั ก งานบนขบวนรถไฟในระหวา งให บ ริ ก าร และ
ดําเนินการยกระดับการรักษาความปลอดภัย โดยกําชับพนักงานขบวนรถประชาสัมพันธใหผูโดยสาร
หมั่นระมัดระวังทรัพยสินหรือสิ่งของมีคาและอยาไวใจคนแปลกหนา ตลอดจนใหพนักงานรักษารถ
พรอมตํารวจรถไฟ จํานวน ๒ นายออกตรวจขบวนรถทุก ๑ ชั่วโมง และขอความรวมมือผูโดยสารที่
ตองการซื้อตั๋วรถไฟ ตองแจงชื่อ นามสกุล และเลขที่บัตรประชาชน สําหรับตั๋วโดยสารหนึ่งฉบับตอ
หนึ่ งชื่ อและตอเลขบั ตรประชาชน ตลอดจนดําเนิ นการติ ดตั้งกลองวงจรป ด (CCTV) ในรถโดยสาร
ประเภทนั่งและนอนทุกโบกี้ โดยเริ่มดําเนินการและติดตั้งที่รถ Ladies & Children Car ในสวนของ
การเยียวยาแกครอบครัวผูเสียหายในเบื้องตนนั้น การรถไฟฯ ไดมอบเงินใหแกครอบครัวผูเสียหาย
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป น กรณี เฉพาะราย (ปกติ ๘๐,๐๐๐ บาท) และมอบทุน การศึ กษาระดั บ
ปริญ ญาตรี ชั้น ปที่ ๔ แกพี่สาวของผูเ สีย หาย รวมทั้ง รับ บรรจุเ ขาทํา งานเปน พนักงานการรถไฟ
เมื่อศึกษาจบชั้นปริญญาตรี
ทั้งนี้ จากกรณีดังกลาวซึ่งเปนประเด็นสําคัญและไดรับความสนใจจากสังคม
กสม. จึงเปดเวทีรวมกับภาคีเครือขาย๙ รวม ๓ ครั้ง ไดแก การเปดเวที เรื่อง “ฆา ขมขืน โทษประหาร
สังคมไทยจะกาวไปทางใด” เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อใหความรูและเปดมุมมองในประเด็น
การลวงละเมิดทางเพศตอเด็กและสตรี และการลงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมิติทางสังคม สิทธิมนุษยชน
และศาสนา ซึ่งกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนมุมมองทางดานศาสนาในประเด็นความเชื่อและหลักธรรมที่
เกี่ย วของครอบคลุมทั้งศาสนาพุทธ 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
มุงเนนใหแตละครอบครัวยึดถือและนําหลักคําสอนของทุกศาสนามาปฏิบั ติอยางจริงจัง รวมไดรับ

๙

คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี

๑๗๔

๑๗๕
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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
สื่อลามกอนาจารเด็กเปนการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กตามอนุสัญ ญาวาดวยสิทธิเด็ก และเปน
ปจจัยที่กอใหเกิดการลวงละเมิดทางเพศตอเด็กอันสงผลกระทบตอสวัสดิภาพของเด็ก
๒.๔) การสงเสริมความเสมอภาค
เมื่อปรากฏภาพขาวกรณีหนวยงานแหงหนึ่งประกาศจะเลิกจางเจาหนาที่
หญิงตั้งครรภ และกรณีแรงงานหญิงตางชาติซึ่งตั้งครรภจะถูกสงตัวกลับไปคลอดบุตรกอน กสม. ได
ดําเนินการทักทวงและประสานการคุมครองไปยังหนวยงานแหงนั้น โดยชี้แจงวาการกระทําดังกลาว
อาจเขาขายการเลือกปฏิบัติตอสตรีและการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ซึ่งขัดตอหลักการของอนุสัญญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ และอนุสัญ ญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ จึงขอใหทบทวนและดําเนินการแกไขโดยเร็ว
นอกจากนี้ กสม. ยั ง ได ดํ า เนิ น การเชิ ง ยุ ท ธศาสตร เ พื่ อ สนั บ สนุ น และ
ผลั ก ดันมาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบีย บที่เกี่ย วขอ งเพื่อ สง เสริ มความเสมอภาค โดยมี
ขอเสนอในการปรับปรุง “รางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ....”๑๐ ไปยังสภานิติ
บัญ ญั ติแหงชาติและคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุ ติธรรมและกิจการตํารวจ เพื่ อ
พิจารณาปรับปรุงใน ๑๑ ประเด็น คือ (๑) ชื่อรางพระราชบัญญัติ (๒) บทนิยาม (๓) องคประกอบ
และการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมโอกาสและความเสมอภาคระหวางเพศ (๔) อํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสง เสริมโอกาสและความเสมอภาคระหวางเพศ (๕) องค ป ระกอบและการสรรหา
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ (๖) คณะกรรมการวินิจฉัยการ
เลือกปฏิบั ติโดยไมเป น ธรรมระหวางเพศ (๗) อํานาจหน าที่ของสํานั กงานกิจการสตรีและสถาบั น
ครอบครัว (๘) การสงเคราะหผูเสียหาย (๙) การแจงผูเสียหายกรณีขอรับการชวยเหลือและเยียวยา
๑๐

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในปจจุบัน)
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(๑๐) กองทุน สงเสริมความเทาเทีย มระหวางเพศ และ (๑๑) องคป ระกอบคณะกรรมการสงเสริม
โอกาสและความเสมอภาคระหวางเพศและคณะกรรมการวินิ จฉัย การเลือกปฏิบั ติโดยไมเป น ธรรม
ระหวางเพศ ทั้งนี้ เพื่อใหรางพระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. .... มีความสมบูรณ
มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้นเพื่อคุมครองผูถูกเลือกปฏิบัติและปองกันไมใหมีการเลือก
ปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ
นอกจากนี้ ไดเสนอความเห็นไปยังสภาปฏิรูปแหงชาติ และคณะกรรมาธิการ
ยกรางรัฐธรรมนู ญ พิ จารณาดําเนิ น การใหค งหลักการความเสมอภาคของหญิ งและชาย ตามนั ย
มาตรา ๓๐ และมาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่ออนุวัติ
ตามอนุ สั ญ ญาวาด วยการขจัดการเลือกปฏิบั ติตอสตรีในทุกรูป แบบ ขอ ๒ ที่ ระบุ ใหรัฐภาคี บ รรจุ
หลักการของความเสมอภาคของหญิ ง และชายไวในรัฐธรรมนู ญ แห ง ชาติ ของตนตลอดจนกําหนด
สัดส วนการมีสวนรวมทางการเมืองของสตรีไมน อยกวา ๑ ใน ๓ ไวในรัฐธรรมนู ญ ฯ ดวย เพื่อให
สอดคลองกับอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ขอ ๔
๒.๕) การยุติและตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะการคาเด็กและสตรี
การคามนุษย ถือเปนการกระทําอันละเมิดสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยซึ่งที่ผานมามีผูเสียหายจากปญหาการคามนุษยเปนจํานวนมาก จึงตองดําเนินการเชิงนโยบาย
เพื่อสงเสริมการประสานความรวมมือระหวางหนวยงานทุกภาคสวนในการยุติและตอตานการคามนุษย
โดยมุงเนนการปองกันและการคุมครองผูเสียหาย ซึ่ง กสม. ไดมีการเปดเวทีรวมกับภาคีเครือขาย๑๑
เรื่อง “สงเสียงใหดัง ทําใหจริงยุติการคามนุษย” เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ผลจากการเปด
เวทีทําใหไดรับทราบและติดตามความกาวหนาของการดําเนินการในรูปแบบสหวิชาชีพเพื่อยุติและ
ตอตานการคามนุษยของหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการ เชน
การไมรับแจงความรองทุกขในคดีการคามนุษย ทําใหสถิติของคดีการคามนุษยอยูในระดับต่ํากวา
สถานการณ จริง การฝ ก ฝนความชํ านาญให พ นั ก งานสอบสวนหญิ ง รวมทั้ ง กระจายให พ นั ก งาน
สอบสวนหญิงครอบคลุมในพื้นที่สวนภูมิภาค เปนตน ตอมาเมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ ไดจัดงาน
ประชุ ม รว มกั บ ภาคี เครื อ ข า ย ๑๒ เพื่ อ ประสานความร วมมื อ ต อ ต า นการค า มนุ ษ ย แ ละแนะนํ าคู มื อ
สํานักงานขาหลวงใหญเพื่อสิทธิมนุษยชนวาดวยขอวินิจฉัยตอหลักการและแนวทางปฏิบัติขององคการ
สหประชาชาติ ดานสิท ธิม นุ ษ ยชนและการค ามนุ ษ ย ซึ่ ง เนื้ อหาในคู มื อดั ง กลาวมุ ง ให คํ าแนะนํ าเชิ ง
รูปธรรมตอการปองกันและปราบปรามการคามนุษย
๑๑

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติตาํ รวจแหงชาติ เครือขายปฏิบัติการตอตานการคามนุษย และ
มูลนิธิเพื่อนหญิง ฯลฯ
๑๒ สํานักงานขาหลวงใหญสิทธิมนุษยชนแหงสหประชาชาติ UNOHCHR สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑๗๖

๑๗๗

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

ตอมา เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ กสม. ไดออกแถลงการณแสดงความ
กังวลตอสถานการณการคามนุษย โดยระบุวา ประเทศไทยถูกกลาวหาในรายงานการคามนุษยของ
สหรัฐอเมริกาประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖ ใน ๓ ประเด็น คื อ (๑) ประเด็น เด็กและสตรี (๒) ประเด็น
แรงงาน และ (๓) ประเด็นการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม พรอมเสนอใหรัฐบาลตอง
เรงดําเนินการแกไขปญ หาทั้ง ๓ ประเด็นดังกลาว ตลอดจนมีความเห็นตอประเด็นเด็กและสตรีวา
ขณะนี้ประเทศไทยยังไมไดใหสัตยาบันพิธีสารเพื่อการปองกัน ปราบปรามและลงโทษการคามนุษย
โดยเฉพาะเด็กและสตรี อีกทั้งยังมีบุคลากรไมเพียงพอในสถานพักพิงที่รัฐจัดใหสําหรับผูเสียหายจาก
การคามนุษย ไมมีการจัดบริการเฉพาะสําหรับเหยื่อคาบริการทางเพศที่เปนเด็ก และยังไมแสดงให
เห็ น ถึง ความพยายามในการลดความตองการการซื้ อขายบริก ารทางเพศ รวมทั้ง มี ค วามเห็ น ต อ
ประเด็นการบังคับใชกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมวา ระบบตุลาการยังคงมีความลาชาในการ
ดูแลคดีอาญา รวมถึงในคดีการคามนุษย ทําใหผูตองสงสัยบางรายที่ไดรับการประกันตัวหนีออกนอก
ประเทศหรือกระทําการขมขูผูเสียหาย รวมทั้งมีขอบกพรองในกระบวนการคัดแยกเหยื่อ ตลอดจนมี
การทุจริตของเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังไดดําเนินการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ณ บานเกร็ดตระการ ทําให
ไดแลกเปลี่ยนขอมูลและรับทราบสถานการณ การดําเนินงานจากผูชวยเหลือเยียวยาผูเสียหายจาก
การคามนุษยโดยตรง รวมทั้งไดรับทราบขอเสนอที่เปนประโยชนในการดําเนินการทางกฎหมาย ซึ่ง
ผูป ฏิบั ติ งานเสนอให ค วรมีการสอบปากคํ าผูเสีย หายอย างรวดเร็วภายใน ๒๔ ชั่ วโมง เพื่ อใหเกิด
ประสิทธิภาพในการขยายผลการปราบปราม เปนตน
๒.๖) การปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลกลุมเสี่ยงตอการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษ ยชน กรณี เด็กไรรัฐ เด็ก ไรสัญ ชาติ เด็กที่มีส ถานะผู หนี ภัย และเด็กที่อยู ใน
สถานกักตัวคนตางดาวของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
เด็กไรรัฐ เด็กไรสัญชาติ เด็กที่มีสถานะผูหนีภัย และเด็กที่อยูในสถานกักตัว
คนต า งด า วของสํา นั ก งานตรวจคนเข า เมื อ ง ถื อ เป น กลุ ม บุ ค คลที่ มี ค วามเสี่ ย งต อ การถู ก ละเมิ ด
สิ ท ธิมนุ ษ ยชน ทั้งนี้ เพื่ อเป น การประกันวาเด็กจะไมไดรับ การเลือกปฏิบั ติ และเด็กตองไดรับ การ
ปกปองคุมครองสิทธิอยางรอบดาน ทั้งสิทธิในการอยูรอด สิทธิที่จะไดรับการปกปองคุมครอง สิทธิที่
จะไดรับ การพัฒ นาและสิทธิในการมีสวนรวม โดยคํ านึ งถึงประโยชน สูงสุดของเด็กเป น สําคั ญ จึง
ดําเนินการปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชน ดังนี้
๒.๖.๑) การประกันตัวเด็กไรรัฐพรอมครอบครัวออกจากสถานกักตัว
คนตางดาวของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

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. ได ดําเนิ น การตรวจเยี่ ย มสถานที่ในพื้ น ที่จัง หวัดชายแดน
อาทิ บานพักแรกรับของมูลนิธิผูหญิง ชุมชนคอกควาย และคลินิกแมตาว อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
จากการสอบถามขอมูลจากผูเสียหายซึ่งเปน เด็กและผูหญิ งชาวเมีย นมาร และองค กรเครือขายใน
ประเทศเมียนมาร เชน Karen Women’s Action Group (KWAG) และ Non Formal Education
(NFE) พบวา บานพักแรกรับของมูลนิธิผูหญิง เปนสถานแรกรับผูเสียหายซึ่งไดรับการสงตอมาจาก
หนวยงานตาง ๆ ทั้งองคกรภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และชุมชน โดยมีการจัดการเรียนการสอน
ภาษาเมี ย นมาร ภาษาอั ง กฤษ และภาษาไทย ให แ ก เ ด็ ก ชาวเมี ย นมาร ซึ่ ง เดิ น ทางเข า มาพร อ ม
ครอบครัว เพื่อ ทํางานในพื้น ที่อําเภอแมส อด และมีกิจ กรรมในสถานแรกรับ เชน การสอนอาชีพ
การสอนวิธีการดูแลตนเอง การใหค วามรูเกี่ย วกับ การเขาประเทศไทยอย างถูกตองตามกฎหมาย
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
โดยโรงเรียนบานคลองมะขามมีน โยบายเปดกวางใหเด็กทุกคนไดศึกษาอยางเทาเทียม มีการเรียน
การสอนตั้งแตระดับกอนชั้นประถมศึกษาถึงชั้นประถมศึกษาปที่ ๖ มีเด็กนักเรียนชาวกัมพูชา ๓๓๙ คน
จากนักเรียนทั้งหมด ๖๖๗ คน สําหรับการตรวจเยี่ยมตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตราด (ดานอําเภอ
๑๓

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตรวจคนเขาเมือง และมูลนิธิไทยเพื่อคนมีปญหาสิทธิและสถานะบุคคล ฯลฯ

๑๗๘

๑๗๙

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

คลองใหญ) พบผูตองกักซึ่งหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมายเปนชาวมุสลิม ซึ่งอาจเปนชาวอุยกูรรอการ
พิสูจนสัญชาติ จํานวน ๕๒ คน และมีเด็กอยูในสถานกักตัว ๑๐ คน
การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรี (ดานโปง
น้ํารอนและดานถาวรบานแหลม) พบวา ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรีทํางานรวมกับพัฒนาสังคม
และความมั่น คงของมนุษ ยจัง หวัด จัน ทบุรี ดํา เนิน การสง บุค คลตา งดา วกลับ โดยคํา นึง ถึง หลัก
สิท ธิมนุษยชน และใหความชวยเหลือดานอาหารและการรักษาพยาบาล อยางไรก็ตาม พบวา ยังมี
ขอจํากัดดานสถานที่กักตัวคนตางดาวของตรวจคนเขาเมืองจังหวัดจันทบุรีซึ่งยังไมไดมาตรฐาน จึงควร
ผลักดันใหองคกรภาครัฐจัดทําแนวทางในการสงกลับผูตองกักอยางเปนระบบ และจัดสรรงบประมาณ
เพิ่มเติมสําหรับค าอาหารและคารักษาพยาบาลสําหรับ ผูตองกัก จากขอเท็จจริงในการตรวจเยี่ย ม
พื้นที่ดังกลาวขางตน พบวา เด็กตางดาวไดรับสิทธิและโอกาสในการเขาถึงสวัสดิการดานการศึกษา
ดานการบริการสาธารณสุขและการชวยเหลืออยางมีมนุษยธรรมจากประเทศไทย ประกอบกับการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมสถานกักตัวคนตางดาวในพื้นที่ดังกลาวขางตน ไมปรากฏวามีสภาพแออัดเหมือนเชน สถาน
กักตัวคนตางดาว ณ ซอยสวนพลู กรุงเทพฯ
๒.๖.๓) การประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
กสม. ไดดําเนินการจัดประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อรับทราบสถานการณปญหาการละเมิดสิทธิ แนวทางการปองกันและแกไขปญหาของหนวยงาน
ที่เกี่ย วของ ดังนี้ การประชุ มปรึกษาหารือเรื่องการดําเนิ น การเชิ งนโยบายและยุ ทธศาสตรในการ
คุมครองสิทธิเด็กและสตรี และประสานความรวมมือในประเด็นเด็กเคลื่อนยาย ณ จังหวัดตาก เมื่อ
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ สรุปความไดวา ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดตากไดจัดสถานพักสําหรับรอการ
ตรวจคนเขาเมื อง ที่ มี ก ารแยกเป น สั ด ส วน สะอาด และมี ห อ งสอบสวนแยกออกมาอย างชั ด เจน
ตลอดจนไดรับงบประมาณกอสรางสถานพักรอแหงใหมจํานวน ๑๘ ไร
ทั้ ง นี้ ข อ มู ล สถิ ติ ข องตรวจคนเข าเมื อ งจั ง หวั ด ตากเมื่ อ ป พ.ศ.
๒๕๕๖ มี ก ารจั บ กุ ม ดํ า เนิ น คดี ก รณี ก ารค า มนุ ษ ย จํ า นวน ๕ กรณี และไม ป รากฏการจั บ กุ ม และ
ดําเนินคดีการคามนุษยในป ๒๕๕๗ แตพบการละเมิดสิทธิแรงงานเด็กในสถานประกอบการขนาดเล็ก
และการจางแรงงานทํางานในบาน อยางไรก็ตามเด็กตางดาวไดรับสิทธิในการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยขอมูลสถิติ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒
มีศูน ยการศึกษาสําหรับ เด็กตางดาวจํานวน ๖๕ ศูน ย มีนักเรีย น ๓,๐๒๙ คนครู ๗๕๕ คน และ
เด็กตางดาวศึกษาในโรงเรียนของรัฐจํานวน ๘,๗๓๔ คน โดยกําหนดใหมีการสอนภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จํานวน ๒ ชั่วโมงตอสัปดาห มีการเชื่อมโยงหลักสูตรการเรียนภาษาไทยสําหรับคนตางดาวโดยเฉพาะ
จากศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และการทําขอตกลงรวมกันกับประเทศเมียนมาร เพื่อจัดตั้ง
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ศูนยการศึกษานอกระบบนํารองจํานวน ๕ ศูนย สําหรับการเขาถึงสวัสดิการดานสาธารณสุขพบวา
โรงพยาบาลแมสอด เปนศูนยรวมในการบริการดานสาธารณสุขแกผูปวยซึ่งถูกสงตอมาจากเครือขายใน
พื้ น ที่ อํ า เภอแม ส อด เช น คลิ นิ ก แม ต าว เป น ต น และมี ศู น ย ช ว ยเหลื อ สั ง คม (One Stop Crisis
Center : OSCC) เพื่อดําเนินการปองกันและเฝาระวังความรุนแรงตอเด็กและสตรี ตลอดจนปญหา
คามนุษย
นอกจากนี้ ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการปกปองและคุมครองเด็ก
โดยมี บทบาทสําคั ญ ๔ ประการ คื อ (๑) การดําเนิ นการสงตอ การแจงเหตุ การเฝาระวัง (๒) การปรั บ
เปลี่ยนทัศนคติ (๓) การชวยเหลือฉุกเฉินกลุมเปราะบาง และ (๔) การสรางอาสาสมัครในเยาวชน
ตลอดจนมีการประสานความรวมมือระหวางองคกรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่
ดังเช น สํานั กงานสวัสดิการและคุ มครองแรงงานจังหวัดตากไดดําเนิ น การสง เสริมและให ค วามรู
เกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก เทศบาลอําเภอแมสอดมีการประสานความรวมมือกับองคกรพัฒนาเอกชน
ในพื้นที่สงเสริมใหความรูแกผูนําชุมชน ผูนําทองถิ่น และองคการอินเตอรเนชั่นแนล เรสคิวคอมมิตตี
(IRC) ใหความชวยเหลือดานกฎหมายในดานสิทธิสตรี ดานสุขภาพ ดานการศึกษา และการคุมครอง
สิทธิในการเขาสูกระบวนการยุติธรรมแกบุคคลตางดาวซึ่งเปนเด็กและสตรีที่ถูกกระทําความรุนแรง
อยางไรก็ตาม ผลจากการประชุมดังกลาวไดมีขอสังเกตและขอเสนอแนะวาปญหาสถานการณดานเด็ก
และสตรี ส ว นใหญ ใ นพื้ น ที่ อํ า เภอแม ส อด จั ง หวั ด ตาก เป น ป ญ หาความรุ น แรงต อ เด็ ก และสตรี
เนื่องจากคนตางดาวสวนใหญ ในพื้นที่เปนชาวเมียนมารที่นับถือศาสนาอิสลามการลงโทษจะยึดตาม
หลักศาสนา จึงทําใหมีอุปสรรคในการบังคับใชกฎหมายไทย รวมทั้งขอจํากัดดานงบประมาณถือเปน
อุปสรรคสําคัญในการดําเนินงานของศูนยการศึกษาสําหรับเด็กตางดาว จึงตองรับการจัดสรรเงินใน
การดําเนินการจากองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ซึ่งไดรับเงินสนับสนุนจากองคกรทุนตางประเทศ ไมวา
จะเปนมูลนิธิชวยไรพรมแดน ที่ไดใหความชวยเหลือในการจัดหาอุปกรณการเรียน จัดหาเงินเดือนครู
และทุ น ช วยเหลือค าอาหาร รวมถึงจัดตั้ งศู น ย การเรีย นการสอนรวมกัน ระหวางประเทศไทยและ
ประเทศเมียนมาร และมูลนิธิคอมพาซิโอ (COMPASIO) ที่ใหความชวยเหลือในการจัดกิจกรรมแกเด็ก
เรรอนชาวเมียนมารกลับสูกระบวนการเรียนการสอนและสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากนี้ ยังมี
ขอจํากัดในการจัดสรรงบประมาณของรัฐสําหรับการใหบริการดานสาธารณสุขแกบุคคลตางดาว และ
เมื่อบุคคลตางดาวซึ่งเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลแมสอดถูกสงกลับประเทศพบวามีปญหาในการ
ติดตามและใหการรักษาอยางถูกตองและตอเนื่อง ตลอดจนเสนอใหมีการพิจารณาจัดตั้งสาขายอย
ของสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตาก ณ อําเภอแมสอด เนื่องจากปจจุบัน
สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดตาก ตั้งอยูหางไกลจากอําเภอแมสอด ทําใหมี
ความยากลําบากในการใหความชวยเหลือผูเสียหาย

๑๘๐

๑๘๑
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การประชุ ม ปรึก ษาหารือ เรื่ อ งการดํ า เนิ น การเชิ ง นโยบายและ
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
ได รับ สิ ทธิในการได รับ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยสามารถเขาเรีย นตามหลักสู ตรของการศึ กษาขั้น
พื้น ฐาน มีการจัดสรรเงิน อุดหนุ น จัดสรรอุป กรณ ป ระกอบการเรีย นการสอน และใชวิธีการศึ กษา
ทางไกลผานดาวเทียมเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครู ทั้งนี้ประเทศไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาไดมี
การลงนามบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือวาจางแรงงานไทย– กัมพูชา และความรวมมือวา
ดวยการขจัดการคาเด็กและสตรี และการชวยเหลือเหยื่อของการคามนุษย การสงเสริมใหจังหวัดและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นของไทย–กัมพูชา ใหความรูเกี่ยวกับขบวนการคามนุษย และเพิ่มความ
เขมงวดในการคุมครองและปองกันหญิงและเด็กที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ป ที่เดินทางผานแดนไมใหตกเปน
เหยื่อของการคามนุษย ตลอดจนสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยกลางการใหบริการสวัสดิการสังคม
การประชุมเรื่อง การยุติปญ หาเด็กตองกักในประเทศไทย เมื่อวันที่
๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ รวมกับผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ มีขอสรุปและขอเสนอแนะวาเด็กจะตอง
ไมอยู ในหองกัก และประเทศไทยจําเปนตองมีมาตรการอื่นที่ไมใชการกักตัวหรือทางเลือกแทนการ
กักกัน ซึ่งมีการปฏิบัติในบางสวนแลว เชน การใหประกันตัวผูหลบหนีเขาเมือง การดูแลผูหลบหนีเขา
เมืองโดยผิดกฎหมายจากหนวยงานที่ เกี่ย วของ หน วยงานภาคประชาสังคม และองคกรทางดาน
ศาสนา สวนศูนยพักพิงชั่วคราวควรเปนสถานที่ซึ่งสรางขึ้นเมื่อจําเปน โดยไมแปลกแยกจากชุมชนและ
ทําใหชุมชนเกิดความรูสึกในทางลบและรูสึกไมเปนธรรม และเกิดการตอตานจากชุมชน รวมทั้งการ
แกไขพระราชบัญ ญั ติคนเขาเมือง พุทธศักราช ๒๕๒๒ หรือการออกประกาศตามมาตรา ๑๗ ของ
พระราชบัญญัติคนเขาเมืองฯ จะเอื้อใหหนวยงานราชการสามารถทํางานไดสะดวกขึ้นและทํางานได
สอดประสานกันมากขึ้น โดยแตละองคกรจะสามารถทํางานไดตามบทบาทหนาที่ของตน เนื่องจากที่
ผ า นมาสํ านั ก งานตรวจคนเข า เมื อ งทํ า งานเกิ น บทบาทหน า ที่ ข องตนด ว ยความจํ าเป น ในขณะที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยตองดูแลผูหลบหนีเขาเมืองในบานพักตาง ๆ มาก
พอสมควร แตหากมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดูแลผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยการกําหนดให
แตละหนวยงานมีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจนจะทําใหมีภาระนอยลงและสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น ตลอดจนเสนอให นํ ามาตรการอื่ น ที่ ไม ใช ก ารกั ก ตั ว หรื อ ทางเลื อ กแทนการกั ก กั น มาใช กั บ

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

เหตุการณเฉพาะหนาที่เกิดขึ้น เชน กรณีเด็กในหองกักของสํานักงานตรวจคนเขาเมืองปวยดวยโรควัณ
โรคจนเสียชีวิต และมีผูติดเชื้อวัณโรคหลายคนจะตองมีมาตรการเฉพาะหนาในการนําตัวออกไปรักษา
ซึ่งควรเปนแนวทางปฏิบัติในเชิงมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชน หรือผูพิการตองไดรับการดูแลเปนพิเศษ
รวมทั้งเสนอใหใชมาตรการติดตามตัวโดยอุปกรณอิเล็กทรอนิกสดิจิตอล ซึ่งกระทรวงยุติธรรมไดนํามาใช
กับกลุมผูถูกคุมประพฤติซึ่งเปนผูใหญ เพื่อปองกันการหลบหนีของผูตองกักซึ่งไดรับการประกันตัว
๒.๖.๔) ขอเสนอแนะ
กสม. ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย ใหพิจารณาดําเนินการเพื่อสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของเด็กที่อยูในสถานกักตัว
คนตางดาว ดังนี้
(๑) ข อ เสนอแนะต อ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ สํ า นั ก งาน
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 โดยใหมีระยะเวลาที่สั้นที่สุดอยางเหมาะสม” ตลอดจนควรคํานึงถึงสตรี และคนพิการดวย
(๑.๒) กําหนดนโยบายใหชัดเจน ทั้งในเรื่องของกระบวนการ
คั ดกรองและจําแนกประเภทเด็ กเขาเมือ งโดยมิช อบและระยะเวลาในการกักตั วคนเขาเมืองแตล ะ
ประเภท ควรมีการคัดกรองและมีการจําแนกประเภทเด็กเขาเมืองโดยมิชอบ คือ (๑) ผูหลบหนีเขาเมือง
โดยผิดกฎหมาย (๒) ผูตกเปนเหยื่อการคามนุษย (๓) ผูถูกละเมิดทางเพศหรือถูกแสวงหาประโยชน
โดยมิชอบ (๔) ผูหนี ภัยสงคราม (๕) ผูไรสัญ ชาติ (๖) แรงงานตางดาว และดําเนินการชวยเหลือ
คุมครองตามกระบวนการที่เหมาะสม
(๑.๓) ควรใหทีมสหวิชาชีพจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งองคกร
พัฒนาเอกชน องคกรศาสนา ชุมชน ซึ่งตองผานการคัดกรองของหนวยงานที่รับผิดชอบ มีสวนรวมใน
มาตรการทางเลือกแทนการกักกันและกระบวนการคัดกรองคนเขาเมือง
(๑.๔) สรางความรวมมือกับ หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาสังคมทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศ เพื่อประเมินความเสี่ยงกรณีสงกลับ
ประเทศตนทาง หากไมมีความเสีย่ งจึงดําเนินการสงกลับ

๑๘๒

๑๘๓
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(๑.๕) กรณี ป ญ หาเด็ ก ติ ด ตามคนเข า เมื อ งโดยมิ ช อบใน
ลักษณะตาง ๆ เชน ติดตามมากับบิดามารดาหรือญาติผูแสวงหาที่พักพิงหรือหนีภัยจากการสูรบ หรือ
เด็กที่ถูกแสวงหาประโยชนโดยมิชอบดวยวิธีการตาง ๆ ซึ่งเปนเรื่องที่ละเอียดออนและควรนําปญหา
ดัง กลาวเขาสูการพิ จารณาของหน วยงานและองค ก รที่ เกี่ย วของทั้ง ในระดับ ประเทศและระหวาง
ประเทศในรูปแบบทวิภาคี พหุภาคี และประชาคมระหวางประเทศ ตามความเหมาะสม
(๑.๖) กรณีมีเด็กซึ่งปวยดวยโรคติดตอรายแรง ควรประสาน
กระทรวง สาธารณสุขเพื่อใหไดรับบริการสาธารณสุขโดยทันที
(๑.๗) ควรมีลามช วยเหลือเจาหน าที่ในการสื่อสารกับ เด็ ก
เพื่อจัดบริการที่เหมาะสม
(๑.๘) กรณีเด็กติดตามมากับบิดามารดาหรือญาติซึ่งเขาเมือง
โดยมิชอบ ควรมีนโยบายหรือมาตรการอนุญาตใหไปพักอาศัยอยูในสถานที่ที่เหมาะสมแทนการกักขัง
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๕๔
(๒) ข อเสนอต อ กระทรวงการต า งประเทศ และกระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
(๒.๑) ควรใช กลไกความรวมมื อและประสานงานในระดั บ
ภู มิ ภ าคกั บ คณะกรรมาธิ ก ารอาเซี ย นว า ด ว ยการส ง เสริ ม และคุ ม ครองสิ ท ธิ ส ตรี แ ละสิ ท ธิ เ ด็ ก
(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) ซึ่ ง มี อํ านาจหน าที่ พั ฒ นา
ยุทธศาสตรในการสง เสริม และคุม ครองสิท ธิมนุษ ยชนและเสรีภ าพขั้น พื้น ฐาน ตลอดจนสนับ สนุน
การดําเนินการตามพันธกรณีภายใตสนธิสัญญาระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชนที่รัฐสมาชิกอาเซียน
เขารวมเปนภาคีใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันจะเอื้อประโยชนในการสรางประชาคมอาเซียน ใหเขามา
มีบทบาทในเรื่องดังกลาว
(๒.๒) ควรประสานงานกับสํานักงานขาหลวงใหญผูลี้ภัยแหง
สหประชาชาติ (UNHCR) เพื่อเรงรัดใหจัดหาประเทศที่ ๓ สําหรับผูหนีภัยจากการสูรบ โดยมีกรอบ
เวลาที่ ชั ด เจน และควรจั ด สรรงบประมาณจากกองทุ น ของสํ า นั ก งานข า หลวงใหญ ผู ลี้ ภั ย แห ง
สหประชาชาติ (UNHCR) สําหรับแบงเบาภาระของรัฐบาล และองคกรภาคสวนที่เกี่ยวของ

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

๒.๗) การปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลกลุมเสี่ยงตอการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเด็กเรรอน
สถานการณเด็กเรรอน ถือเปนประเด็นเรงดวนที่จําเปนตองไดรับการแกไข
เชิงนโยบายในหลายดานซึ่งตองใชกลยุทธในการทํางานที่ประสานกันทั้งหนวยงานภายในประเทศและ
หนวยงานระหวางประเทศ เนื่องจากเด็กเรรอนซึ่งไมมีสถานะบุคคลจํานวนมากเขาไมถึงสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐานทั้งสิทธิดานการศึกษา สิทธิในการทํางาน สิทธิการรักษาพยาบาลและสิทธิในการเดินทาง
ทั้งนี้ที่ผานมา องคกรเครือขายคนทํางานดานเด็กเรรอนซึ่งเปนครูที่ปฏิบัติงานในบทบาทของครูขาง
ถนนจากหน วยงานภาครั ฐและองค ก รพั ฒ นาเอกชนได ศึ กษาวิจั ย เกี่ ย วกั บ เรื่อ ง เด็ ก เรรอ น เพื่ อ
นําเสนองานภาคปฏิบัติในการทํางานภาคสนามใหสังคมไดรับรูในวงกวาง พรอมนําเสนอขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย ไดแก (๑) การถอดบทเรียนรูปแบบชวยเหลือเด็กเรรอน กรณี ครูขางถนนและบานพัก
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
ไรรากกับ การพั ฒ นาเด็กเรรอน ทํ าใหไดขอสรุป แนวทางการสง เสริมและคุ มครองสิ ทธิเด็กเรรอน
เพื่อใหหนวยงานทุกภาคสวนที่เกี่ยวของรวมกันขับเคลื่อนตอไป
ต อ มา กสม. ได วิ เ คราะห ส ถานการณ เด็ ก เร ร อ นเพิ่ ม เติ ม พร อ มมี
ขอเสนอแนะ และมาตรการในการขับเคลื่อนประเด็นเด็กเรรอนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา
ดําเนินการ ดังนี้ (๑) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยควรใหความสําคัญในการ
สนับ สนุนงบประมาณสําหรับเด็กเรรอนอยางเพียงพอและเหมาะสม 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 และสถานีโทรทัศนไทยพีบเี อส

๑๘๔

๑๘๕
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ภาคปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ อ ย า งทั่ วถึ ง (๔) กระทรวงสาธารณสุ ข รวมกั บ สํ านั ก งานหลั ก ประกั น สุ ขภาพ
แหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรสงเสริมสวัสดิการการรักษาพยาบาลเด็กเรรอนอยางทั่วถึง
และครอบคลุมทุกพื้นที่ พรอมทั้งจัดทําแนวปฏิบัติแกเจาหนาที่ เพื่อใหเด็กเรรอนสามารถเขาถึงบริการ
โดยงาย (๕) องคกรปกครองสวนทองถิ่นและองคกรชุมชน ซึ่งมีแผนในการพัฒนากลุมเด็กดอยโอกาส
ในเทศบาล เทศบาลนคร และเทศบาลมหานคร ควรใหค วามสําคั ญ กับ ป ญ หาเด็กเรรอน 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
ร วมกั น เพื่ อ ปกป อ งและคุ ม ครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชนของเด็ก เร ร อ น โดยได รวมกับ โครงการศึ กษา
แนวทางเชิง นโยบาย (รูป แบบที่เหมาะสม) ในการคุมครองสวัสดิภาพแมและเด็กเรรอนตางดาว
จัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสรางความเขาใจตามอนุสัญ ญาวาดวยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และ
การคุ ม ครองเด็กในอาเซี ย น ทําให ผูป ฏิบั ติง านซึ่ ง เกี่ย วของกับ กระบวนการรองเรีย นในหน วยงาน
ภาครัฐ องคกรพัฒ นาเอกชน และองคกรภาคประชาสังคมไดรับการสงเสริมและพัฒนาความรูและ
ความเขาใจเกี่ยวกับอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กทั้ง ๓ ฉบับ
รวมทั้งรวมแลกเปลี่ยนแนวทางการทํางานในการคุมครองสวัสดิภาพแมและเด็กเรรอนตางดาวตาม
หลักสิทธิมนุษยชนและการสรางเครือขายการทํางานเด็กในอาเซียนเพื่อผลักดันใหมีแผนปฏิบัติงานเชิง
นโยบายในการคุมครองเด็กในอาเซียนตามหลักสิทธิมนุษยชนตอไป
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๒.๘) การปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลกลุมเสี่ยงตอการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิอนามัย
เจริญพันธุ
ปญหาเยาวชนหญิงตั้งครรภกอนวัยอันควรเปนปญหาที่มีความความสําคัญ
และควรหาแนวทางป องกัน โดยพบวาเยาวชนไทยมี พ ฤติ กรรมเสี่ ย งทางเพศสัม พั น ธและมี อัต รา
การตั้งครรภสูง ทั้งนี้เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภกอนวัยอันควร ถือเปนกลุมบุคคลที่มีความเสี่ยงตอการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนสิทธิอนามัยเจริญ พันธุ และไดรับการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ซึ่งสะทอนใหเห็นถึง
ความสัมพันธเชิงอํานาจที่ไมสมดุลระหวางผูชายและผูหญิง ทั้งนี้ เพื่อเปนการประกันวาเยาวชนหญิง
ที่ตั้งครรภไมพรอมจะไดรับความชวยเหลือ ปกปอง คุมครองทั้งทางดานการศึกษา การสาธารณสุข
การพัฒ นา การฟนฟูเยียวยาดานรางกายและจิตใจ จึงดําเนินการเชิงยุทธศาสตรปองกันไมใหเกิด
ปญหาดังกลาวโดยมุง สรางความตระหนักรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ตลอดจนสนับสนุน
และผลั ก ดั น มาตรการทางกฎหมาย กฎ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ ปกป อ งและคุ ม ครอง
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน เช น การสนั บ สนุ น และผลั ก ดั น ร า งพระราชบั ญ ญั ติ อ นามั ย เจริญ พั น ธุ พ.ศ. ....
โดยเฉพาะในมิติสิทธิมนุษ ยชน และสิทธิอนามัย เจริญ พัน ธุ ซึ่งสามารถสะทอนใหเห็นถึงความที่ไม
สมดุลระหวางหญิงและชาย รวมทั้งการเขารวมกิจกรรมของเครือขายสนับสนุนทางเลือกของผูหญิงที่
ตั้งครรภไมพรอม ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคเอกชน และหนวยงาน
ดานวิ ช าการ เพื่ อ ติ ด ตามวิ เ คราะห ส ภาพป ญ หาการตั้ ง ครรภ ไ ม พ ร อ มในป จ จุ บั น ตลอดจนร ว ม
หาแนวทางแกไขป ญ หาและสรางความรวมมื อเพื่ อ ผลั กดั น ให เกิด การเปลี่ ย นแปลงด านกฎหมาย
นโยบายของรัฐ และการจัดบริการสาธารณสุข เปนตน โดยเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๕ กสม. ได
เขารวมประชุมหารือกับเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม รวมกับเครือขาย พรอมขอรับทราบแนว
ปฏิบั ติ กรณีผู ห ญิง ตั ้ง ครรภไ มพ รอ มซึ ่ง สามารถยุต ิก ารตั ้ง ครรภไ ดต ามกฎหมายแตไ มไ ดร ับ
ประโยชนจ ากสิท ธิประกันสังคมที่พึงมี เนื่องจากโรงพยาบาลแตละแหงมีความเขาใจแตกตางกันใน
การตีความกฎหมาย และไดขอสรุปวา สํานักงานประกันสังคมจะมีหนังสือซักซอมความเขาใจไปยัง
โรงพยาบาลที่ อยู ในระบบประกัน สัง คมวา ตามขอบั ง คั บ แพทยสภาวาดวยหลั กเกณฑ การปฏิ บั ติ
เกี่ย วกับ การยุ ติการตั้ งครรภทางการแพทย ต ามมาตรา ๓๐๕ แหง ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.
๒๕๔๘ ขอ ๕(๒) ซึ่งระบุวาการยุติการตั้งครรภทางการแพทยจะตองมีขอบงชี้ที่ชัดเจนวาหญิงนั้นมี
ป ญ หาสุขภาพทางกายหรือทางจิต ดัง นั้น หากผูป ระกันตนมีขอบ ง ชี้ทางการแพทย ในการยุ ติการ
ตั้งครรภตามขอบังคับของแพทยสภา ซึ่งถือเปนภาวะแทรกซอนจากการตั้งครรภ ผูประกันตนสามารถ
ใชสิทธิประกันสังคมในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิของตนได

๑๘๖

๑๘๗
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นอกจากนี้ กสม. ไดมอบหมายใหศูนยศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการ
และสังคม คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ทําการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปญหา
เยาวชนหญิงที่ตั้งครรภกอนวัยอันควรกับมิติสิทธิมนุษยชน” ซึ่งผลการศึกษาวิจัยพบวา ประสบการณ
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนของเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภไมพรอม เกิดจากการขาดความรู ความเขาใจ
และตระหนั กถึง อนามัยเจริญ พั นธุและเพศศึ กษา ตลอดจนสิทธิอนามัย เจริญ พั นธุของทั้งเยาวชน
ผูป กครองและครอบครัว รวมทั้งเจาหน าที่จากหน วยงานภาครัฐซึ่ งมี บ ทบาทหน าที่ ในการบริการ
แกเยาวชนที่ตั้งครรภ ทั้งนี้ไดสรุปและจัดทําเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย และองคกรภาคประสังคม ซึ่งจะดําเนินการจัดพิมพและเผยแพร
ตอไป และไดรวมกับกองทุนประชากรแหงสหประชาชาติ (UNFPA) เป ดเวทีสาธารณะขับ เคลื่อน
ผลงานการศึ กษาวิจั ย เรื่อ งดั ง กล าวให สั ง คมรั บ รูแ ละแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รว มกั น เพื่ อ นํ าไปสู
การปฏิบัติ
๒.๙) การปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของบุคคลกลุมเสี่ยงตอการถูก
ละเมิดสิทธิมนุษยชนกรณีสงเสริมสิทธิมนุษยชนของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน
ผูหญิ งนักปกปองสิทธิมนุษยชนที่เปนผูหญิงถือเปนบุคคลกลุมเสี่ยงตอการ
ละเมิดสิทธิมนุษ ยชน และตองไดรับ การคุมครองอย างรอบดาน จึงดําเนิ นการเชิงยุทธศาสตรเพื่อ
ปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชนอยางตอเนื่อง โดยมุง สราง
ความตระหนั กรูและแลกเปลี่ย นเรีย นรูรวมกัน โดยเมื่อวัน ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ ไดเป ดเวที
เรื่อ ง ข อท าทายและกาวต อ ไปของผู ห ญิ ง นั ก ปกป องสิ ท ธิม นุ ษ ยชน เพื่ อ สรางความตระหนั กและ
แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ว มกั น ระหว า งหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง ทํ า ให ไ ด รั บ ทราบว า ผู ห ญิ ง นั ก ปกป อ ง
สิทธิมนุษยชนตองเผชิญกับสถานการณที่เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิมนุษยชน ความไมเขาใจเกี่ยวกับการ
ทํางานของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชนของคนในครอบครัว ชุมชน และสังคมผูหญิงนักปกปอง
สิท ธิมนุษยชนตองรับภาระหนักเพิ่มขึ้น ทั้งความรับผิดชอบทางครอบครัว การดูแลบุตร ภาระงาน
บาน การหาเลี้ยงครอบครัว และภาระที่ตองทําหนาที่ปกปองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการขาดความรู
ทักษะ และเครื่องมือในการปกปองสิทธิมนุษ ยชน ผูหญิง หลายคนมีบ ทบาทในการเปนนักปกปอง
สิทธิมนุษยชนโดยสถานการณจําเปน แตไมไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในการทํางาน และการ
ถูกกีดกัน อันเนื่องจากเพศ ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม โดยสังคมมองวาสภาวะความเปนผูหญิ ง
ประกอบกับอาจมีฐานะยากจน ไมสามารถเปนแกนนําหรือมีสวนรวมในระดับตัดสินใจได ประกอบกับ
การตอสูเรียกรองสิทธิทําใหผูหญิงถูกขมขูและถูกคุกคาม รวมทั้งกระบวนการดําเนินคดีและระบบการ
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คุมครองพยานมีสวนทําใหผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชนรูสึกทอถอยหรือยุติบทบาทของตนเอง ทั้งนี้
นโยบายของรัฐหลายเรื่องสงผลกระทบตอสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชน ทําใหผูหญิงตองออกมาตอสู
ปกปองสิทธิเพื่อครอบครัวและชุมชน ตลอดจนการตอสูเพื่อสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนของผูหญิ ง
อาจถูกมองวาเปนการตอสูเรียกรองสิทธิสตรีเพื่อตนเองทําใหไดรับการสนับสนุนจากสังคมนอยลงหรือ
ถูกเพิกเฉยละเลย และในบางสังคมวัฒนธรรมพบวาผูหญิงยังมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นใน
เวทีสาธารณะนอย กสม. จึงมีมติใหมี ขอเสนอแนะ ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณาดําเนินการ
เพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชนของผูหญิงนักปกปองสิทธิมนุษยชน ดังนี้
๒.๙.๑) มาตรการในการคุมครองสิทธิมนุษยชน
(๑) กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย ควร
กําหนดมาตรการ แนวทาง และกลไกในการคุมครองและสรางความมั่นคงปลอดภัยแกผูที่ทําหนาที่
ปกปองสิทธิมนุษยชน
(๒) กระทรวงยุ ติ ธรรม ตองบั งคั บ ใช พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ มครอง
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) กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย
กระทรวงยุติธรรม และสถาบันพระปกเกลา ควรมีหลักสูตรฝกอบรม สรางทักษะ ความรู และพัฒนา
ศั ก ยภาพของผู ห ญิ ง เพื่ อ สร า งนั ก ปกป อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนมื อ อาชี พ และผู นํ า ในทุ ก ระดั บ โดยมี
กระบวนการสรางผูนําที่เปนระบบ เชน การสรางหลักสูตรและโรงเรียนผูนํา ฯลฯ
(๒) กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ควร
สงเสริมความเป นผูนําของสตรี โดยใหผูหญิ งมีองคความรู ขอมูล สามารถตัดสินใจได และเขาถึง
แหลงทุนตางๆ เชน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฯลฯ
(๓ ) ห น ว ย งาน ที่ เกี่ ย วข อ งค วรจั ด ให มี เ วที ในการพู ด คุ ย
แลกเปลี่ยน ปรึกษาหารือระหวางผูหญิ งนักปกปองสิทธิมนุษยชน เพื่อสรางเครือขายในการทํางาน
และแลกเปลี่ยนประสบการณรวมกัน
๒.๙.๓) มาตรการในการสรางความตระหนักรับรู
กระทรวงยุติธรรม ควรเผยแพรและจัดทําคําแปล แนวปฏิบัติและ
มาตรการในการคุมครองนักปกปองสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ และภูมิภาคอื่น ๆ เชน

๑๘๘
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ปฏิ ญ ญาว า ด ว ยผู พิ ทั ก ษ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห ง สหประชาชาติ หรื อ ปฏิ ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ แ ละความ
รั บ ผิ ด ชอบของป จ เจกบุ ค คล กลุ ม บุ ค คล และองค ก รของสั ง คม ในการส ง เสริ ม และคุ ม ครอง
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานซึ่งเปนที่ยอมรับอยางสากล และแนวปฏิบัติของสหภาพยุโรปตอ
นักปกปองสิทธิมนุษยชน เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติของเจาหนาที่รัฐที่มีตอนักปกปองสิทธิมนุษยชน
๒.๙.๔) ขอเสนอในการนํามติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ
ที่ ๑๓๒๕ (ค.ศ. ๒๐๐๐) มาประยุกตใชในการปฏิบัติ
สภาความมั่ น คงแห ง ชาติ กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความ
มั่น คงของมนุ ษ ย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุ ติธรรม กระทรวงกลาโหม กระทรวงวัฒ นธรรม
สํานักงานตํารวจแหงชาติกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และศูนยอํานวยการ
บริหารจังหวัดชายแดนภาคใตควรนํามติคณะมนตรีความมั่นคงแหงสหประชาชาติ ที่ ๑๓๒๕ (ค.ศ.
๒๐๐๐) เกี่ย วกับ ผูห ญิ ง สัน ติภาพ และความมั่น คง ซึ่ งรับ รองในที่ป ระชุ ม คณะมนตรีค วามมั่น คง
ครั้ง ที่ ๔๒๑๓ วัน ที่ ๓๑ ตุ ล าคม ๒๕๔๓ มาพิ จารณาและประยุ ก ต ใช เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ
ที่เกี่ย วของตามความเหมาะสม โดยสงเสริมใหผูหญิ งเขามามีสวนรวมในการจัดการความขัดแย ง
การพัฒนามาตรการกลไกใหผูหญิงและเด็กหญิงปลอดภัยจากความรุนแรงในระหวางและหลังความ
ขัด แย ง การสร างหลัก ประกั น วาผู ห ญิ ง จะมี ส ว นรวมทั้ ง ช ว งก อนความขัด แย ง ช วงความขั ด แย ง
หลังและชวงเปลี่ยนผานของความขัดแยง โดยใหมีผูหญิงรวมอยูในคณะกรรมการที่รัฐตั้งขึ้น ตลอดจน
การสื่อสารใหมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติในกลุมผูนําตาง ๆ เชน ผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และเจาหนาที่
ของรั ฐ ให มี ค วามเข าใจในบทบาทของผู ห ญิ ง และดํ าเนิ น คดี กั บ ผู ก ระทํ าอย า งจริง จัง ตลอดจน
การสร า งกระบวนการชดเชยเยี ย วยาในช ว งเปลี่ ย นผ า นของความขั ด แย ง และการสร า งกลไก
ในการคุมครองผูเสียหาย
๒.๙.๕) การตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
การตรวจเยี่ยมสถานที่เสี่ยงตอการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี ถือ
เปนการปฏิบัติการยุทธศาสตรในเชิงรุก ซึ่งมุงเฝาระวังสถานการณ อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตอเด็กและสตรี (Monitoring Mechanism) โดยไดดําเนินการตรวจเยี่ยม ดังนี้
(๑) วันที่ ๒๐ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการคุมครองเด็ก
และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระแกว
(๒) วันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ คณะกรรมการคุมครองเด็ก
และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดหนองคาย
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(๓) วันที่ ๒๔ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ สถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดเชียงราย
(๔) วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๔ ทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานคร
(๕) วันที่ ๑๖ มีน าคม ๒๕๕๕ สถานคุ มครองและพั ฒ นาอาชี พ
บานเกร็ดตระการและศูนยการดํารงชีวิตอิสระคนพิการ
(๖) วั น ที่ ๑๗ - ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๕ คณะกรรมการคุมครองเด็ก และสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง
(๗) วันที่ ๑๕ - ๑๗
กรกฎาคม ๒๕๕๕ คณะกรรมการคุมครองเด็ก และสถาน
พินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎรธานี
(๘) วันที่ ๑๘ - ๑๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ คณะกรรมการคุมครองเด็ก
จังหวัดลําพูน และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม
(๙) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงธัญบุรี
(๑๐) วั น ที่ ๑ กั น ยายน ๒๕๕๗ คณะกรรมการคุ ม ครองเด็ ก
จังหวัดจันทบุรี
(๑๑) วัน ที่ ๑๓ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ เทศบาลเมืองน านและ
โรงเรียนปริยัติธรรมและศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ ๒๕ จังหวัดนาน : กลุมชาวเผามลาบรี
๒.๑๐) การสรางกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนดานเด็กและสตรี
การสร า งกลไกการคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนด า นเด็ ก และสตรี ถื อ เป น
ยุทธศาสตรหนึ่งซึ่งชวยเพิ่มชองทางในการเขาถึงการรองเรีย นกรณี การละเมิดสิทธิมนุ ษยชน และ
สรางกลไกในการสงเสริม ปกปอง คุมครองสิทธิมนุษยชนในทุกภูมิภาคของประเทศไทย ตลอดจน
ลดชองวางในการเขาถึงกระบวนการรับเรื่องรองเรียน ตรวจสอบ ติดตาม และคุมครองสิทธิมนุษยชน
ของ กสม. สอดรับกับขอสังเกตโดยสรุปของคณะกรรมการสิทธิเด็กแหงสหประชาชาติที่มีตอรายงาน
อนุวัติตามอนุสัญ ญาวาดวยสิทธิเด็กฉบั บที่ ๓-๔ ของประเทศไทย (Concluding Observations of
the Committee on the Rights of the Child) โดยได ดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม ร ว มกั บ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของในการปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนดานเด็กและสตรี เพื่อรับทราบขอมูลพื้นฐานทั้ง
สถานการณดานเด็กและสตรีอันจะนําไปสูการดําเนินงานเพื่อจัดตั้งกลไกการคุมครองสิทธิเด็กและสตรี
ตอไปในอนาคต ซึ่งพบปญ หาแรงงานหญิ งถูกเลิกจางและยกเลิกประกันสังคม ปญหาความรุนแรง

๑๙๐

๑๙๑
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ในครอบครัว ปญ หาการคามนุษ ย การขาดแคลนอาหารในบางพื้น ที่ และปญ หาการเขาถึง กลไก
การคุมครองสิทธิมนุษ ยชนของเด็กและสตรีในทองถิ่น รวมทั้งไดรับทราบแนวทางแกไขปญ หาของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการผลักดันใหองคกรปกครอง
สว นทอ งถิ่น ทุก แหง มีนัก พัฒ นาชุม ชนและตอ งมุง เนน พัฒ นาศัก ยภาพดา นความรู องคก รภาค
ประชาสังคมและเครือขายที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการรางพระราชบัญญัติสงเสริมโอกาสและ
ความเสมอภาคระหวางเพศ พ.ศ. ....๑๕ และบูรณาการนโยบายของรัฐในการคํานึงถึงมุมมองดาน
สิทธิมนุษยชน อยางไรก็ตามยังพบขอจํากัดบางประการเชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นบางแหงยังมี
ขอ จํา กัด ของงบประมาณ การขาดแคลนบุ ค ลากรที่ มี ห น าที่ โดยตรง รวมถึ ง บุ ค ลากรไม ต องการ
รับผิดชอบงานดานเด็กและสตรี เปนตน
กสม. ได ร ว มกั บ มู ล นิ ธิ ผู ห ญิ ง เป ด เวที เ รื่ อ งแนวทางการจั ด ตั้ ง กลไก
การคุมครองสิทธิเด็กและสตรีในทองถิ่นเพื่อสรางกลไกการคุมครองสิทธิเด็กและสตรีในพื้นที่ภูมิภาค
รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอจากแกนนําเครือขายเด็กและสตรีซึ่งอาจจะประสบ
ป ญ หาการเข าถึ ง กลไกการคุ ม ครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชนในท อ งถิ่ น ภาคเหนื อ และต อ มาได ข ยายผลไป
ในภูมิภาคอื่น ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟงขอเสนอจากแกนนําเครือขายเด็กและสตรี
ในภาคใต และแกนนําเครือขายเด็กและสตรีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตลอดจนแกนนําเครือขายเด็ก
และสตรีในภาคกลาง โดยขอเสนอจากการเปดเวทีสรุปไดวา เด็กและสตรีที่อยูในสถานะยากลําบาก
ยั ง เขา ไม ถึ ง กลไกการคุ ม ครองสิ ท ธิม นุ ษ ยชนของหน วยงานราชการที่ จั ด ตั้ ง ขึ้น จึง เสนอให กสม.
สนับสนุนกลไกการคุมครองสิทธิมนุษยชนเดิมที่มีอยูในทองถิ่นใหสามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
และยังสามารถเปนชองทางในการรับเรื่องรองเรียนแทนกรรมการสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตาง ๆ ได
อีกทางหนึ่งดวย
๒.๑๑) การดําเนินงานตามพันธกรณีระหวางประเทศ
กสม. ไดตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสรางความรูและความเขาใจ
หลั ก กฎหมายไทยและพั น ธกรณี ระหวา งประเทศอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การคุ ม ครองสิ ท ธิ เด็ ก และสตรี
เช น พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั ว และวิ ธี พิ จ ารณาคดี เ ยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. ๒๕๕๓ อนุ สัญ ญาวาด วยสิท ธิเด็ ก อนุ สั ญ ญาวาด วยการขจัด การเลือกปฏิ บั ติต อสตรีในทุ ก
รูปแบบ ขอสังเกตและขอคิดเห็นของคณะกรรมการประจําอนุสัญญาทั้ง ๒ ฉบับ รวมทั้งธรรมเนียม
ปฏิบัติและมาตรฐานดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับบทบาทภาคธุรกิจซึ่งสอดรับ
กับ ขอสั ง เกตโดยสรุป ของคณะกรรมการสิท ธิเ ด็ก แหง สหประชาชาติที ่มีต อ รายงานอนุวัต ิต าม
๑๕

พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ในปจจุบัน)
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อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ เด็ ก ฉบั บที่ ๓ - ๔ ของประเทศไทย (Concluding Observations of the
Committee on the Rights of the Child) และขอเสนอแนะและขอคิดเห็นโดยสรุปของคณะกรรมการวา
ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบที่มีตอรายงานรายงานอนุวัติตามอนุสัญญาวาดวย
การขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบฉบับที่ ๔ - ๕ ของประเทศไทย (Concluding Comments
of the Committee on the Elimination of Discrimination Against Women) โดยเมื่ อ วั น ที่ ๑ ๖
กันยายน ๒๕๕๔ ไดเปดเวทีรวมกับกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเรื่อง พระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ คุมครองหรือลิดรอน
สิทธิเด็กและเยาวชน เพื่อทําใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดรับความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระสําคัญ
ของพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล าว และได แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น รวมกัน ซึ่ ง พบวายั ง มี ขอขัด ขอ งบาง
ประการในการปฏิ บั ติ ง านตามพระราชบั ญ ญั ติ ดั ง กล า ว ทั้ ง นี้ เพื่ อ ประโยชน ใ นการขั บ เคลื่ อ น
การดําเนินงานในกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชน ใหมีความเหมาะสมและเกิดประโยชน
สูงสุดในการสงเสริมและปกปองคุมครองสิทธิมนุษยชน จึงเชิญผูแทน กรมพินิจและคุมครองเด็กและ
เยาวชนรวมประชุมหารือแกไขปญหาดังกลาวแลว
เมื่อวันที่ ๑ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ กสม. รวมกับภาคีเครือขาย๑๖ จัดประชุม
หารือระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตระหวางภาครัฐและสถาบันสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เรื่อง
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
และกลไกสถาบั นสิทธิมนุ ษ ยชนแหงชาติ จากการแลกเปลี่ย นขอคิ ดเห็น รวมกัน สรุป ไดวา การขาด
การบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด การขาดเครื่องมือซึ่งสามารถชี้วัดการดําเนินงานตามอนุสัญญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ ทัศนคติดั้งเดิมที่เปนอุปสรรคตอความเสมอภาค
และการขาดความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของลวนเปนอุปสรรคตอการดําเนินงานตามอนุสัญญา
วาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ พรอมเสนอใหสงเสริมการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
อยางตอเนื่องและบูรณาการสูบทเรียนในทุกระดับ รวมทั้งสงเสริมความรูและความเขาใจในประเด็น
เพศภาวะใหแกผูปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชน ทั้งนี้ ควรติดตามการบังคับ
ใช ก ฎหมายให เครง ครัดเพื่ อให เกิ ดความเสมอภาคหญิ ง ชายอย างแท จริง ในทางปฏิบั ติ ตลอดจน
๑๖

UN Office of the High Commissioner for Human Rights (UNOHCHR) องคการเพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและเพิ่มพลัง
ของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women) และองคการเฝาระวังสิทธิสตรีสากลแหงเอเชียแปซิฟก (IWRAW Asia Pacific)

๑๙๒

๑๙๓
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สง เสริม การมีสว นรว มทางการเมือ งของสตรีเ พิ ่ม ขึ้น ทั้ง นี ้ เมื่อ วัน ที่ ๓๐ สิง หาคม ๒๕๕๖ ได
รวมกับ ภาคีสมาชิกเด็ก เคลื่อนยาย ๑๗ เปด เวที เรื่อง สถานการณเด็กเคลื่อ นยายในประเทศไทย
เพื่อขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณเด็กเคลื่อนยายในประเทศไทยอยางตอเนื่อง และ
สรางภาคีเครือขายในการแกไขปญหาสถานการณเด็กเคลื่อนยายทั้งหนวยงานภาคปฏิบัติ หนวยงาน
ภาควิชาการ รวมทั้งหนวยงานภาคตรวจสอบและเสนอแนะนโยบาย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
รวมกันสําหรับการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอไป
นอกจากนี้ กสม. ไดรวมกับภาคีเครือขาย๑๘ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
เสริมสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบแกบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เชน ผูพิพากษา เจาหนาที่ประจําศาลอาญา เปนตน
โดยเนนศึกษากรณีตัวอยางและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกันเพื่อใหตระหนักถึงความสําคัญของการ
ดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรมอันสอดคลองกับหลักการของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอ สตรีใ นทุก รูป แบบ ตอ มาเมื่อ วัน ที่ ๑๖-๑๙ มีน าคม ๒๕๕๘ ไดรวมกับ ภาคีเ ครือขา ย๑๙
จัด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อ ง อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรี ใ นทุ ก รู ป แบบ
(CEDAW) บทบาทภาคธุรกิจและสิทธิมนุ ษ ยชนของผูหญิ งใหแกพนั กงานเจาหนาที่ของสํานักงาน
กสม. เพื่อเสริมสรางความรูและความเขาใจในเชิงลึกเกี่ยวกับแนวคิดและมาตรฐานของอนุสัญญาวา
ดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ รวมทั้งแนะนําเครื่องมือระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
กับบทบาทภาคธุรกิจและสิทธิมนุษยชน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการปฏิรูปใหเกิดการคุมครองสิทธิสตรีใน
ภาคธุรกิจ เชน หลักการชี้แนะ เรื่อง สิทธิมนุษยชนสําหรับธุรกิจตามกรอบงานของสหประชาชาติ ใน
การคุมครอง เคารพ และเยียวยาเพื่อใหเกิดการปฏิบัติอยางจริงจัง นอกจากนี้ไดรวมกับองคการเพื่อ
การสงเสริม ความเสมอภาคระหวางเพศและเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women)
จัดสัมมนาเรื่อง พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ :
ความกาวหนาระดับนานาชาติและความทาทายของประเทศไทย เพื่อเพิ่มพูนความรูและทักษะของ
ผูป ฏิบัติง านในหนวยงานภาครัฐและองคกรภาคประชาสังคมในการพัฒนากฎหมายและการติดตาม
การบังคับใชกฎหมายใหสอดคลองกับหลักการของอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีใน
ทุกรูปแบบ และพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาดังกลาว ไดจัดโครงการอบรมใหความรูเพื่อปกปองและ
คุ มครองสิ ทธิ เรื่ อ ง ใบรับ รองการเกิ ด สู ติ บั ต ร...ความสํ า คั ญ กั บ เด็ ก ต า งด าว แก ผู ป ฏิ บั ติ ง านที่
๑๗
๑๘
๑๙

องคกรพัฒนาเอกชนดานเด็กและสตรีทั้งสิ้น ๒๐ องคกรซึ่งมีความเห็นรวมกันเกี่ยวกับแนวทางรูปแบบใหมในการทํางานคุมครองเด็กเคลื่อนยาย
องคการเพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศและเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women) และมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
องคการเฝาระวังสิทธิสตรีสากลแหงเอเชียแปซิฟก (IWRAW Asia Pacific) โครงการ CEDAW ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตขององคการ
เพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ และเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (องคการเพื่อการสงเสริมความเสมอภาคระหวางเพศ
และเพิ่มพลังของผูหญิงแหงสหประชาชาติ (UN Women) CEDAW South East Asia Progamme) และกระทรวงการตางประเทศ การคา
และการพัฒนาแคนาดา (Foreign Affairs, Trade and Development Canada) และมูลนิธิผูหญิง
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เกี่ยวของทั้งหนวยงานภาครัฐ หนวยงานภาคประชาสังคม และองคกรพัฒนาเอกชน ใหมีความรูและ
ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ย วกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอปฏิบัติ ในการดําเนิน การจดทะเบีย น
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) กระทรวงการต า งประเทศ การค า
และการพัฒ นาแคนาดา (Foreign Affairs, Trade and Development Canada) และมูลนิธิผูหญิ ง
ไดจัดโครงการอบรมเชิ งปฏิบั ติการ เรื่อง อนุ สัญ ญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบั ติตอสตรีในทุ ก
รู ป แบบ (CEDAW) บทบาทภาคธุ ร กิ จ และสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนของผู ห ญิ ง ให แ ก พ นั ก งานเจ า หน า ที่
ของสํานักงาน กสม. และพนักงานเจาหนาที่จากหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อสรางความเขาใจในเชิงลึก
เกี่ย วกับ แนวคิ ดและมาตรฐานของอนุ สัญ ญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบั ติตอสตรีในทุ กรูป แบบ
(CEDAW) แนะนํ าเครื่ องมื อ ระหวางประเทศที่ เกี่ ย วขอ งกั บ บทบาทภาคธุรกิ จ และสิ ท ธิม นุ ษ ยชน
รวมทั้งเพิ่มพูนศักยภาพในการสรางแนวคิดริเริ่มและขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปการคุมครองสิทธิสตรี
ในภาคธุ ร กิ จ อั น จะนํ า มาซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและศั ก ยภาพของสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนระดั บ ชาติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน ใหมีความสอดคลองกับธรรมเนียมปฏิบัติและมาตรฐาน
ดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ รวมถึงการนําอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรี
ในทุกรูปแบบ (CEDAW) มาใชในการตรวจสอบ ในฐานะกรอบกติกาหลัก ตลอดจนการตรวจทาน
บทบาทของ กสม. ในการผลักดันความเสมอภาคระหวางเพศตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติตอสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
๔.๔.๒ กลุมบุคคลหลากหลายทางเพศ
๑) ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศ ซึ่งเปนกลุมเสี่ยง
ตอการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยมีเรื่องที่ไดรับความสนใจของสังคม ดังนี้
๑.๑) การเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม กรณีมหาวิทยาลัยปฏิเสธไมใหนักศึกษา
สตรีขามเพศซึ่งแตงกายไมตรงตามเพศกําเนิด เขาในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และไม
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อนุญาตใหเขาหองสอบไล (คํารองที่ ๔๙๒/๒๕๕๕, รายงานผลการพิจารณาฯที่ ๑๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗)
กรณีรองเรียนเรื่องการแตงกายในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตรของ
ผูรอ งที่ มีเพศสภาพไม ต รงตามเพศกําเนิ ด ซึ่ ง ขัด กับ ระเบี ย บของมหาวิท ยาลัย โดยไมอ นุ ญ าตให
นักศึกษาแตงกายตามเพศวิถีในการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยอางมติที่ประชุมและอํานาจ
หนาที่ของคณะกรรมการประสานงานงานพิธีพระราชทาน
ปริญ ญาบัตร กฎ ระเบียบ และแนวปฏิบัติสืบตอกันมา ซึ่ง
กสม. ไดตรวจสอบและประสานงานกับมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ดั ง กล า ว จนทํ า ให ค ณะกรรมการประสานงานงานพิ ธี
พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รได พิ จ ารณาอนุ ญ าตให ผู ร อ ง
สามารถแต ง กายตามเพศสภาพเข า ร ว มพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตรได นอกจากนี้ กสม. ไดมีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยดังกลาวพิจารณาแกไขกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ ของมหาวิทยาลัยเกี่ย วกับการแตงกายของบุค คลหลากหลายทางเพศ เพื่อไมใหเกิดกรณี
เชนเดียวกันอีก
นอกจากนี้ กรณีรองเรียน (คํารองที่ ๑๕๕/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ
ที่ ๓๘๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗) เรื่องนักศึกษาถูกเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยปฏิเสธ
ไมใหเขาสอบไล เนื่องจากแตงกายไมตรงตามเพศกําเนิด ซึ่งถือไดวาเปนการเลือกปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
ซึ่ ง กสม. ตรวจสอบกั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย และได ป รั บ แก ไ ขข อ ปฏิ บั ติ ใ นการสอบไล ที่ เ กี่ ย วกั บ
การแต ง กายเขาสอบของนั ก ศึ ก ษาโดยอนุ ญ าตให นั กศึ กษาที่ มี เพศสภาพที่ ไม ต รงตามเพศกํ าเนิ ด
สามารถแตงกายไดตามเพศสภาพที่ปรากฏ
๒) ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร
กสม. ไดขับเคลื่อนงานดานยุทธศาสตรของกลุมบุคคลหลากหลายทางเพศที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑) การตรวจเลือกทหารกองเกินของบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศ
กสม. ไดจัดรับฟงความคิดเห็นจากภาคประชาสังคมที่ขับเคลื่อนในประเด็น
สิทธิของบุคคลผูมีความหลากหลายทางเพศและหนวยทหารที่ทําหนาที่ในการคัดเลือกทหารกองเกิน
เพื่อซักซอมทําความเขาใจและกําหนดแนวทางในการปกปอง คุมครองสิทธิในระหวางทําการคัดเลือก
ประจํา หนวย โดยไดล งพื้น ที่สัง เกตการณ ใหชวยดูแ ลและเฝา ระวัง การกระทําที่เ ปน การละเมิด
สิท ธิมนุษยชนตอบุคคลที่มีสภาพรางกายและจิตใจเปนหญิง หรือบุคคลที่มีเพศสภาพไมตรงกับเพศ
กําเนิดในการตรวจเลือกทหารกองเกินซึ่งไดมีการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการระบุในใบ สด.๔๓
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“ภาวะเพศสภาพไมตรงกับเพศกําเนิด” (Gender Identity Disorder) เปนคนจําพวกที่ ๒ ใหกับผูเขา
รับการคัดเลือกที่มีสภาพรางกายและจิตใจเปนหญิง ซึ่งเปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๕ (พ.ศ.
๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ รั บ ราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๗๙และจากการลงพื้ น ที่
สังเกตการณของ กสม. พบวา เจาหนาที่ของหนวยปฏิบัติในการตรวจเลือกทหารกองเกินไดเอาใจใส
ดูแล โดยมีการจัดสถานที่เฉพาะสําหรับตรวจรางกาย และมีการปฏิบัติตอบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศดวยความเหมาะสมตามแนวทางดานสิทธิมนุษยชนเปนอยางดี
๒.๒) การขับเคลื่อนและผลักดันกฎหมายวาดวยการจดทะเบียนคูชีวิต
รางพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจดทะเบี ย นคู ชี วิต พ.ศ. .... ถือ เป น รางกฎหมายที่
มีความสําคัญตอผูมีความหลากหลายทางเพศที่ในปจจุบันยังไมสามารถจดทะเบียนสมรสและขาดสิทธิ
ตาง ๆ มากมาย ทั้ง การรับ มรดก การใหค วามยิ น ยอมในการรักษาพยาบาล คู สมรสยามฉุ กเฉิ น
กฎหมายนี้จึงเปน กฎหมายที่มุงคุมครอง
โดยที่ไมเกี่ยงวาเปนเพศใด จนเปนที่มาของ
การเรี ยกร องเพื่ อให เกิ ดความเป นธรรม
กฎหมายตองถูกรางมาจากความตองการ
ของประชาชนในประเทศ ตองมีการสราง
กฎหมายใหมีการรับรองการคุมครอง และ
เพื่อใหเกิดการรับรู จึงมีความพยายามให
ทุ ก คนได เห็ น ข อ จํ า กั ด ทางกฎหมายใน
ปจจุบันที่เปนการจํากัดการรับรองสถานะในการจดทะเบียนสมรส หรือการมีคูชีวิต โดยไมจํากัดวาจะ
ตางเพศหรือเพศเดีย วกัน ให ได รับ การยอมรับ ทางกฎหมาย เพื่ อใหเกิ ดสิท ธิตาง ๆ ในการจัด การ
ความสัมพันธระหวางคูชีวิตหรือทรัพยสินที่หามาไดรวมกันเหมือนคูสมรสตางเพศ กสม. ไดจัดเวที
สาธารณะระดมความคิดเห็นจากประชาชน ที่มีความสนใจในประเด็นการรับรองสิทธิตาง ๆ ใหกับ
บุคคล ซึ่งไดใหขอเสนอแนะและความคิดเห็นถึงความสําคัญ และจะเปนประโยชนมากกวา โดยมิได
จํากัดวาตองเปนเพศหนึ่งเพศใดเทานั้น เพื่อใหสอดคลองกับหลักการที่จะไมเลือกปฏิบัติดวยเหตุแหง
ความแตกตางในเรื่องเพศ โดยการออกกฎหมายรับรองจะเป นการเป ดกวางการเขาถึงสิทธิตาง ๆ
ของบุคคลในสังคมใหครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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๔.๔.๓ กลุมผูสูงอายุ
ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร
กสม. ไดจัดใหมีการประชุมระดมความเห็นและขอเสนอแนะประเด็นดานสิทธิมนุษยชน
ของผูสูงอายุภายในประเทศ รวมทั้งไดเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงการตางประเทศ
และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ออกเสียงสนับสนุนขอมติของสหประชาชาติ
เกี่ ย วกั บ การดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งานเรื่ อ งผู สู ง อายุ (UN Open–Ended Working Group on
Ageing - OEWG) ที่ ไ ด รั บ การจั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามข อ มติ ส มั ช ชาสหประชาชาติ ที่ ๖๕/๑๘๒ เมื่ อ เดื อ น
ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาความเป นไปไดในการจัดทําอนุสัญ ญาระหวางประเทศวาดวยสิทธิ
ของผู สู ง อายุ เนื่ อ งจาก กสม. เห็ น ว า การมี อ นุ สั ญ ญาในเรื่ อ งดั ง กล า วจะช ว ยให มี ก ารกํ า หนด
กรอบความรับผิดชอบของรัฐในการสงเสริมและคุมครองสิทธิของผูสูงอายุอยางชัดเจน และจะทําให
มี ก ลไกในระดั บ ระหวา งประเทศในการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของรั ฐตามพั น ธกรณี ใ นอนุ สั ญ ญา
ในสวนของ กสม. ไดทํา หนาที่เปน กลไกติดตามการดําเนิน งานในระดับประเทศไดในฐานะสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ เชนเดียวกับการติดตามการดําเนินงานตามอนุสัญญาดานสิทธิมนุษยชนฉบับ
อื่น ๆ ที่ไทยเปนภาคี อยางไรก็ดี ประเด็นเรื่องการจัดทําอนุสัญญาเกี่ยวกับสิทธิของผูสูงอายุนี้ยังอยู
ระหวางการหารือของประเทศสมาชิกสหประชาชาติและยังไมมีขอสรุปที่ชัดเจน จึงตองมีการติดตาม
พัฒนาการในเรื่องนี้ตอไป
๔.๔.๔ กลุมคนพิการ
๑) ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร
กสม. มีผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตรของคนพิการที่สําคัญ ดังนี้
๑.๑) การเขาถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กพิการ
จากสภาพปญ หาที่เด็กพิการยังไดรับสิทธิทางการศึกษาอยูในวงจํากัดและ
ไมทั่วถึง กสม. ไดจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น เรื่อง “แนวทางสงเสริมโอกาสและการเขาถึงสิทธิ
ทางการศึกษาของเด็กพิการในประเทศไทย” ซึ่งไดขอสรุปวาสิทธิทางการศึกษาของเด็กพิการตองทํา
ให ห ลากหลาย และหน วยงานภาครัฐ ต อ งให ค นพิ ก ารแต ละประเภทได สิ ท ธิในการจั ด การส ง ต อ
การเรียน การสรางทักษะในการเรียนรูชีวิต การมีระบบการรับสงชวยเหลือเด็กพิการใหสามารถดูแล
ตั ว เองได กระทรวงสาธารณสุ ข ควรที่ จ ะสนั บ สนุ น การจั ด อุ ป กรณ เ ครื่ อ งช ว ยที่ เ หมาะสมกั บ
ความพิ ก าร ทํ าให เด็ กพิ ก ารสามารถใช ชี วิต ในพื้ น ที่ ส าธารณะได อย างสมบู รณ พ อแม ผู ป กครอง
มีสวนรวมในหลักสูตร ในสวนของโรงเรียนควรมีครูพี่เลี้ยงแยกโดยเฉพาะ การจัดการศึกษาตองทําให
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เหมาะสมกั บ ผู พิ ก าร พ อ แม ต อ งฝ ก เรื่ อ งการสื่ อ สาร เนื่ อ งจากการสื่ อ สารเป น สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ ที่ สุ ด
และเสนอใหมีการใหโอกาสกับกลุมผูแทนคนพิการมีสวนรวมในการบริหารนโยบายในระดับประเทศ
เพื่อใหมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทํางานตอไปการศึกษาสําหรับเด็กพิการตองมีการทํา
แผนการศึกษาเปนรายบุคคล นอกจากนี้ ประเทศไทยมีโรงเรียนเฉพาะทางสําหรับเด็กพิการอื่น ๆ
ทุ ก ประเภทยกเวน โรงเรี ย นสํ าหรั บ เด็ ก ออทิ ส ติ ก แต ค นพิ ก ารจํ านวนมากไม ส ามารถเข าเรี ย นได
ซึ่งมีผูปกครองมารองเรียนตอ กสม. จึงมีขอสรุปในเวทีสัมมนาเพื่อใหกระทรวงศึกษารับไปพิจารณา
ดําเนินการเพื่อใหเด็กพิการทุกคนภายในประเทศเขาถึงการศึกษาในทุกระดับ และนําไปสูการปรับใหมี
การเปดหองเรียนคูขนานสําหรับเด็กออทิสติกในโรงเรียนที่มีความพรอม เพื่อจัดการเรียนการสอนให
เหมาะสมและสนับสนุนพัฒนาการสําหรับการเรียนรู
๑.๒) การจัดทํารายงานสถานการณสิทธิของคนพิการของประเทศ
สรุป ไดดั งนี้ ประเทศไทยมีกฎหมายที่สง เสริมสิท ธิของคนพิ การ แตยั ง มี
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 สิ่งสําคัญ คือ การเนนความ
ตองการของคนพิการซึ่งเปนเจาของสิทธิ และการทําใหคนพิการสามารถใชสิทธิไดจริง (Make the
right real) นอกจากนี้ ยังมีความเหลื่อมล้ําระหวางระบบการใหบริการดานสาธารณสุข ๓ ระบบ คือ
ระบบหลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) ระบบประกันสังคม และระบบราชการ ทั้งนี้ หลังจาก
ประเทศไทยได เข า เป น ภาคี อ นุ สั ญ ญาว า ด ว ยสิ ท ธิ ข องคนพิ ก าร (Convention on the Rights of
Persons with Disabilities – CRPD) สงผลใหประเทศไทยมีขอผูกพันที่ตองสงเสริมสิทธิของคน
พิการอยางทั่วถึง ซึ่ง กสม. ไดรับมอบหมายจากรัฐบาลไทยใหทําหนาที่เปนกลไกอิสระในการติดตาม
การปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ (Independent monitoring mechanism) ในการจัดทํารายงานคูขนานสง
ใหคณะกรรมการประจําอนุสัญญาฯ เพื่อประกอบการพิจารณารายงานของภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการ
แตงตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทํารายงานคูขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิของ
คนพิการไวดวยแลว และจัดทํารายงานเพื่อประเมินสถานการณ สิทธิของคนพิการและเรื่องสําคัญ ที่

๑๙๘

๑๙๙
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ประเทศไทยควรได รับ การแกไขเพื่ อ ให สิท ธิค นพิ ก ารได รับ การปกป อ ง คุ ม ครองและเติ ม เต็ ม ตาม
หลักการของอนุสัญญา
๑.๓) การประเมิ น สถานการณ ด านสิ ท ธิม นุ ษ ยชนของคนพิ ก ารที่ เกิ ด จาก
ปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต”
เนื่องจากปญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใตและ
บางอําเภอในพื้นที่จังหวัดสงขลา นับเปนระยะเวลามากกวา ๑๐ ป ไดสงผลกระทบตอประชาชนและ
เจาหนาที่ ทั้งชีวิต รางกาย และทรัพยสิน ในสวนของชีวิตความเปนอยู ตลอดจนความสูญเสียอวัยวะ
สวนตาง ๆ ทําใหจํานวนคนพิการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใตเพิ่มจํานวนขึ้น ความทุกขที่เกิดขึ้นของ
ผูพิการ นอกจากความทุกขจากความรุนแรงที่ตองเผชิญอยูทุกวันแลวยังมีความทุกขที่ถูกกระทําผาน
ความรุนแรงเชิงสัญลักษณและเชิงวัฒนธรรม อันเปนการแสดงออกที่ละเมิด ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย
ของคนพิ ก าร ซึ่ ง เป น หน า ที่ ข องรั ฐ ที่ จ ะต อ งเข า ไปดู แ ลช ว ยเหลื อ ฟ น ฟู เยี ย วยาให บุ ค คลเหล า นั้ น
มี คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป น อยู ที่ ดี ขึ้ น สามารถอยู ร ว มในสั ง คมอย า งปกติ สุ ข และให ผู ไ ด รั บ
ความเสี ย หายหรื อ ผู ไ ด รั บ ผลกระทบเข า ถึ ง ระบบการช ว ยเหลื อ ฟ น ฟู ไ ด ง า ยโดยไม เลื อ กปฏิ บั ติ
นอกจากนี้ การเยี ย วยาทางสภาพจิตใจ มีค วามสําคั ญ ยิ่ งสําหรับ ผูไดรับ ผลกระทบจากเหตุการณ
ความไมสงบจนตกอยูในสถานะของคนพิการ ซึ่ งตองทําใหควบคู กับการไดรับ การชวยเหลือในการ
สงเสริมและฟ น ฟู สมรรถภาพของคนพิ การ กสม. จึง ไดจัดสัม มนาเชิ งปฏิบั ติการ ขึ้น เป น ครั้งแรก
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของกับสิทธิของคนพิการและตัวแทนคนพิการ
ในพื้นที่ที่เกิดจากสถานการณความไมสงบมารวมในงาน ซึ่งขอสรุปที่ไดมุงเนน เพื่อรวบรวมประสบการณ
และขอคิดเห็นที่เกี่ยวของกับการสงเสริมคุมครองสิทธิมนุษยชนของคนพิการที่เกิดจากความรุนแรงใน
พื้นที่ชายแดนภาคใตและนําไปสรุปเปนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป
๔.๔.๕ กลุมผูปวยและผูใชบริการดานสาธารณสุข
๑) ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวกับกลุมผูปวยและผูใชบริการดานสาธารณสุข ดังนี้
๑.๑) สิทธิในชีวิตและรางกาย กรณีขอใหตรวจสอบการบําบัดยาเสพติดของ
วัดไม เสี ย บ อํ า เภอชะอวด จัง หวัด นครศรี ธรรมราช (คํ ารองที่ ๙๘/๒๕๕๗, รายงานผลการ
พิจารณาฯ ที่ ๔๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗)
เปนกรณีที่ กสม. ไดพิจารณาหยิบยกใหมีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เนื่องจากการกระทําของสถานบําบัดผูติดยาเสพติดวัดไมเสียบ “มูลนิธิพระครูประดิษฐวรการ” มีการ
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ใชเครื่องพันธนาการและการใหผูเขารับการบําบั ดยาเสพติดพํานักอาศัยอยูในอาคารที่มีสภาพจํากัด
ขาดอิสรภาพและถูกจํากัดเสรีภาพในการใชชีวิต ผูรับ การบําบั ดถูกละเลยไมไดรับ การปกปองและ
คุมครองสิทธิโดยหนวยงานรัฐ จึงถือเปนการกระทําที่ละเมิดในสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย
ลดทอนศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และละเมิดตอสิทธิมนุษยชนที่รัฐไดใหการรับรองไวตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย รวมถึงพันธกรณีระหวางประเทศดานสิทธิมนุษยชน จึงไดกําหนดมาตรการ
การแกไขปญหาขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินการตามอํานาจหนาที่เพื่อคุมครองสิทธิมนุษยชน
๑.๒) กรณีผูรองรอ งเรีย นวา เจาหนาที่พยาบาลโรงพยาบาลเจ็ดเสมีย น
นํา เลือ ดที่หมดอายุ ม าใช รัก ษาผู ปวย และแสดงกิ ริย าไม เหมาะสม (คํ ารองที่ ๕๖๗/๒๕๕๕,
รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๑๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๗)
จากการตรวจสอบพบวา เจ าหน า ที่ พ ยาบาลโรงพยาบาลเจ็ ด เสมี ย น
นําเลือดที่หมดอายุมาใช โดยไมไดตรวจสอบใหรอบคอบ และเจาหนาที่พยาบาลประจําหองฉุกเฉิน
มีพฤติกรรมการบริการที่ไมเหมาะสม ซึ่งในระหวางการพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. เห็นวาเรื่องดังกลาวอาจดําเนินการไกลเกลี่ยได เพื่อใหคูกรณีทําความตกลงเพื่อประนีประนอม
และแกไขป ญ หาการละเมิดสิ ทธิมนุ ษ ยชน จึง ไดจัดใหมีการทําขอตกลงระหวางคู กรณี เป น หนั งสื อ
ของทั้ ง สองฝ า ยโดยลงลายมื อ ชื่ อ ร ว มกั น ซึ่ ง ภายหลั ง ได ติ ด ตามผลตามข อ ตกลงได มี ก ารปฏิ บั ติ
ตามขอตกลงและผูรองไมติดใจ จึงยุติปญหาตามขอรองเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๑.๓) เครือขายผูติดเชื้อเอชไอวี/เอดส ประเทศไทย รองเรียนวา โรงแรมแหง
หนึ่งในกรุงเทพมหานคร ปฏิเสธไมใหบริการกับองคกรที่ทํางานเกี่ยวของกับผูติดเชื้อเอชไอวี
(คํารองที่ ๓๖๙/๒๕๕๗, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๓๑๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘)
จากข อ มู ล ของผู ร อ งเรี ย นอ า งว า โรงแรมแห ง หนึ่ ง ปฏิ เ สธไม ใ ห บ ริ ก าร
กับ องค กรที่ ทํางานเกี่ย วของกับ ผูติด เชื้ อ
เอชไอวี ซึ่งเปนนโยบายใหมของผูบริหาร
โรงแรมโดยอางวาลูกคาไมสะดวกใจที่จะ
ใชบริการรวมกับผูติดเชื้อเอชไอวี และผูใช
สารเสพติด แตในขั้น ตอนการตรวจสอบ
ของ กสม. พ บ ว า เป นการเขา ใจ ที่
คลาดเคลื่อ นจากขอ เท็จ จริง จึง ใหทั้งผู
รองและผูถูกรองดําเนินการเจรจา ไกลเกลี่ยขอรองเรียน โดยทางผูถูกรองยืนยันวาไมมีเจตนาหรือ

๒๐๐

๒๐๑
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นโยบายที่จํากัดไมใหผูที่ติดเชื้อเอชไอวี หรือกลุมบุคคลที่ทํางานเกี่ยวกับทางดานเอดสมาใชบริการที่
โรงแรม แตเกิดจากความเขาใจผิดในการสื่อสารของเจาหนาที่ฯ และยินดีใหบริการกับ ผูที่ติดเชื้อ
เอชไอวี หรือ กลุม บุค คลที่ทํา งานเกี่ย วกับ ทางดา นเอดส และในสว นของผู รอ งยิน ดีที่จ ะยุติขอ
รองเรียน โดยมีการจัดทําขอตกลงรวมกัน
๑.๔) สิทธิในการไดรับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ กรณีอางวา
กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย กระทําการเขาขายเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ของประชาชน และขั ดต อบทบัญ ญั ติ มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ (คํารองที่ ๔๖๓/๒๕๕๕, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๓๐๒/๒๕๕๗ ลงวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๗)
เป น กรณี ร อ งเรี ย นการดํ า เนิ น การมาตรา ๑๙๐ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง
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 จึงไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอกระทรวงพาณิ ชยพิจารณาดําเนินการ
ตามอํานาจหนาที่ กํากับดูแลใหกรมเจรจาการคาระหวางประเทศ จัดทําประชาพิจารณถึงผลดีและ
ผลเสียวาประเทศไทยจะมีขอไดเปรียบเสียเปรียบในดานใดบาง และการตัดสินใจของรัฐบาลจะสงผล
กระทบต อ ประเทศชาติ อ ย า งไร และคํ า นึ ง ถึ ง หลั ก การให ป ระชาชนเข า ถึ ง ข อ มู ล และการรั บ ฟ ง
ความคิดเห็นของประชาชนอยางเหมาะสมและเพียงพอ
๑.๕) การคุ ม ครองเด็ ก ที่ เกิ ด โดยเทคโนโลยี ช วยในการเจริ ญ พั น ธุ ท าง
การแพทย (อุมบุญ)
กสม. ไดจัด เวทีส าธารณะ เรื่อ ง “อุมบุญ อยา งไร ไมก ระทบสิท ธิ” เมื่อ
วัน อัง คารที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ หองประชุมบีบี ๒๐๓ (ชั้น ๒) โรงแรมเซ็นทรา และคอนเวนชั่น
เซ็นเตอร กรุงเทพมหานคร เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
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ประเด็น การอุมบุญ ในมิติดานศักดิ์ศ รีค วามเปน มนุษ ยและหลัก
สิท ธิมนุษยชน รวมทั้งเพื่อรวบรวมขอมูลความรู ความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะตาง ๆ ในการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการ
สงเสริม คุมครอง และปองกันปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอัน
จะเกิดขึ้นจากปญหาการอุมบุญในประเทศไทย
๔.๔.๖ กลุมชาติพันธุ ไทยพลัดถิ่น ผูไมมีสถานะบุคคล ผูอพยพ และแรงงานขามชาติ
กสม. ไดดําเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและงานดานยุทธศาสตรของ
กลุมชาติพันธุ ไทยพลัดถิ่น ผูไมมีสถานะบุคคล ผูอพยพ และแรงงานขามชาติ ดังนี้
๑) ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๑.๑) กรณีช าวโรฮิน จาโยกยา ยถิ่น ฐานในมหาสมุท รอิน เดีย (คํารองรวม
๑๒ คํารอง,รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๘๑๙-๘๓๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘)
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนขอใหตรวจสอบและใหการชวยเหลือชาวโรฮินจา
ซึ่ ง เข ามาในประเทศไทยตั้ ง แต กอ นป พ.ศ. ๒๕๒๒ ทั้ ง ทางบกและทางทะเล ทั้ ง นี้ ตั้ ง แต ป พ.ศ.
๒๕๕๒ กสม. ไดตรวจสอบคํารองและจากการดําเนินการตรวจสอบพบวา ชาวโรฮินจาอพยพเขามา
ในประเทศไทย ทางดานจังหวัดพังงา และจังหวัดระนอง ซึ่งในขณะนั้นกองทัพเรือไดใหการชวยเหลือ
และนําตัวไปควบคุมไวที่จังหวัดระนองและจังหวัดพังงา ตอมาไดกระจายการควบคุมไปยังดานตรวจ
คนเขา เมือ งหลายจัง หวัด ระหวา งการควบคุม
ตัว มีช าวโรฮิน จาเสีย ชีวิตหลายราย จนกระทั้ง
ป พ.ศ. ๒๕๕๘ มีชาวโรฮินจาจํานวนมากอพยพ
เขามาในประเทศไทย ทางเรือ และมีจํานวนไม
นอยที่ตกเปนเหยื่อของขบวนการ นายหนาเรียก
ค า ไถ มี ก ารนํ า ชาวโรฮิ น จาไปกั ก ตั ว ไว บ ริ เ วณ
ชายแดนไทย – มาเลเซี ย เพื่ อ เดิ น ทางต อ ไปยั ง
ประเทศปลายทาง ประกอบกับมีการขุดพบศพชาวโรฮิน จาเป นจํานวนมากบริเวณชายแดนไทย –
มาเลเซี ย ทํ าให ป ระเทศไทยในฐานะประเทศกลางทางได รับ ผลกระทบที่ ไม อ าจหลี ก เลี่ ย งได แม
ประเทศไทยยังไมไดเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ.๑๙๕๑ แตประเทศไทยในฐานะ
ประเทศที่ใหสัตยาบันสนธิสัญญาดานสิทธิมนุษยชน ๗ ฉบับ จึงจําเปนตองใหการคุมครองชาวโรฮินจา
ตามหลักสิทธิมนุษยชนและใหการชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม

๒๐๒

๒๐๓
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จากการตรวจสอบของ กสม. โดยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดานตรวจคนเขาเมือง
พบวา สภาพหองกักมีความแออัด ไมเหมาะกับการกักตัวนาน ๆ และจากการรับฟงขอเท็จจริงจาก
เครือขายชาวโรฮินจา พบวา ชาวโรฮินจาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการไมไดรับการยอมรับสถานะ
ความเปนพลเมืองของประเทศตนทาง การกีดกันและละเมิดแยงชิงพื้นที่ จนทําใหไมสามารถอยูอาศัย
ในพื้นที่ทํากินของตนและตองตกอยูในภาวะอดอยากจึงตองการแสวงหาชีวิตที่ดีกวาระหวางการอพยพ
ยังพบกับความยากลําบาก อดอยาก ถูกกักกัน การเรียกคาไถ การทรมาน ภัยอันตรายถึงแกชีวิตจาก
ขบวนการคามนุษ ย ชาวโรฮินจาจึงควรไดรับการปฏิบัติในฐานะมนุษยที่มีคุณ คาเทาเทียมกัน ไดรับ
ความคุ มครองใหรอดพ นจากการทรมานทั้ง ดานรางกายและจิตใจหรือถูกลงโทษจากการปฏิบั ติ ที่
ผิดหลักมนุษยธรรม และเห็นวาการอพยพของชาวโรฮินจาเปนการเคลื่อนยายประชากรในภูมิภาค
เอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต ซึ่ ง เป น ป ญ หาสํ าคั ญ ของประชาคมอาเซี ย นที่ จะต องรวมกัน แก ไข กสม.
จึงสรุปผลการประเมินนโยบายของไทย ดังนี้
๑.๑.๑) สํานั กงานตรวจคนเขาเมือง และกระทรวงการพัฒ นาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยที่ดูแลหญิงและเด็กในบานพักฉุกเฉินเด็กและครอบครัว ควรไดสอบประวัติและ
จัดทําทะเบียนบุคคลบันทึกชื่อและภาพสมาชิกในครอบครัวทุกคน เพื่อการควบคุมดูแลและปองกันการ
สูญหายหรือพลัดหลงจากสมาชิกในครอบครัว หรือการดําเนินการคัดแยกเพื่อสงกลับประเทศตนทาง
อยางถูกตอง หรือสงตอไปยั งประเทศที่สาม ในการดําเนิ นการรัฐบาลไดประสานกับสถานทูตของ
สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศ สถานทูตสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และองค กรระหวาง
ประเทศเพื่อการโยกยายถิ่น รวมพิสูจน สัญ ชาติ และดําเนิ น การสงผูหลบหนี เขาเมืองกลับ ประเทศ
ตนทาง โดยใหเปนไปโดยสมัครใจ ทั้งนี้ ในระหวางการดําเนินการ กระทรวงมหาดไทยไดพิจารณา
อนุญ าตผอ นผัน ใหอยูใ นราชอาณาจักรเปน การชั่วคราว โดยจัดสถานที่พักพิง หรือ พัก รอชั่ว คราว
การจัดสถานที่พักตองมีการแยกสถานที่พักตามเพศ อายุ และกลุมบุ คคลที่ตองไดรับ การดูแลเป น
พิเศษ รวมทั้งไดเปดโอกาสใหองคการระหวางประเทศและองคกรการกุศลเอกชนเขาไปดําเนินการ
ชวยเหลือตามหลักมนุษยธรรม
๑.๑.๒) ประเทศไทยตกอยู ในสถานะเปน ประเทศที่ถูกเฝาระวังเป นพิเศษ
กรณีการคามนุษย (TIP Report) จึงมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการคัดแยกประเภทบุคคลอยางเปน
ระบบ โดยรัฐบาลไทยตองไมดําเนินการกับกลุมผูอพยพชาวโรฮินจาหรือชาวบังคลาเทศที่ตกเปนเหยื่อ
ขบวนการคามนุษยในฐานะผูลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย แตตองดําเนินการในฐานะผูเสียหายจาก
ขบวนการคามนุษยที่ถูกนําพาเขามาในราชอาณาจักร และใชมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจังกับ
ขบวนการคา มนุษ ย บุค คลที่เ กี่ย วขอ งที่นําพาเขา มาในราชอาณาจัก ร ทั้ง นายหนา ที่เ ปน คนไทย
เมีย นมาร หรือ บัง คลาเทศ รวมทั้ง เจาหนาที่ไ ทยที่เ ขา ไปมีสว นเกี่ย วขอ งกับ ขบวนการนํา พาและ
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คา มนุษย การตัดสินใจของรัฐบาลตองมองปญหาทั้งในมิติความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนควบคูกันไป
โดยใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจตรวจคนเขาเมือง และสํานักงาน กสม. ทํางานรวมกับ
สํานักงานขาหลวงใหญ ผูลี้ภัยแหงสหประชาชาติ (UNHCR) กองทุนเด็กแห งสหประชาชาติ (UNICEF)
องคกรการกุศลเอกชน และสภาทนายความ เพื่อใหความชวยเหลือตามสภาพเงื่อนไข
๑.๑.๓) กสม. ได พ ยายามผลั ก ดั น ให ป ระชาคมอาเซี ย นมี น โยบายและ
แนวทางความรวมมือในการดําเนิ นการแกไขป ญ หารวมกัน ดวยการจัดตั้งองค กรเพื่อสงเสริมและ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ ขั้นพื้นฐานมนุษยชนอาเซียนในการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนเพื่อ
สรางความตระหนักในการพัฒนาบรรทัดฐานเรื่องสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสรางความเขาใจที่ถูกตอง
แกประชาคมโลกโดยยืนยันบนหลักการสิทธิมนุษยชนและรัฐบาลไทยตองปฏิบัติตอชาวโรฮินจาอยาง
ชอบธรรมตามกรอบกฎหมายของไทยมิไดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังที่สื่อตางประเทศกลาวอาง
๑.๑.๔) กสม. ไดเสนอใหรัฐบาลควรแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญั ติคนเขาเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหสอดคลองกับสิทธิในการขอลี้ภัยและหลักการไมสงผูลี้ภัยกลับสูอันตราย และรัฐบาล
ไทยอาจทบทวนนโยบายการเขา
เป นภ าคี อนุ สั ญ ญ าว า ด วย
สถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑
แ ล ะค วรบั ญ ญั ติ ก ฎ ห ม าย
ภายในว าด วยเรื่ อ งผู ลี้ ภั ย ซึ่ ง
จะทําใหประเทศไทยมีกรอบที่
ชัดเจนในการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนตอผูลี้ภัย และควรเพิ่มเติมขอพิจารณาใหความชวยเหลือ
ผูลี้ภัยจากเดิมเฉพาะผูลี้ภัยจากการสูรบที่เปนภัยถึงแกชีวิตโดยตรง ใหรวมถึงผูหนีภัยความตายใน
รูปแบบอื่นดวย เชน ภัยจากการถูกบังคับเกณฑแรงงาน ซึ่งการคุกคามดัง กลา วนํา ไปสูก ารทารุณ
ทางรางกายและเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นรุนแรงที่สมควรไดรับการคุมครองเชนเดียวกัน
๑.๒) กรณีการสังหารแรงขามชาติชาวกะเหรี่ยงสัญชาติพมา ๙ ศพที่จังหวัด
ตาก (คํารองที่ ๖๐/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๓๘๒/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
มูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาไดรองเรียนตอ กสม. ตามคํารองที่
๖๐/๒๕๕๓ ให ต รวจสอบเหตุ ก ารณ ค ดี สั ง หารหมู แ รงงานข า มชาติ ช าวกะเหรี่ ย งสั ญ ชาติ พ ม า
ในจังหวัดตาก จํานวน ๙ ศพ (ในพื้นที่อําเภอแมสอด๒ ศพ และพื้ นที่อําเภอพบพระ จังหวัดตาก
๕ ศพ และยั ง เชื่ อ วา มี แรงงานขา มชาติ ก ลุ ม ดั ง กลา วถู ก ยิ ง อี ก ๒ ศพ ในคราวเดี ย วกั น ) แต ยั ง
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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 โดยผลการตรวจสารพัน ธุกรรมจากเศษกิ่งไม พบวาไมตรงกับ
รูป แบบสารพันธุกรรมของศพ แตตรวจพบสารพันธุกรรมจากสําลีพันปลายไมเช็ดจากที่นั่งบริเวณ
ดานหลังคนขับที่ไมขัดแยงกับสารพันธุกรรมเจาหนาที่ตํารวจผูตองสงสัย ผลการตรวจสอบวัตถุพยาน
เชน นี้ ทําใหเชื่ อไดวา เจาหน าที่ตํารวจ ผูตองสงสัย ไดนั่ งอยู บ ริเวณที่นั่ ง ดานหลังคนขับ รถยนต
หมายเลขทะเบี ยน บง ๙๕๐๑ ตาก จึงปรากฏสารพัน ธุกรรมของเจาหนาที่ตํารวจผูตองสงสัย ที่
บริเวณดังกลาว หลังเกิดเหตุเจาหนาที่ตํารวจรายดังกลาวไดผูกคอตาย
กสม. พิ จ ารณาแล ว เห็ น วา เหตุ ก ารณ ในลั ก ษณะนี้ เกิ ด ขึ้ น หลายครั้ ง ใน
ประเทศไทย อาทิ การเสียชีวิตของแรงงานอพยพพมาที่จังหวัดระนอง จํานวน ๕๔ ศพ ที่ถูกขนสง
ดวยรถหองเย็นและขาดอากาศหายใจจนเปนเหตุใหเสียชีวิตเมื่อตนเดือนเมษายน ๒๕๕๒ หรือเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๓ กรณีการเสียชีวิตของชาวพมา จํานวน ๓ ศพ ซึ่งถูกเจาหนาที่สกัดกั้นจนเปน
เหตุใหถูกยิงเสียชีวิต เปนตน สิ่งเหลานี้ควรเปนอุทาหรณและควรใชเปนโอกาสสําคัญที่จะนําไปสูการ
แกไขปญ หาเรื่องการยายถิ่น ขามชาติ และการคุมครองสิทธิตอผูเ สียหายจากขบวนการคามนุษ ย
ซึ่ง ประเทศไทยไดแสดงจุดยืนชัดเจนวาจะปกปองและคุมครองสิทธิมนุษยชนโดยใหการรับรองกติกา
ระหว า งประเทศหรื อ พั น ธกรณี ร ะหว า งประเทศจํ า นวนหลายฉบั บ แล ว อย า งไรก็ ดี หลั ง จากที่
สหรัฐอเมริกาลดอันดับไทย ในรายงานเรื่องการคามนุษย TIP Report ในป ค.ศ. ๒๐๑๔ รัฐบาลไทย
ไดกําหนดใหเรื่องการคามนุษย เปนวาระแหงชาติและกําหนดมาตรการการแกไขปญหาเรื่องการคา
มนุษยโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับรายงานประมงใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล โดยรัฐบาล
ไดดําเนินการ ดังนี้
๑.๒.๑) รัฐบาลไดปรับปรุงนโยบายการจัดการแรงงานขามชาติ การยายถิ่น
ของแรงงานขามชาติที่ชัดเจน และมาตรการเชิงรุกในการปองกันมิใหเกิดการคามนุษยในทุกรูปแบบ
กวาดลางขบวนการคามนุษยอยางจริงจัง โดยเฉพาะอยางยิ่งทหารหรือตํารวจ และเจาหนาที่ของรัฐ
ที่อ าศัย อํา นาจหนา ที่ก ระทําการคามนุษ ยเ สีย เองตองเนน เปน กรณีพิเ ศษมิใ หก ระทํา โดยเด็ด ขาด
หากพบวาเจาหนาที่ของรัฐผูใดปฏิบัติ หรือละเวนปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ หรือโดยทุจริตหรือมีสวน
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เกี่ยวของกับขบวนการคามนุษย หรือนําพาแรงงานขามชาติเขามาทํางานโดยผิดกฎหมาย ตองถูก
ลงโทษทางอาญาและตองใหพนจากตําแหนงหนาที่ โดยเสนอใหรัฐบาลเรงดําเนินการศึกษาและรับฟง
ความคิ ดเห็ น จากประชาชน ตลอดจนหน วยงานที่เกี่ย วของตองเขมงวดกวดขัน กับ การปฏิ บั ติ ตาม
กฎหมายอยางเครงครัด นอกจากนี้ จําเปนจะตองใหการศึกษาแกประชาชนไทยเพื่อใหมีความเขาใจ
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของแรงงานขามชาติ มองเห็นคุณคาของแรงงานขามชาติวา
มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย และขจัดทัศนคติรังเกียจแรงงานขามชาติ
๑.๒.๒) การกํ า หนดให เ รื่ อ งการค า มนุ ษ ย เ ป น วาระแห ง ชาติ โดยให
กระทรวงที่มีหนาที่เกี่ยวของทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของประเทศไดรวมกันพิจารณา
ปรับปรุงแกไขกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของกับแรงงานขามชาติใหสอดคลองและเชื่อม
ประสานกัน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานในการปกปองสิทธิและเสรีภาพใน
ชีวิตและรางกายของแรงงานขามชาติในระดับพื้นที่ดวย
๑.๒.๓) รัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน กําลัง พิจารณารับ รองอนุ สัญ ญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๙๗ วาดวยการอพยพเพื่อหางานทํา ค.ศ. ๑๙๔๙ และ
ฉบับที่ ๑๔๓ วาดวยการอพยพในสภาพที่ถูกกดขี่และการสงเสริมความเทาเทียมและการปฏิบัติตอ
คนงานอพยพ ค.ศ. ๑๙๗๕ อันจะเปนผลดีตอความสัมพันธระหวางประเทศที่มีตอ แรงงานยายถิ่นและ
ในระดับสากล
๑.๓) กรณี ก ารบั งคั บส ง กลั บผู ลี้ ภั ย ชาวม งกลั บ สาธารณรั ฐ ประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (คํารองที่ ๗๑๑/๒๕๕๒, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๙๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙
มิถุนายน ๒๕๕๗)
ชาวมงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอพยพที่บานหวยน้ําขาว
จังหวัดเพชรบูรณไดรองเรียนตอ กสม. วาถูกเจาหนาที่ทหารยึดทรัพยและหามติดตอสื่อสาร อีกทั้ง
เจาหนาที่ทหารไดใชวิธีกดดันใหกลุมผูรองสมัครใจกลับไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมื่อกลุมผูรองไมยอมสมัครใจเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เจาหนาที่ทหารได
ทําการเขาตรวจคนบานและนําทรัพยสินเครื่องมือการใชประกอบอาหารไป การบังคับสงกลับเปนการ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและการกระทํ าของเจา หน าที่ ท หารทํ าให กลุ ม ผู รอ งได รับ ผลกระทบทั้ ง ด า น
ทรัพยสิน รางกายและจิตใจ จากการเจรจาสงกลับเปนความรวมมือระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาล
ลาวเทานั้น ผูลี้ภัยในพื้นที่บานหวยน้ําขาวไดพยายามประสานหนวยงานตาง ๆ เพื่อผลักดันใหมีการ
ช ว ยเหลื อ ชาวม ง เช น การเป ด ศู น ย อ พยพชาวม ง แต ไ ม ส ามารถดํ า เนิ น การได เ พราะขั ด ต อ มติ
คณะรัฐมนตรีและที่ผานมามีการสงกลับเปนกลุมยอย กสม. และองคกรดานสิทธิมนุษยชนเปนหวงวา
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เมื่อกลับไปแลวไมสามารถตรวจสอบไดวาสภาพความเปนอยูเป นอยางไร โดยมีหลักการวาสําหรับ
บุคคลที่เคยรวมรบกับ สหรัฐอเมริกาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจะมีการคัดแยกเพื่อ
สงไปประเทศที่สาม โดยมีผูที่ไดรับบัตร Person of Concern จาก UNHCR เพื่อเดินทางไปประเทศ
ที่สามประมาณ ๗๐ คน สวนผูอพยพที่เขามาพักพิงในประเทศไทยภายหลังดวยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจ
จํานวนประมาณ ๘๐๐ คน ถูกสงกลับไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แมทางการรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาวจะรับ วาจะให การดูแ ล แตไมมี ห ลัก ประกัน ใด ๆ ในเรื่อ ง
ความปลอดภัย
จากการตรวจสอบของ กสม. พบวา ชาวมงในพื้นที่บานหวยน้ําขาว ตําบลเข็กนอย
อํ า เภอเขาค อ จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ ตั้ ง แต ป พ.ศ. ๒๕๔๘ จํ า นวน ๘,๐๐๐ กว า คน บางส ว นถู ก
หลอกลวงวาจะไดไปประเทศที่สามเหมือนดังกรณีชาวมงที่พักพิงอยูวัดถ้ํากระบอก ตอมาไดดําเนินการ
สงกลับชาวมงคืนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปแลว ๑๕ ครั้ง จํานวน ๖๘๘ ครอบครัว
รวมทั้งสิ้น ๒,๙๐๔ คน ยังคงเหลือชาวมงจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่รอการสงกลับ
อีกจํานวน ๗๘๖ ครอบครัว รวมทั้งสิ้น ๔,๖๕๖ คนซึ่งมีนโยบายใหมีการดําเนินการสงกลับชาวมง
จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสวนที่เหลืออยูใหเสร็จสิ้นภายในป ๒๕๕๒ นั้น กสม. เห็นวา
การส ง กลั บ ผู ลี้ภั ย ชาวม ง จากสาธารณรัฐประชาธิป ไตยประชาชนลาวสํ าหรับ ผู ที่ ได รับ สถานภาพ
Persons of concern จาก UNHCR เปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
แหงสหประชาชาติ ขอ ๑๔ กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ขอ ๑๒
(๑) และขอ ๑๓ และรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔ “ศักดิ์ศ รี
ความเป น มนุ ษ ย สิ ท ธิ เสรี ภ าพ และความเสมอภาคของบุ ค คลย อ มได รั บ ความคุ ม ครอง กสม.
ไดจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลไดมีการดําเนินการสงกลับไปดวยกระบวนการ
ที่ใหชาวมงมีสวนรวมกําหนดแนวทางของตน
๑.๔) ขอเสนอในการแกไขปญ หาสถานะบุคคลตามยุทธศาสตรการจัดการ
ปญ หาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ และ
วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
กสม. ไดตรวจสอบพบปญหาขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานแกไขปญหา
สถานะและสิ ท ธิของคนไรรัฐ ไรสั ญ ชาติ ห รือบุ ค คลที่มี ป ญ หาสถานะไมชั ด เจนภายใตยุ ทธศาสตร
การจัดการปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ วันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ โดยมีกลุมเปาหมายกวาสามแสนคนที่ยังไมได
รับการแกไขปญหาและกําลังไดรับความเดือดรอน จึงมีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาล
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ผูออกมติ ค ณะรัฐมนตรี ตามหนั ง สือ ที่ สม ๐๐๐๑/๕๗ ลงวัน ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ โดยมี
ขอเสนอในการแกไขปญ หาสถานะบุ คคลตามยุทธศาสตรฯ เชน คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาขยาย
กรอบระยะเวลาการดํ าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตรฯ ให ค รอบคลุ มกลุ มเป าหมายตามยุ ท ธศาสตรฯ
ทั้ง หมด โดยไมค วรกําหนดระยะเวลาสิ้น สุด
สํ า หรั บ การกํ า หนดสถานะบุ ค คลและสิ ท ธิ
และควรทบทวนหลั ก เกณฑ ก ารให ส ถานะ
บุ ค คลแก บุ ค คลบางประเภทโดยเฉพาะเด็ ก
นักเรียนที่เกิดในประเทศไทยและไมมีคุณสมบัติ
ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญ ญั ติสัญ ชาติ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตลอดจนคนที่ทําคุณประโยชนใหแกประเทศซึ่งเปนผูที่เกิดตางประเทศให
เหมาะสมยิ่งขึ้น อยางไรก็ตาม จากคํารองที่ กสม. ไดรับในป ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ พบวา เมื่อมีการ
กําหนดนโยบายแลว ในทางปฏิบัติ เจาหนาที่ระดับจังหวัดและระดับอําเภอยังขาดการรับรูและความ
เขาใจในนโยบายที่กําหนดขึ้นใหม ประชาชนที่ยื่นคํารองเพื่อปรับสถานะบุคคลในระดับอําเภอ ยังประสบ
ปญ หา โดยเจาหน าที่อาจไมรับ ดําเนิน การ เพราะคิดวาทําไมไดหรือรับ คํ ารองแตไมไดดําเนิ น การ
เพราะไมรูวาจะตองทําอยางไร
๑.๕) ความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
สั ญ ชาติ กรณี ค นไทยพลั ด ถิ่ น และ (ร า ง) กฎกระทรวงกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไข
การพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. .... ออกตามความใน พ.ร.บ. สัญชาติ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕
กสม. ไดมีความเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินการตามกฎหมาย
วาดวยสัญชาติกรณีค นไทยพลัดถิ่น โดยมีหนัง สือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะผูรับผิดชอบ
การปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือที่ สม ๐๐๐๑/๒๔ ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
โดยมีขอเสนอแนะในหลายประเด็น อาทิ การแตงตั้งคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นที่
จะตองทําหนาที่ในการพิจารณาและใหการรับรองคนไทยพลัดถิ่น วาควรแตงตั้งนักวิชาการที่มีความรู
ความสามารถในดานตาง ๆ ตัวแทนองคกร พัฒนาเอกชน และภาคประชาชนตามที่กฎหมายกําหนด
ไวอยางครบถวน การออกกฎกระทรวงเพื่อกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิสูจนและการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่นที่ควรกําหนดหลักเกณฑที่เปนธรรมบุคคลกลุมเปาหมายสามารถปฏิบัติไดอยาง
เสมอภาค และเมื่อมีการยกรางกฎกระทรวงดังกลาวควรเปดโอกาสใหองคกรภายนอกและกลุมคนไทย
พลั ด ถิ่ น ได พิ จ ารณาความคิ ด เห็ น ก อ นที่ จ ะเสนอคณะรั ฐ มนตรี นอกจากนี้ ควรเตรี ย มบุ ค คล

๒๐๘

๒๐๙
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กลุมเปาหมายใหชัดเจน โดยอาจใหชนกลุมนอยที่ไดรับการจดทะเบีย นราษฎรไวแ ละคิด วา ตนเปน
คนไทยพลัดถิ่นไปรายงานตัวที่อําเภอหรือจัง หวัดเพื่อลงทะเบี ยนกอน เปนตน
นอกจากนี้ กสม. ไดศึกษาและติดตามการแกไขปญหาสถานะและสิทธิของ
คนไทยพลัดถิ่นมาอยางตอเนื่อง และเห็นวามีประเด็นที่เปนปญหาอุปสรรคสําหรับประชาชนในการ
พิสูจน ความเปน คนไทยพลัดถิ่นเพื่อการไดสัญ ชาติไทยโดยการเกิดและการกําหนดหลักเกณฑ และ
เงื่ อ นไขที่ เกิ น ไปกว ากฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว แ ละไม ส อดคล อ งกั บ เจตนารมณ แ ละความมุ ง หมายของ
พระราชบัญญั ติสัญ ชาติ (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 โดยพระราชบัญ ญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ไดกําหนดนิยามของ
คนไทยพลัดถิ่นตองไมถือสัญ ชาติของประเทศอื่น ซึ่งความหมายของการถือสัญชาติจะแตกตางจาก
การมีสัญชาติตรงที่วาไดมีการใชประโยชนจากการมีสญ
ั ชาตินั้นดวย
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือที่ นร ๐๕๐๓/๑๘๖๖๒ ลงวันที่
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึ ง ประธาน กสม. เพื่ อ ชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง ว า คณะรั ฐ มนตรี ไ ด ป ระชุ ม
ปรึกษาหารือเมื่ อวัน ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แลวลงมติอ นุ มั ติห ลัก การรางกฎกระทรวงกําหนด
หลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขการพิ สู จ น แ ละการรั บ รองความเป น คนไทยพลั ด ถิ่ น พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอ และสงใหสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน
และไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของ กสม. กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ไปพิจารณา
ถึ ง แนวทางการแก ไ ขป ญ หาอุ ป สรรค ทั้ ง นี้ หากจํ า เป น ต อ งแก ไ ขกฎหมายเพื่ อ มิ ใ ห ป ระชาชน
เสียสิทธิดังกลาวใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการตอไปได จากการติดตามผลกับกรมการปกครอง
ไดรับแจงวา มีการดําเนินการแลวหลังจากการปรับแกกฎหมายตามขอเสนอของ กสม.

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

๑.๖) กรณี สํ า นั ก ทะเบี ย นพิ จ ารณาแบบคํ า ขอลงรายการสั ญ ชาติ ไ ทย
ในทะเบียนบานลาชากวาที่กฎหมายกําหนด (กรณีคํารองที่ ๒/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ
ที่ ๑๗๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗)
ผูรองสองรายได รองเรีย นต อ กสม. วา สํานั กทะเบี ย นอํ าเภอเวีย งแหง
จังหวัดเชียงใหม พิจารณาอนุมัติใหผูรองทั้งสองรายลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานลาชากวา
ที่กฎหมายกําหนด ซึ่ง กสม. พิจารณาตรวจสอบแลว เห็นวา นายอําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม
ได พิ จ ารณ าอนุ มั ติ ใ ห ผู ร อ งทั้ ง สองรายลง
รายการสั ญ ชาติ ไ ทยในทะเบี ย นบ า นฯ เมื่ อ
วั น ที่ ๒๖ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๖ เป น กรณี ที่
อําเภอเวียงแหงพิจารณาอนุมัติใหลงรายการ
สัญชาติไทยในทะเบียนบานใหกับผูรองทั้งสอง
ลาชากวาที่กฎหมายกําหนด จึงเปนการละเมิด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนต อ ผู ร อ งทั้ ง สองและ กสม.
ได ร ายงานผลการตรวจสอบการละเมิ ด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยเสนอมาตรการการแกไ ข
ปญหาตอกรมการปกครองในฐานะหนวยงานที่กํากับดูแลงานดานการทะเบียนราษฎรวาควรกําหนด
นโยบายหรือกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานดานทะเบียนและบัตรของสํานักทะเบียนตาง ๆ ใหถูกตอง
รวดเร็ว เปนธรรม เพื่อปองกันมิใหมีการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังเชนกรณีดังกลาวนี้
โดยใหกรมการปกครองพิจารณาและดําเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาภายใน ๑๘๐ วัน นับแต
วัน ที่ไดรับรายงานฉบับนี้
นอกจากนี้ สํานักงาน กสม. ไดมีหนังสือแจงผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและมาตรการการแกไขปญหาตออธิบดีกรมการปกครอง ในฐานะผูอํานวยการทะเบียน
กลาง ซึ่ ง มี อํ า นาจออกระเบี ย บหลั ก เกณฑ วิ ธี ป ฏิ บั ติ รวมทั้ ง กํ า หนดแบบพิ ม พ เ พื่ อ ปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญ ญั ติการทะเบียนราษฎร 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
ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของโดยแกไขปญหาที่ขัดของในการดําเนินการตามหนัง สือแจง เวีย น

๒๑๐

๒๑๑
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ภายหลังที่กฎหมายฉบับนี้บังคับใชเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในแนวเดียวกัน การอบรมประชุมสัมมนา
เรื่องเกี่ยวกับการลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานอยูเปนประจํา และใหคําปรึกษากับเจาหนาที่
อยางตอเนื่องสม่ําเสมอเรงรัดดําเนินการตรวจสอบและกําหนดเลขประจําตัวประชาชนใหกับ กลุม
บุค คลดัง กลา วที่ไ ดรับ อนุมัติใ หล งรายการสัญ ชาติไ ทยในทะเบีย นบา นโดยเร็ว การจัดทําขอมูล
เพื่อใหสํานักทะเบียนและผูขอมีสัญชาติไทยสามารถตรวจสอบไดวาบุคคลใดเปนผูมีคุณสมบัติในการ
ขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบานโดยตรวจสอบจากระบบอินเทอรเน็ตบนเว็บไซตของกรมการ
ปกครอง ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินงาน ตลอดจนการจัดทําระบบภาพถายหลักฐานทางทะเบียนที่
จําเปนตอการขอลงรายการสัญชาติไทย เชน ทะเบียนประวัติชนกลุมนอย หลักฐานการเกิด ใหสํานัก
ทะเบี ย นสามารถตรวจสอบได ใ นระบบคอมพิ ว เตอร เป น ต น ประกอบกั บ ขณะนี้ 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
ของผูรองจึงเห็นควรใหมีมาตรการการแกไขปญ หาการละเมิดสิทธิมนุ ษยชนตอนายอําเภอโพธิ์ไทร
ดังตอไปนี้
๑.๗.๑) กรณี ที่มีการยื่น คํ ารองขอหนั งสือรับ รองการเกิด หน วยงานตอง
ดําเนิ น การพิ จารณาให เป น ไปตามระเบี ย บกฎหมายโดยเรง ดวน เพื่ อ แกไขป ญ หาความเดื อดรอ น
ที่อาจจะเกิดแกผูยื่นคํารอง
๑.๗.๒) กรณี ที่มีการยื่นคํารองขอลงรายการสัญชาติไทยตามมาตรา ๒๓
แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๑ ต อ งพิ จ ารณาดํ าเนิ น การตามกฎหมายและไม ส รา งขั้ น ตอน หรือ เรีย ก
พยานหลักฐานที่เกินไปกวาที่กฎหมายกําหนด
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๑.๗.๓) ในการพิจารณาคํารองขอหนังสือรับรองการเกิด และคํารองขอลง
รายการสั ญ ชาติ ไทย ควรมี ก ารเร ง รั ด กระบวนการพิ จ ารณาคํ า ร อ งให แ ล ว เสร็ จ โดยเร็ ว หากมี
ขอขัดของใดควรแจงใหผูยื่นคํารองทราบเพื่อที่จะไดดําเนินการแกไขได และเมื่อกระบวนการพิจารณา
คํารองเสร็จแลวควรแจงผลการพิจารณาใหผูยื่นคํารองทราบโดยเร็ว
๒) ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร
กสม. ไดดําเนินการขับเคลื่อนดานประเด็นยุทธศาสตร เพื่อสงเสริมและคุมครอง
สิทธิของกลุมผูอพยพ กลุมชาติพันธุ ไทยพลัดถิ่น ผูไมมีสถานะบุคคล และแรงงานขามชาติ ดังนี้
๒.๑) โครงการจัดเวทีวิชาการสาธารณะกรณีปญหาชาวโรฮินจา
กสม. ไดจั ดเวทีวิช าการสาธารณะกรณี ป ญ หาชาวโรฮิน จา ๒ ครั้ง ไดแ ก
เรื่อง “ขอเสนอตอรัฐบาลไทยในการแกไ ขปญ หาผูอพยพชาวโรฮิน จาอยางสรางสรรค” เมื่อวัน ที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๖ ณ หองประชุม ๗๐๙ ชั้น ๗ สํานักงาน กสม. และการสัมมนาเรื่อง “ไทยที่พัก
พิงผูอพยพหนีภัยสงคราม ผูแสวงหาที่ลี้ภัย” เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ หองประชุมแซฟไฟร
๑-๒ โรงแรมเซนจูรี่พารค กรุง เทพฯ เพื่อนํ าเสนอป ญ หาการเขาถึง สิทธิของผูแสวงหาที่ลี้ภัย จาก
ประเทศเพื่อนบานและการสงกลับตามหลักสิทธิมนุษยชน และแลกเปลี่ยนประสบการณตามประเด็น
สิทธิทางการเมืองและสิทธิพลเมืองระหวางภาคประชาสังคมกับหนวยงานที่ประสานความรวมมือใน
การปกปองคุมครองสิทธิของกลุมผูแสวงหาที่ลี้ภัยที่เสี่ยงตอการถูกละเมิดในหองกัก เรือนจํา และคาย
พักพิง นอกจากนี้ ยัง เปน การสง เสริมการศึกษาคน ควา การเผยแพรขอมูล องคค วามรูเกี่ย วกับ
หลัก สิท ธิมนุ ษยชน และกระตุ น ให มีการนํ าเสนอขอเสนอแนะที่ ไดไปปรับ ใช ในการพัฒ นาปรับ ปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวของ
๒.๒) แตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรการชวยเหลือกรณีชาวโรฮินจา
กสม. ไดแตงตั้งคณะทํางานยุทธศาสตรการชวยเหลือกรณีชาวโรฮินจา เพื่อ
ศึกษาประเมิน วิเคราะหปญหา และผลกระทบจากการดําเนินการควบคุม ดูแลชาวโรฮินจาในหองกัก
ของดานตรวจคนเขาเมือง และบานพักเด็กและครอบครัวของกระทรวงการพัฒ นาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย ตามนโยบายการใหความคุมครองชั่วคราวแกชาวโรฮินจาของรัฐบาลไทย รวมทั้ง
แนวทางการพิสูจนขอมูล อัตลักษณบุคคล และกระบวนการตรวจพิสูจนสัญชาติของชาวโรฮินจาที่อยู
ภายใต ก ารควบคุ ม ของสํ านั ก งานตรวจคนเข า เมื อ งเพื่ อ การดํ า เนิ น การตามกฎหมาย และจั ด ทํ า
ข อ เสนอแนะและมาตรการทางกฎหมายในการคุ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนพื้ น ฐานให ส อดคล อ งกั บ
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เจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญ เป นตน โดยเปนขอเสนอตามรายงานการตรวจสอบที่ ๘๑๙ – ๘๓๐/
๒๕๕๘ จํานวน ๔๓ หนา
๒.๓) แต ง ตั้ ง คณะทํ า งานให ค วามช ว ยเหลื อ นั ก โทษชาวไทยในเรื อ นจํ า
พนมเปญและเสียมราฐ
กสม. ไดแตงตั้งคณะทํางานใหความชวยเหลือนักโทษชาวไทยในเรือนจํา
พนมเปญและเสียมราฐ เพื่อศึกษา ประเมิน วิเคราะหปญ หาและผลกระทบกรณี คนไทยถูกจองจํา
ในเรือนจําพนมเปญและเสียมราฐ เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรม
และสิทธิมนุษยชนแกนักโทษและครอบครัว โดยไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ ผูเชี่ยวชาญ พยานบุคคล หรือ
พยานผู เชี่ ย วชาญ ร ว มให ค วามเห็ น ประกอบการพิ จ ารณา ซึ่ ง คณะทํ า งานฯ ได จั ด เวที เ สวนา
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
วุฒิ สภา และ (๓) เวที เสวนาโต ะกลม “มุ มมองของศาสนิ กและผู มีป ฏิสั มพั น ธกับ วีระ-ราตรี ต อ
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 “แนวทางเพื่อการบังคับใชพระราชบัญญั ติสัญ ชาติ (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
แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแกไขปญ หาสัญ ชาติในทะเบียนราษฎรสําหรับบุคคลที่ไมตองรอการ
พิสูจนความเปนคนไทยพลัดถิ่นการจัดระเบียบหรือคัดแยกกลุมเปาหมายตามพระราชบัญญัติสัญชาติ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหชัดเจน การกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขที่ใหฝายราชการตองแสวงหา
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พยาน หลักฐาน ตลอดจนการปฏิบัติของอําเภอและจังหวัดในการรับคําขอพิสูจนความเปนคนไทยพลัด
ถิ่นและการตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอ
๒.๕) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิสูจนและการรับรอง
ความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. ....
กสม. ได มีห นั งสื อที่ สม ๐๐๐๑/๕๗ ลงวัน ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ถึง
นายกรัฐมนตรีเรื่อง ความเห็นและขอเสนอเกี่ยวกับ (ราง) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไข
การพิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. .... แจงวา จากการที่ กสม. ไดศึกษาและ
ติดตามการแกไขปญหาสถานะบุคคลของผูไรสัญชาติ ไทยพลัดถิ่น อยางตอเนื่อง และไดสนับสนุน
การขับ เคลื่อนของกลุมคนไทยพลัดถิ่นในการ
เสนอกฎหมายเพื่ อขอคื น สัญ ชาติ ไทยจนได มี
ประกาศใช พ ระราชบั ญ ญั ติสั ญ ชาติ (ฉบั บ ที่
๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ และได ต รวจรายละเอี ย ด
ของรางกฎกระทรวงฯ ที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอแล ว มี ค วามเห็ น วา มีห ลายประเด็ น ที่
เป น ป ญ หาอุป สรรคสําหรับ ประชาชนในการ
พิ สู จ น ค วามเป น คนไทยพลั ด ถิ่ น เพื่ อ การได
สัญชาติไทยโดยการเกิด อีกทั้งประชาชนบางสวน จะไมสามารถเขาสูกระบวนการพิสูจนความเปนคน
ไทยพลัดถิ่นได เพราะกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติ ที่ราชการกําหนดนั้นกระทบและปดกั้นสิทธิ
ของประชาชนที่จะขอดําเนินการตามกฎหมาย ซึ่งเปนสิทธิอันชอบธรรมที่กฎหมายกําหนดไว นอกจากนี้
ยั ง เป น การกํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขที่ เ กิ น ไปกว า กฎหมายบั ญ ญั ติ ไ ว แ ละไม ส อดคล อ งกั บ
เจตนารมณ และความมุงหมายของพระราชบัญญั ติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง กสม. ได
พิจารณาแลวเห็นวา เพื่อใหการกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิสูจนและการรับรองความเปนคน
ไทยพลัดถิ่น เพื่ อการไดสัญ ชาติไทยโดยการเกิดเป น ไปดวยความถูกตอง เหมาะสม สอดคลองกับ
เจตนารมณของพระราชบัญญัติดังกลาว ซึ่งใหการยอมรับคนไทยพลัดถิ่นเปนผูมีสัญชาติไทยโดยการ
เกิดตามหลักสืบสายโลหิต และเพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางทั่วถึงและเปนธรรม จึงขอให
นายกรัฐมนตรีโปรดพิจารณาสั่งการหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาใน
ฐานะหน วยงานที่รางพระราชบั ญ ญั ติฉ บั บ นี้ กระทรวงมหาดไทยในฐานะหนวยงานรักษาการตาม
กฎหมายฉบับนี้ เปนตน ใหแกไขปรับปรุง (ราง) กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและเงื่อนไขการพิสูจน
และการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น โดยเปดโอกาสใหสถาบันวิชาการ องคกรพัฒนาเอกชน และ

๒๑๔

๒๑๕

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

ตัวแทนประชาชนผูเป นเจาของป ญ หา ซึ่งจะตองเปน ผูป ฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับ นี้ไดมีสวนรวม
อยางจริงจังและเหมาะสมดวย
ตอมา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดมีหนังสือ ดวนมาก ที่ นร ๐๕๐๓/
๑๘๖๖๒ ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ แจงวา ตามที่
กสม. ไดเสนอความเห็นเกี่ยวกับรางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ และเงื่อนไขการพิสูจนและการ
รั บ รองความเป น คนไทยพลั ด ถิ่ น พ.ศ. .... ไปเพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาของคณะรั ฐ มนตรี นั้ น
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่นและเครือขายการแกปญหาคืน
สัญ ชาติ ค นไทยได เสนอความเกี่ ย วกับ รางกฎกระทรวงดัง กล าวมาเพื่ อประกอบการพิ จารณาของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีมติดังนี้
(๑) อนุ มั ติ ห ลั ก การรา งกฎกระทรวงกํ าหนดหลั ก เกณฑ แ ละเงื่ อ นไขการ
พิสูจนและการรับรองความเปนคนไทยพลัดถิ่น พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเปนเรื่องดวน แลวดําเนินการตอไปได
(๒) มอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของ กสม. กรรมการ
ผูทรงคุ ณ วุฒิ และเครือขายการแกป ญ หาคื น สัญ ชาติค นไทยไปพิจารณาวาจะมีแนวทางการแกไข
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”
โดยการศึกษาวิจัยจากกรณี รองเรียน เชน จากกรณีผูอพยพลี้ภัยสงคราม
จากการสู รบระหวางทหารรัฐบาลพมาและกองกําลังชนกลุมนอยติดอาวุธ กรณี ผูโยกย ายถิ่น ฐาน
ชาวโรฮินจา ผูโยกยายถิ่นฐานชาวอุยกูร และอพยพโยกยาย ลี้ภัยกลุมตาง ๆ เพื่อศึกษาปญหาในเชิง
ระบบ และการปรับปรุงพระราชบัญญัติคนเขาเมือง เพื่อใหการคุมครองผูโยกยายถิ่นฐานและผูแสวงหา
ที่พักพิง และยอมรับหลักการดานสิทธิมนุษยชนอนุสัญญาวาดวยสถานภาพผูลี้ภัย ค.ศ. ๑๙๕๑
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๒.๗) การจัดทําเอกสารวิชาการ การทํางานเชิงรุกดานสถานะบุคคลที่ปองกัน
การละเมิด การลาชา การทํางานเชิงวิชาการ เพื่อสรางความรูความเขาใจใหกับผูที่เกี่ยวของ
เอกสารวิชาการ “คนไทยตามมาตรา ๒๓ แหงพ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๑ การขจัดปญ หาความไรสัญ ชาติและเสมือนไรสัญ ชาติของมนุษยที่เกิดบนแผนดินไทย”
เปนเอกสารทางวิชาการ จัดทําขึ้นโดยความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
สนั บสนุน การจัดพิมพโดย สํานั กงานขาหลวงใหญ ผูลี้ภัย สหประชาชาติ (UNHCR) เอกสารฉบั บ นี้
จะเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานดานสัญ ชาติ ซึ่งมีเนื้อหาที่เกี่ยวของกับความเปนคนไทย การนํา
มาตรา ๒๓ และมาตราอื่นที่เกี่ยวของของพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๓๗ และกฎ ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของเปาหมาย เพื่อใหผูปฏิบัติงานสามารถนําไปใช
ประกอบการปฏิบัติงานไดอยางสะดวก
เอกสารวิช าการ “คู มื อการใช สิ ท ธิในสั ญ ชาติ ไทย กรณี ค นไทยพลัด ถิ่ น ”
เปนเอกสารทางวิชาการ จัดทําขึ้นโดยความรวมมือกับสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเฝาระวังสภาวะไรรัฐ
(SWIT) และไดรับ การสนั บ สนุ น จากมูลนิ ธิเอเชี ย เอกสารฉบั บ นี้ มีลักษณะเป น แนวปฏิบั ติเกี่ย วกับ
การพิ สูจน สั ญ ชาติ การรับ รองสั ญ ชาติ ทั้ง ในเรื่องกฎหมายและหนั ง สือสั่ง การต าง ๆ การทํ างาน
ด า นสถานะบุ ค คลของผู ไ ร สั ญ ชาติ ไทยพลั ด ถิ่ น เพื่ อ ใช เป น คู มื อ ในการปฏิ บั ติ ง านด า นสั ญ ชาติ
โดยเนื้อหาประกอบดวย แนวคิดการแกไขพระราชบัญญัติสัญชาติ ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ สําหรับ
คนไทยพลัดถิ่น ความหมายของคนไทยพลัดถิ่น กระบวนการในการยื่ นคํารอง การติดตามคํ ารอง
การรับรองสิทธิในสัญชาติไทย ตัวอยางคําอุทธรณ คําฟองในกระบวนการรับรองสิทธิในสัญชาติไทย
ระเบี ย บข อกฎหมายมติ ค ณะรัฐมนตรี และหนั ง สื อสั่ ง การที่ เกี่ย วข องกั บ พระราชบั ญ ญั ติ สั ญ ชาติ
ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยมีเปาหมายเพื่อใหผูเกี่ยวของเขาใจและสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติได

๔.๕ ประเด็นที่ ๕ : สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
กสม. ได ดํ า เนิ น การตรวจสอบการกระทํ า หรื อ การละเลยการกระทํ า อั น เป น การละเมิ ด
สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับดานเศรษฐกิจและบทบาทในภาคธุรกิจ เพื่อการดําเนินการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับภาคธุรกิจ ดังนี้
๔.๕.๑ ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนการกระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวของกับ
ภาคธุ ร กิ จ และพิ จ ารณาตรวจสอบการกระทํ า ดั ง กล า ว มี ผ ลการพิ จ ารณาและมี ม าตรการ
การแกไขปญหา รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายหรือขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่สําคัญ ดังนี้

๒๑๖

๒๑๗
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๑) กรณีเกษตรกรอําเภอเมืองพิจิตร โพทะเล บางมูลนาก และบึงนาราง จังหวัด
พิ จิต ร จํา นวน ๒๒๕ ราย ถู ก ละเมิ ดสิ ท ธิไม ได รั บ ใบประทวนสิ น ค า และเงิ น จากการจํา นํ า
ขาวเปลื อ ก ตามโครงการรับจํานํ า ขา วเปลื อ กของรั ฐบาลปการผลิ ต ๒๕๕๕/๕๖ (คํ ารองที่
๕๙๗/๒๕๕๖, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๔๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗)
ผู ร อ งได ร อ งเรี ย นว า เกษตรกรอํ า เภอเมื อ งพิ จิ ต ร โพทะเล บางมู ล นาก และ
บึ ง นาราง จั ง หวัด พิ จิต ร จํานวน ๒๒๕ คน ได นํ าขาวเปลือ กไปจํานํ ากั บ บริษั ท ค าข าวแห ง หนึ่ ง
ในจั ง หวั ด พิ จิ ต ร ในระหว า งช ว งเดื อ น
กุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได
สงใบชั่งน้ําหนักขาวเปลือกและเอกสารที่
เกี่ ย วข อ งให กั บ เจ า หน า ที่ ข ององค ก าร
ตลาดเพื่อการเกษตร (อ.ต.ก.) แลว แต
ยั ง ไม ไ ด รั บ ใบประทวนสิ น ค า จากการ
จํานํ าขาวเปลือกจาก อ.ต.ก. เพื่ อนํ าไป
ยื่ น รับ เงิน จากการจํานํ าขาวเปลือกตาม
โครงการรับจํานําของรัฐบาล ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ผูรองจึงขอใหติดตามใบประทวนสินคาและเงินที่
ผูรองจะตองไดรับจากการจํานํา
จากการตรวจสอบพบวา ผูรองซึ่งเป นเกษตรกรอําเภอโพทะเล บางมูลนาก และ
บึ ง นาราง จัง หวัด พิ จิตร ที่ นํ าขาวเปลือกไปจํานํ าที่ ส ถานที่รับ จํานํ าของตั วแทนที่ ๑ และไม ได รับ
ใบประทวนสินคา มีจํานวน ๑๓๑ ราย ปริมาณขาวเปลือก รวม ๒,๗๙๘.๙๙๖ ตัน (สองพันเจ็ดรอย
เกาสิบแปดจุดเกาเกาหกตัน) จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น ๓๑,๘๔๗,๗๑๙ บาท (สามสิบเอ็ดลานแปดแสนสี่
หมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยสิบเกาบาทถวน) จากการตรวจสอบพยานเอกสารของผูรองทั้งหมด พบวาผูรอง
ได ป ฏิ บั ติ ต ามขั้ น ตอนและวิธี ก ารการ
ดําเนิน โครงการจํานําขาวเปลือกของ
ผู ถู ก รอ ง ป ก ารผลิ ต ๒๕๕๕/๕๖ ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการนโยบายขาว
แห งชาติ (กขช.) อย า งครบ ถ ว น
กล า วคื อ ผู ร อ ง ซึ่ ง เป น เกษตรกร
อําเภอเมืองพิจิตร โพทะเล บางมูลนาก
และบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีหนังสือ
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รับรองเกษตรกรจากกรมสง เสริม การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ (พิจ ารณาจากใบขึ้น
ทะเบียนเปน เกษตรกรผูปลูกขาว ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖) และเปนเกษตรกรที่มีตัวตนจริงเพื่อปองกัน
การสวมสิทธิเ กษตรกร (พิจารณาจากหลักฐานบัตรประจํา ตัวประชาชนและสํา เนาทะเบีย นบาน)
มีผลผลิตขาวเปลือกเปนของตนเอง (พิจารณาจากใบชั่งน้ําหนักขาวเปลือก ซึ่งเปนเอกสารสําคัญวาได
มีการสงมอบขาวเปลือก) ซึ่งไดนําขาวเปลือกไปจํานํา ณ หนวยรับจํานํา ซึ่งสมัครเขารวมโครงการกับ
ผู ถู ก รอ งโดยถู ก ต อ ง เมื่ อ ผู รอ งดํ าเนิ น การตามเงื่ อ นไขทุ ก อย างโดยถู ก ต อ ง และได มี ก ารส ง มอบ
ขาวเปลือกใหแกตัวแทนที่ ๑ ซึ่งมีฐานะเปนผูรับฝากเก็บขาวเปลือก ตามโครงการรับจํานําขาวเปลือก
ของผู ถู กรอ ง ป ก ารผลิต ๒๕๕๕/๕๖ ตามสั ญ ญาฝากเก็ บ แปรสภาพ และจั ด จําหน ายขาวของ
อ.ต.ก. ผูรองซึ่งเปนผูฝากขาวเปลือกตามเงื่อนไข ไดปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการของเกษตรกรตาม
โครงการรับ จํานําขาวเปลือกของผูถูก รอ ง ปการผลิต ๒๕๕๕/๕๖ แลว หนาที่ของผูรองยอมเสร็จ
สิ้น โดยที่ ผูรองไม มีห น าที่ อื่น ที่ จะตองรับ ผิ ดชอบเกี่ย วกับ ขาวเปลือกที่ ได นํ ามาจํานํ าอีก แม ตอมา
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
การกระทําเสมือ นใหผูรอ งเขาใจผิด วาสถานที่ทํา การของ
ทาขาวหัวดงเปนจุดรับจํานํา โดยถือเปนขาวเปลือกที่ผูรองมี
ความประสงค จ ะฝากท า ข า วเข า ร ว มโครงการรั บ จํ า นํ า
เนื่องจากที่ผานมายอมใหมีการรับ จํานํา ขาวเปลือก ณ ทา
ขาวหัวดง ตลอดมา และเจาหนาที่ผูเกี่ยวของของผูถูกรอง
ก็มิไดดําเนินการใด ๆ กับทาขาวหัวดง ผูรองยอมเขาใจวาทา
ขาวหัวดงเป น จุดรับ จํานํ า และนํ าขาวเปลือกไปจํานํ าซึ่ งได
กระทําโดยสุจริต อันถือไดวาเปนไปตามหลักเกณฑฯ ตามที่
ไดกลาวมาแลว กรณีเชนนี้จะปฏิเสธความรับผิดชอบโดยอางวา
ไมใชจุดรับจํานําขาวเปลือกไมได ดังนั้น ผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองรับผิดชอบออกใบประทวนสินคาใหกับผู
รอง ซึ่งเปนเกษตรกรอําเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตรดวย

๒๑๘

๒๑๙
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โดย กสม. ไดเสนอมาตรการการแกไขปญหาดังนี้
(๑) คณะรัฐ มนตรี โดยคณะกรรมการนโยบายข าวแห ง ชาติ (กขช.) กระทรวง
พาณิชยและหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองรับผิดชอบออกใบประทวนสินคาใหแกผูรอง ซึ่งเปนเกษตรกร
อําเภอโพทะเล บางมูลนาก และบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ที่นําขาวเปลือกไปจํานํา ณ สถานที่รับจํานํา
ของบริษัทคาขาวฯ และไมไดรับใบประทวนสินคา จํานวน ๑๓๑ ราย
(๒) คณะรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการนโยบายข าวแห ง ชาติ (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
ขาวเปลือกไปจํานํ าที่บ ริษัทค าขาวฯ และที่ทาขาวหัวดง ซึ่งตั้งอยู ที่ตําบลหัวดง อําเภอเมืองพิจิตร
จังหวัดพิจิตร และไมไดรับใบประทวนสินคา
ต อ มา กสม. ได รั บ แจ ง ว า หั ว หน า คสช. และนายกรั ฐ มนตรี ไ ด ม อบหมายให
หน วยงานที่ เกี่ย วของดําเนิ น มาตรการการแกไขป ญ หาในการออกใบประทวนให กับ กลุม เกษตรกร
ที่ไดรับผลกระทบแลวใหรายงานผลตอ คสช. ภายใน ๓๐ วัน และหากตรวจสอบแลวไมมีการทุจริต
หรือสวมสิทธิ์เกษตรกร ใหดําเนินการตามขั้นตอนเพื่อจายเงิน ใหเกษตรกร และอนุมัติงบประมาณ
เพื่ อ ให ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) จ ายเงิ น ให เกษตรกรต อ ไป ทั้ ง นี้
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 กรณี นายจางไดเปลี่ยนแปลงสภาพการจางของลูกจาง
รายวัน ในสถานประกอบการกวา ๒,๓๐๐ คน จากเดิ มที่ มี รูป แบบการทํ างาน ๖ วัน หยุ ด 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
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จากการลดวัน ทํ างาน และมีวัน พั กผอนที่ เพี ย งพอตามหลักเกณฑ จรรยาบรรณแนวรวมประชาคม
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิ กส (Electronic Industry Citizenship Coalition - EICC) วาดวยชั่วโมงการ
ทํางานที่ลูกจางจะตองไดรับ อนุญ าตใหหยุด
อย างน อ ยหนึ่ ง วัน ต อ สั ป ดาห ทํ าให ลู ก จ า ง
รายวั น ต อ งทํ า งานล ว งเวลาโดยปริ ย าย
เพื่ อ ให ร ายได พ อยั ง ชี พ และเมื่ อ คํ า นวณวั น
ทํางานและวัน หยุ ดในรอบป เดิม ลูกจางจะมี
วัน หยุด ๕๒ วัน และมีวัน ทํางาน ๓๑๔ วัน
รูปแบบการทํางานใหม จะมีวันหยุดประมาณ ๑๒๒ วัน และมีวันทํางาน ๒๔๔ วัน ดังนั้น ในหนึ่งป
วัน ทํางานของลูกจางลดลงไป ๙๐ วัน จึงเปนการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางที่ไมเปนคุณตอลูกจาง
ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๐ พบวา ชั่วโมงการทํางานลวงเวลาที่
นายจางกําหนดใหม อางวาเพื่อเสริมรายไดที่ขาดหายไปจากการลดวันทํางานจึงเปนการกําหนดเวลา
ทํางานเกินกวาที่กฎหมายกําหนดและมิใชความยินยอมจากลูกจาง โดยเห็นไดจากตารางการทํางานที่
นายจางกําหนดใชบังคับแกลูกจางไดคํานวณรวมเวลาทํางานปกติ และเวลาทํางานลวงเวลาไวดวย
ซึ่ง โดยหลักแลวนายจางจะใหลูกจางทํางานเกินวันละ ๘ ชั่วโมง และสัปดาหหนึ่งจะเกิน ๔๘ ชั่วโมง
ไมได และ EICC ในหัวขอมาตรฐานแรงงานขอ ๓) กําหนดใหนายจางกําหนดชั่วโมงการทํางานไมเกิน
กวาที่ กฎหมายท องถิ่น กําหนด ได แก พระราชบั ญ ญั ติคุ มครองแรงงานฯ เห็ น ไดวานายจางมิได มี
เจตนาที่จะกําหนดระบบการทํางานใหมเพื่อใหสอดคลองกับ EICC แตอยางใด
นอกจากนี้ ยังทําใหวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจางรายวันไมแนนอนสงผลกระทบ
ต อ โอกาสและเวลาในการพั ก ผ อ นของลู ก จ า ง รวมถึ ง วิ ถี ก ารดํ ารงชี วิ ต ทั้ ง ทางสั ง คม วัฒ นธรรม
และประเพณีทางศาสนาที่ตองยึดโยงอยูกับวันหยุดตามประเพณีและวันสําคัญทางศาสนา ซึ่งกติกา
ระหว า งประเทศวา ด ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม (International Covenant on
Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) ขอ ๗ (ก) (๒) และ (ง) กําหนดรับรองสิทธิ
ของแรงงานที่มีสภาพการทํางานในเรื่องคาตอบแทนขั้นต่ําและความเปนอยูที่เหมาะสม
ดังนั้ น การกระทํ าดั งกลาวของนายจาง จึงเป น การกระทําที่ขัดต อรัฐธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๔ รวมถึง ปฏิญ ญาสากลวาด วยสิ ทธิมนุ ษ ยชน
ขอ ๒๓ และขอ ๒๔ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม
(ICESCR) ข อ ๗ เป น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนส ง ผลกระทบต อ สิ ท ธิท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และ
วัฒ นธรรมของ “แรงงาน” ในภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของไทยที่มีการสงออกไปยังตลาดโลก

๒๒๐

๒๒๑
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เปนอันดับที่ ๓ ของอาเซียน แตกลับมีแนวโนมการถูกละเมิดสิทธิโดยอาศัยชองวางและความออนดอย
กวาดวยรูปแบบที่ซับซอนขึ้น
๓) กรณีเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) (คํารองที่ ๓๑๒/๒๕๕๕, รายงาน
ผลการพิจารณาฯ ที่ ๔๘๑/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ประชากรไทยประกอบอาชี พ เกษตรกรรมมาช านาน เป น ที่ มาของรายได หลั กของ
เกษตรกรซึ่งมีความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ แตเมื่อเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติที่เริ่มมีความขาดแคลน เกษตรกรตองการลดความเสี่ยงใน
การผลิต ไมวาจะเปนในเรื่องของภัยธรรมชาติ และราคาสินคาที่มีความผันผวนตามกลไกตลาดที่มีความ
ซับซอนมากขึ้น ประกอบกับการโฆษณาประชาสัมพันธของบริษัทเอกชนที่จะสรางหลักประกันที่มั่นคงใน
เรื่องของรายได เกษตรกรจึงสนใจหันมาทําเกษตรพันธสัญญา “Contract Farming” ซึ่งเปนการทํา
สัญ ญาซื้อขายผลผลิตลวงหนากับเจาของธุรกิจที่ทําการเกษตรเชิงอุตสาหกรรมโดยเกษตรกรเปนผู
ลงทุน ในเรื่องป จจัย การผลิต เชน ที่ดิน แรงงาน พั น ธุสัตว และอาหาร เป น ตน สวนบริษั ทเอกชน
สัญญาวาจะซื้อผลผลิตคืนจากเกษตรกรในราคาประกันที่ตกลงกัน
การตรวจสอบขอเท็จจริงจากเรื่องรองเรียนของเกษตรกรที่อางวา ถูกหลอกใหเขา
รวมลงทุนในโครงการเลี้ยงไกแบบประกันราคากับบริษัทเอกชนที่ทําการเกษตรเชิงอุตสาหกรรม พบวา
คูสัญ ญามีสถานะไมเทาเทียมกับ เจาของธุรกิจ ซึ่ ง
เปนผูเขียนขอกําหนดในสัญญาเพียงฝายเดียวจึงมี
ลั ก ษณะเอาเปรี ย บเกษตรกรที่ เป น คู สั ญ ญา เช น
เกษตรกรไม ส ามารถบอกเลิ กสั ญ ญาก อ นกํ าหนด
ระยะเวลาสิ้ น สุ ด ของสั ญ ญา แต ต อ งยิ น ยอมให
เจา ของธุรกิ จ ใช สิ ท ธิบ อกเลิก สั ญ ญาได ทั น ที และ
เกษตรกรต อ งยิ น ยอมสละสิ ท ธิ ใ นการเรี ย กร อ ง
คาเสียหายจากนายทุนคูสัญญา แตหากเกษตรกรไมปฏิบัติตามขอสัญญาเขาของธุรกิจมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาโดยไมตองบอกกลาวลวงหนา และหากเกิดความเสียหายเกษตรกรจะตองชดใชความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นในอัตราดอกเบี้ยสูงสุด ตามที่กฎหมายกําหนด นอกจากนี้บริษัทยังเปนฝายผิดสัญ ญากอน
โดยการสงไกไขเขาเลาและปลดไกไมตรงเวลาตามที่สัญญา บางครั้งนําไกที่ไมสมบูรณปวยเปนโรคมา
ใหเลี้ยง และใหป รับ เปลี่ยนฟารมและอุปกรณ เปน ระบบอุตสาหกรรมทําใหมีภาระในการเลี้ยงสัตว
เพิ่ ม ขึ้ น แต ร าคารั บ ซื้ อ ไข ไม ส ะท อ นต น ทุ น ที่ เปลี่ ย นแปลงไป หากเกษตรกรไม ทํ า ตามที่ บ ริษั ท ให
เปลี่ยนแปลงก็จะถูกยกเลิกสัญญา ทําใหเกษตรกรมีหนี้สินลนพนตัวจนไมสามารถประกอบอาชีพตอไป
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ได ขัดกับ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๔ ของรัฐธรรมนูญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช 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) ข อ ๖ /๓ ที่ บั ญ ญั ติ ให รั ฐภาคี
แหงกติกานี้รับรองสิทธิในการทํางาน รวมทั้งสิทธิของทุกคนในโอกาสที่จะหาเลี้ยงชีพโดยงานซึ่งตน
เลือกหรือรับอยางเสรี และจะดําเนินขั้นตอนที่เหมาะสมในการปกปองสิทธินี้ ดังนั้น กสม. จึงไดจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตอรัฐบาล ไดแก
(๑) รัฐบาลควรดําเนินการเพื่อใหมีการแกไขพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปน
ธรรมให ค รอบคลุ ม เรื่ อ งเกษตรพั น ธ
สั ญ ญา โดยปรั บ ปรุ ง ระบบยุ ติ ธ รรม
เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงไดงาย
และรวด เร็ ว กํ า ห นดแบ บ สั ญ ญ า
มาตรฐาน และจั ด ให มี อ งค ก รที่ เ ป น
กลางเพื่อดูแลตรวจสอบการทําสัญญา
และการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาที่ โ ปร ง ใส
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ค วร
กําหนดใหบริษัทเขามาแบกรับความเสี่ยงรวมกับเกษตรกรโดยไมผลักภาระตนทุนไปใหผูบริโภค และไม
ปลอยใหบริษัทกําหนดเงื่อนไขพิเศษที่เปนการเพิ่มภาระแกเกษตรกรโดยไมจําเปน แตในระยะเรงดวนนี้
ใหกระทรวงยุติธรรมรวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงมหาดไทยรีบดําเนินการจัดตั้ง
ระบบไกลเกลี่ยและการระงับขอพิพาท และใหกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพดําเนินการตรวจสอบและ
ใหความชวยเหลือเกษตรกรที่ถูกดําเนินคดีจากการทําเกษตรพันธสัญญา
(๒) รัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงพาณิ ชย ควรเสริมอํานาจ
ตอรองของเกษตรกรและปองกัน การผูกขาด โดยสงเสริมการรวมตัวกันในรูป ของสหกรณ ค วบคุ ม
มาตรฐานของปจจัยการผลิตและกระบวนการผลิต เพื่อใหเกษตรกรสามารถเขาถึงปจจัยการผลิตไดงาย
ด ว ยราคาที่ เป น ธรรม และลดการผู ก ขาดตลาดกั บ ช อ งทางการขนส ง เพื่ อ สร า งหลั ก ประกั น ว า

๒๒๒
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ประชาชนจะสามารถเขาถึง ความมั่น คงดานอาหารไดแมในยามวิกฤตพรอมทั้ง ใหขอมูลขาวสารที่
แท จ ริ ง และเพี ย งพอต อ การตั ด สิ น ใจเขา ร ว มทุ น แบบเกษตรพั น ธสั ญ ญาและควบคุ ม การโฆษณา
ประชาสัมพันธที่เกินจริงของบริษัท
(๓) รัฐบาลและกระทรวงพาณิชยควรกําหนดมาตรการจูงใจในการสงเสริมบทบาท
ของภาคธุรกิจ ตอความรับ ผิด ชอบสัง คม (CSR) เพื่อคุมครองประชาชนใหป ลอดจากการละเมิด
สิท ธิมนุษยชนทั้งในเรื่องของการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มาตรการสนับสนุนบริษัทลูกที่อยูใน
หวงโซการผลิตใหมีการจางแรงงานที่เปนธรรม รวมทั้งมาตรการในการเขาถึงการเยียวยาที่สะดวก
รวดเร็วเมื่อเกิดมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามหลักการชี้แนะ เรื่องสิทธิมนุษยชน
สํ า หรั บ ธุ ร กิ จ ตามกรอบงานขององค ก ารสหประชาชาติ ใ นการคุ ม ครอง เคารพ และเยี ย วยา
(Guiding Principles on Implementing the Protect, Respect and Remedy Framework for
Business and Human Rights)
๔) กรณีประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งไดเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญญัติประกันสังคม
(ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวน ๑๔,๒๖๔ คน ไดเขาชื่อเสนอรางพระราชบัญ ญั ติ
ประกันสังคม (ฉบั บที่..) พ.ศ. .... ตอประธานรัฐสภา ตอมาเมื่อสภาผูแทนราษฎรไดพิจารณาราง
พระราชบัญ ญั ติฉบับดังกลาว เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ เห็นวารางกฎหมายประกันสังคมซึ่งมี
การเสนอหลายฉบั บ มี ห ลั ก การทํ านองเดี ย วกั น แต ในชั้ น พิ จ ารณาในวาระที่ ๑ หรือ วาระเพื่ อ รั บ
หลัก การ สภาผู แ ทนราษฎรกลั บ แยกพิ จารณาเป น รายฉบั บ และมี ม ติ ไม รับ หลัก การรางกฎหมาย
ที่ประชาชนเขาชื่อเสนอ
กสม. เห็นวา สภาผูแทนราษฎรขณะนั้นไมใหความสําคัญกับกระบวนการเขาชื่อเสนอ
กฎหมายของประชาชน ในเรื่องการพัฒนาหลักประกันสังคม โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการปรับปรุง
และพัฒนาการบริหารกองทุนประกันสังคมใหมีความเปนอิสระ มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพมีระบบ
การตรวจสอบที่เขมแข็ง และการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียอยางแทจริง การพิจารณารางกฎหมาย
ที่ประชาชนเขาชื่อตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกลับทําใหรางกฎหมายดังกลาวตองตกไป
ทั้ง ๆ ที่ ผิดแผกแตกตางไปจากวิธีป ฏิบั ติของสภาผูแทนราษฎร และไมมีขอบั งคั บ การประชุมสภา
ผูแทนราษฎรรองรับ เปนการไมเคารพสิทธิของประชาชนผูเขาชื่อเสนอกฎหมายตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ฉะนั้น การพิจารณาลงมติไมรับหลักการรางกฎหมายประกันสังคมโดยการเขาชื่อ
ของประชาชนที่ ไม ส อดคล อ งกั บ กระบวนการที่ กํ า หนดไว ในรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ อาจทํ า ให ร า งกฎหมายดั ง กล า วไม ช อบด ว ยบทบั ญ ญั ติ แ ห ง
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รัฐธรรมนู ญ และอาจทํ า ให ป ระชาชนขาดความเชื่ อ ถื อ ต อ สถาบั น รั ฐสภาได จึง เห็ น ควรมี ขอ เสนอ
เชิงนโยบายตอรัฐสภาโดยควรพิจารณาจัดทําหรือแกไขปรับปรุงขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร
พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือกําหนดมาตรการอื่น ใด เพื่อใหมีหลักประกัน วารางกฎหมายโดยการเขาชื่อของ
ประชาชนจะไดรับการพิจารณาตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๓ รวมทั้ ง ประชาชนผู เ ข า ชื่ อ เสนอกฎหมายจะได รั บ การคุ ม ครองสิ ท ธิ ต าม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๔.๕.๒ ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร
กสม. ไดดําเนินงานดานยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ ไดแก
การประสานงานและดําเนินการตามยุทธศาสตรรวมกับเครือขายภาคธุรกิจ เพื่อสรางเครือขาย
ภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยคณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตรดานสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมไดดําเนินการเพื่อกําหนดกรอบแนวทางการดําเนินงาน เพื่อสรางเครือขายการทํางาน
กับ ภาคธุรกิจ โดยใหภาคธุรกิจคํ านึงถึงหลักธรรมาภิบาล มีค วามรับ ผิดชอบตอสังคม (Corporate
Social Responsibility : CSR) ควบคู กั บ การดํ าเนิ น งานซึ่ ง เป น เป าหมายหลั ก ขององค ก ร ทั้ ง นี้
สหประชาชาติไดกําหนดกรอบเพื่ อเป น แนวทางการปฏิ บั ติของภาคธุรกิจเอกชน คื อ ขอตกลงโลก
แหงสหประชาชาติ UN Global Compact ซึ่งมีหลักสากล ๑๐ ประการ เกี่ยวของกับ ๔ มิติหลัก คือ
(๑) ดานสิทธิมนุษยชน (๒) ดานแรงงาน (๓) ดานสิ่งแวดลอม และ (๔) ดานการตอตานคอรัปชั่น
ดังนั้ น การที่องค กรภาคธุรกิจจะดําเนิ น การไดอย างมีมาตรฐานตรงตามกติกาที่ สหประชาชาติได
กําหนดไวนั้น จะตองไมขัดตอหลัก ๑๐ ประการดังกลาว และเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ที่ผานมา
ไดมีการจัดสัมมนาเรื่อง “ เมื่อศูนยคาสงยักษจีนบุก ! รุกสิทธิคนไทยหรือไม ?” ณ ศูนยการประชุม
แหงชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูและยกระดับความรูความเขาใจที่
ถู ก ต อ งเรื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแก ส าธารณชน โดยเฉพาะสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการประกอบอาชี พ
ทั้งนี้ โดยมีองค กรรวมจัดและกลุมเป าหมายหลักของการจัดงานประกอบดวย สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย และองคกรภาคธุรกิจกวา ๓๐ องคกร

๔.๖ ประเด็นที่ ๖ : สิทธิดานกฎหมายและการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม
กสม. ไดใหความสําคัญในการดําเนินการตรวจสอบการกระทําหรือการละเลยการกระทําอันเปน
การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่มีประเด็นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคําสั่งตาง ๆ และมุงเนนการ
แกไขปญหา โดยการจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรีและเสนอแนะหนวยงานที่เกี่ยวของ

๒๒๔

๒๒๕
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เพื่ อพิ จารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ หรือขอบั งคั บ และการปฏิ บั ติ ให สอดคล องกั บมิ ติด านสิ ทธิและ
เสรีภาพ รวมทั้งหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพันธกรณีระหวางประเทศ
ที่ใหการคุมครองและรับรองไว ซึ่งกรณีตามคํารองเรียนที่เปนเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย และการปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรม ในรอบ ๖ ป มีจํานวน ๑๓๙ คํารอง โดย กสม. มีผลการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
 ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและการดําเนินงานดาน
ยุทธศาสตร
๑) กรณีข อใหล บประวัต ิอ าชญากรและทํา ลายแผน พิม พล ายนิ้ว มือ (คํ า รอ งที่
๓๗๙/๒๕๕๒, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๖๕๒/๒๕๕๕)
ผูรองรองเรีย นวา ผูรอ งไดทําเรื่อ งขอผอนผัน การเขารับ ตรวจเลือกเขา รับ ราชการ
ทหารกองประจําการตอสัสดีอําเภอแตเนื่องจากผูรองไมทราบวาจะตองไปรายงานตัว ณ ที่ทําการ
คัดเลือกทหาร สงผลใหพนักงานอัยการไดยื่นฟองผูรองตอศาลจังหวัดมหาสารคาม ในขอหาไมรับ
หมายเรีย กเขาเปน ทหาร 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
เกินสามเดือนหรือ ปรับ ไมเ กิน สามรอ ยบาท หรือทั้ง จํา ทั้ง ปรับ เนื่อ งจากมิใชค วามผิดที่มีโ ทษปรับ
สถานเดีย ว แมศ าลไดมีคําพิพากษาลงโทษปรับผูรองเปนเงิน ๑๕๐ บาท ก็ไมทําใหกลับกลายเปน
ความผิดที่มีเปนโทษปรับสถานเดียว และกรณีดังกลาวมิใชความผิดลหุโทษ หรือคดีที่มีอัตราโทษไมสูง
กวา ลหุ โทษ หรื อ ความผิ ด ตามกฎหมายว าด วยจราจรทางบก หรื อ ความผิ ด ตามกฎหมายอื่ น ๆ
ที่กําหนดใหมีโทษปรับสถานเดียวตามขอ ๑.๑๐ ของระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติวาดวยประมวล
ระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๔ การคัดแยก
และทํ าลายแผ น พิ ม พ ล ายนิ้ วมื อ และรายการประวั ติ ห รือ บั ญ ชี ป ระวัติ ซึ่ ง กรณี ของผู ร องไม อยู ใน
หลักเกณฑขอ ๑.๑๐ และไมตองตามประมวลระเบียบการตํารวจไมเกี่ยวกับคดีลักษณะที่ ๓๒ การพิมพ
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ลายนิ้วมือ พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๔ ทั้ง ๑๒ รายการ สํานักงานตํารวจแหงชาติจึงไมสามารถดําเนินการ
ลบทะเบียนประวัติอาชญากรและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือใหกับผูรองได
แตอย างไรก็ตาม กสม. ไดมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิ ง นโยบายตอคณะรัฐมนตรี โดย
สํ า นั ก งานตํ ารวจแห ง ชาติ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ มิ ติ ด า นสิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพตามที่ รัฐ ธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ และพัน ธกรณีร ะหวา งประเทศ ที่ใ หก ารคุ ม ครองและ
รับรองไวโดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ ดังนี้
(๑) สํ านั กงานตํารวจแห งชาติค วรพิ จารณาแกไขเพิ่ มเติม ระเบี ย บสํานั กงานตํารวจ
แหงชาติวา ดว ยประมวลระเบีย บการตํา รวจไมเ กี่ย วกับ คดี ลัก ษณะที่ ๓๒ การพิม พล ายนิ ้ว มือ
พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที ่ ๔ การคั ด แยกและทํ า ลายแผ น พิ ม พ ล ายนิ้ ว มื อ และรายการประวั ติ ห รื อ
บัญชีประวัติ โดยพิจารณานําขอมูลออกจากสารบบขอมูลประวัติอาชญากร ตามกรณีเพิ่มเติม ดังนี้
(๑.๑) กรณีความผิดทุกประเภท ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายไมวากฎหมายฉบับใด
ที่ กํ า หนดโทษจํ า คุ ก หรื อ ปรั บ หรื อ ทั้ ง จํ า ทั้ ง ปรั บ ซึ่ ง ไม ใ ช ค ดี ล หุ โ ทษ หรื อ คดี ที่ มี อั ต ราโทษ
ไมสูงกวาลหุโทษ หรือความผิดตามกฎหมายวาดวยจราจรทางบก หรือความผิดตามกฎหมายอื่น ๆ
ที่กําหนดใหมีโทษปรับสถานเดียวเมื่อมีการนําคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลและศาลมีคําพิพากษาถึง
ที่สุดใหลงโทษปรับสถานเดียว
(๑.๒) กรณีที่เปนไปตามหมวด ๗ มาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา มาตรา
๘๖ และมาตรา ๙๐ แหงพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมาตรา ๘๖ วางหลักไววา กรณี ที่เด็กหรือเยาวชนตองหาวากระทํ า
ความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษอยางสูงตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุกไมเกินหาป ไมวาจะมีโทษปรับ
ดวยหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวาเด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากเด็กหรือเยาวชน
สํานึกในการกระทํากอนฟองคดี หากผูอํานวยการสถานพินิจพิจารณาเห็นวาเด็กหรือเยาวชนนั้นอาจ
กลับ ตนเป น คนดีไดโดยไม ตอ งฟ อง ให จัดทํ าแผนแกไขบํ าบั ด ฟ น ฟู ให เด็ก หรือเยาวชนปฏิ บั ติ หาก
พนั ก งานอั ย การเห็ น ชอบกั บ แผนดั ง กล า วเพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด ของเด็ ก หรื อ เยาวชน โดยให มี ก าร
ดํ าเนิ น การตามแผนแก ไขบํ า บั ด ฟ น ฟู ดั ง กล าวได ทั น ที แ ละรายงานให ศ าลทราบ และมาตรา ๙๐
วางหลักไววา เมื่อมีการฟองคดีตอศาลวาเด็กหรือเยาวชนกระทําความผิดอาญาซึ่งมีโทษอย างสูง
ตามที่กฎหมายกําหนดไวใหจําคุ กไมเกิน ยี่ สิบ ป ไมวาจะมีโทษปรับ ดวยหรือไมก็ตาม ถาปรากฏวา
เด็กหรือเยาวชนไมเคยไดรับ โทษจําคุ กโดยคํ าพิ พ ากษาถึง ที่สุด ให จําคุ กมากอน เวน แตค วามผิด ที่
ได ก ระทํ า โดยประมาทหรื อ ความผิ ด ลหุ โ ทษ ก อ นมี คํ า พิ พ ากษา หากเด็ ก หรื อ เยาวชนสํ า นึ ก ใน
การกระทําและผูเสียหายยิ นยอมและโจทกไมคั ดค าน เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวาพฤติการณ แหงคดี

๒๒๖

๒๒๗
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ไม เป น ภั ย ร า ยแรงต อ สั ง คมเกิ น สมควร และศาลเห็ น ว า เด็ ก หรื อ เยาวชนอาจกลั บ ตนเป น คนดี ไ ด
และผู เสีย หายไดรับ การชดเชยเยี ย วยาตามสมควรหากนํ าวิธีจั ดทํ าแผนแก ไขบํ าบั ดฟ น ฟู ซึ่ ง เป น
ประโยชนตออนาคตของเด็กหรือเยาวชนและตอผูเสียหายมากกวาการพิจารณาพิพากษาคดี ใหศาล
มี คําสั่งใหผูอํานวยการสถานพินิจหรือบุคคลที่ศาลเห็นสมควรจัดใหมีการดําเนินการเพื่อจัดทําแผน
ดังกลาว หากศาลเห็นชอบดวยกับแผนแกไขบําบัดฟนฟูใหดําเนินการตามนั้นและใหมีคําสั่งจําหนายคดี
ไวชั่วคราว
ทั้งสองกรณีดังกลาวขางตน หากผูมีหนาที่ปฏิบัติตามแผนแกไขบําบัดฟนฟูไดปฏิบัติ
ตามแผนครบถวนแลวยอมเปนผลให สิทธินําคดีอาญามาฟองเปนอันระงับไป
(๑.๓) กรณีตามมาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทําดวยความรุนแรง
ในครอบครั ว พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ ว างหลั ก ไว วา ในกรณี ที่ ศ าลพิ พ ากษาวา ผู ก ระทํ า ความรุน แรงใน
ครอบครัวมีค วามผิดตามมาตรา ๔ ศาลมีอํานาจกําหนดใหใช วิธีการฟ น ฟู บํ าบั ด รักษา คุ มความ
ประพฤติ ผู ก ระทํ า ความผิ ด ให ผู ก ระทํ า ความผิ ด ชดใช เ งิ น ช ว ยเหลื อ บรรเทาทุ ก ข ทํ า งานบริ ก าร
สาธารณะ ละเวนการกระทําอันเป นเหตุใหเกิดการใชความรุนแรงในครอบครัว หรือทําทัณ ฑ บนไว
ตามวิธีการและระยะเวลาที่ศ าลกําหนดแทนการลงโทษผูก ระทํ าความผิ ด ก็ได หากได ป ฏิ บั ติต าม
มาตรการแทนการลงโทษครบถวนแลว เปน ผลใหไ มมีก ารลงโทษ หรือ ในกรณีที่มีการยอมความ
การถอนคํ ารองทุ กข หรือการถอนฟ องในความผิด ตามมาตรา ๔ ใหพ นั กงานสอบสวนหรือ ศาล
แลวแตกรณี จัดใหมีการทําบัน ทึกขอตกลงเบื้องตน กอนการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือ
การ ถอนฟองนั้น โดยกําหนดใหใชวิธีการฟนฟู บํ าบั ดรักษา คุมความประพฤติผูกระทําความผิด
ใหผูกระทําความผิดชดใชเงินชวยเหลือบรรเทาทุกข ทํางานบริการสาธารณะ ละเวนการกระทําอัน
เป น เหตุ ให เกิด การใช ค วามรุ น แรงในครอบครัว หรือ ทํ า ทั ณ ฑ บ นไว ตามวิ ธีก ารและระยะเวลาที่
พนักงานสอบสวนหรือศาลกําหนด หากไดปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงและเงื่อนไขดังกลาวครบถวนแลว
เป นผลใหมีการยอมความ การถอนคํารองทุกข หรือการถอนฟองในความผิดตามมาตรา ๔ ไดสิทธินํ า
คดีอาญามาฟองยอมระงับไป
(๑.๔) กรณีที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ปปช.) ไต
สวนขอเท็จจริงแลวมีมติวาขอกลาวหาใดไมมีมูลใหขอกลาวหานั้นเปนอันตกไปซึ่งเปนไปตามหมวด ๘
มาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒
(๒) สํานักงานตํารวจแหงชาติควรมีการกําหนดคําจํากัดความของคําวา “อาชญากร” ให
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจากขอมูลของผูแทนสํานักงานตํารวจแหงชาติ พบวาปจจุบันฐานขอมูล
ประวัติอาชญากรมีอยูป ระมาณ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ราย (ขอมูล ณ วัน ที่ ๒๓ มีน าคม ๒๕๕๕) ซึ่งเป น
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จํานวนที่คอนขางมากเมื่อเทียบกับจํานวนประชากรของประเทศไทย โดยขอมูลการกระทําความผิด
ของแตละบุคคลจะถูกบันทึกไวในทะเบียนประวัติอาชญากร ทําใหสังคมเขาใจและตีตราวาบุคคลนั้น
เป น อาชญากรซึ่ ง เป น ถอ ยคํ าที่ รุ น แรง ถึง แม ว าจะเป น การกระทํ า ความผิ ด โดยประมาทหรื อเป น
ความผิดลหุโทษก็ตาม ดังนั้น จึงควรมีการพิจารณาปรับ เปลี่ย นถอยคําเพื่อใหเกิด ความเหมาะสม
เชน จากคําวา “ประวัติอาชญากร” เปลี่ยนเปนคําวา “ประวัติผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา”
เพื่อสื่อความหมายใหสังคมเขาใจไดอยางชัดเจน รวมทั้งควรมีการแยกขอมูลโดยจัดระดับของการกระทํา
ความผิด วาความผิดในระดับใดควรเปดเผยขอมูลไดมากนอยเพียงใด เพื่อมิใหเปนการกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคล ในการเปดเผยขอมูลประวัติอาชญากรหรือประวัติผูถูกกลาวหาวากระทําความผิดอาญา
จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน สํานั กงานตํารวจแหงชาติไดอนุ มัติ
หลักการเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยใหนําขอมูลกรณีความผิดทุกประเภทที่ศาลมีคําพิพากษา
ถึ ง ที่ สุ ด ให ล งโทษปรับ สถานเดีย ว และกรณีต ามมาตรา ๑๒ แหง พระราชบัญ ญัต ิคุ ม ครอง
ผูถูก กระทํ า ดว ยความรุน แรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ ออกจากสารบบขอมู ลประวัติ
อาชญากร เพิ่มเติมจาก ๑๒ กรณีที่มีอยูเดิม
ซึ่ ง กรณี ความผิ ด ทุ ก ประเภทที่ ศ าลมี คํ า
พิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษปรับสถานเดีย ว 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
โดยใหนําขอมูลกรณีเกี่ยวกับมาตรการพิเศษแทนการดําเนินคดีอาญา ตามมาตรา ๘๖ และมาตรา ๙๐
แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ศ าลเยาวชนและครอบครั วและวิธีพิ จ ารณาคดี เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
๒๕๕๓ และกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงแลวมีมติวา ขอกลาวหาใดไมมีมูล ให
ขอ กลา วหานั ้น เปน อัน ตกไป ซึ่ ง เป น ไปตามหมวด ๘ มาตรา ๙๑ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบ
รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ออกจากสารบบขอมูลประวัติ
อาชญากร เพิ่มเติมอีก ดังนั้ น กรณี ที่ กสม. เสนอตอสํานักงานตํารวจแห งชาติ ตามขอ ๑ ไดมีการ
ดําเนินการเปนที่เรียบรอยแลว สําหรับกรณีการกําหนดคําจํากัดความของคําวา “อาชญากร” ใหมีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และการพิจารณาปรับ เปลี่ยนถอยคําเพื่อใหเกิดความเหมาะสม นั้ น กองทะเบีย น
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ประวัติอาชญากรไดรวมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนถอยคําเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและสื่อความหมาย
ใหสังคมเขาใจอยางชัดเจน เพื่อมิใหเปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการเปดเผยขอมูล
ประวัติผูถูกกลาวหาวากระทํ าความผิดอาญา โดยในเอกสารใบแจง ผลการตรวจสอบประวัติและ
รายการประวั ติ ไ ม มี ข อ ความ “ประวั ติ อ าชญากร” ในเอกสารดั ง กล า วแต อ ย า งใด สํ า หรั บ ชื่ อ
กองทะเบี ย นประวั ติ อาชญากรต องใช ชื่ อเดิ ม เพราะเป นไปตามพระราชกฤษฎี กาแบ งส วนราชการ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ป จจุบั น สํานั กงานตํารวจแหงชาติไดพิ จารณาปรับ ปรุงระเบี ย บสํานั กงานตํารวจ
แหงชาติ วาดว ยประมวลระเบีย บการตํา รวจไมเกี่ย วกับ คดี ลัก ษณะที่ ๓๒ การพิม พล ายนิ้ว มือ
พ.ศ. ๒๕๕๔ บทที่ ๔ การคั ดแยกและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือ และรายการประวัติหรือบัญ ชี
ประวัติโดยยกเลิกความในบทที่ ๔ การคัดแยกและทําลายแผนพิมพลายนิ้วมือ และรายการประวัติ
หรือบัญชีประวัติของลักษณะที่ ๓๒ การพิมพลายนิ้วมือ และออกระเบียบสํานักงานตํารวจแหงชาติ
วาดวยประมวลระเบีย บการตํารวจไมเกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๓๒ การพิมพลายนิ้วมือ (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเปนระเบียบฉบับใหม โดยรวมทั้ง ๑๖ รายการ เขาไวดวยกัน
๒) สิทธิของบุคคลในเกียรติยศและชื่อเสียงกรณีการนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไป
นําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํ ารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชน (คํารองที่ ๑๙๘/๒๕๔๘,
รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๔๔/๒๕๕๖)
ผูรองไดรองเรียนผานทางโทรศัพทตอ กสม. ประกอบกับปรากฏเปนขาวโดยทั่วไป
วากรณีที่พนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจควบคุมหรือนําตัวผูตองหาหรือผูกระทําความผิดไป
นํ า ชี้ ที่ เกิ ด เหตุ ป ระกอบคํ า รับ สารภาพเมื ่อ ไปถึง ที ่เ กิด เหตุผู ต อ งหากลับ ถูก ประชาชนหรือ ญาติ
ผูเสีย หาย หรือญาติผูต าย หรือผูที่มามุงดูเหตุการณ รุมประชาทัณฑหรือทํารายรางกาย เปนเหตุให
ผูตองหาไดรับบาดเจ็บหรือถึงแกความตายทั้ง ๆ
ที่ อยู ในความควบคุ มของเจ าหน าที่ ตํ ารวจ แต
เจาหนาที่ตํารวจมิไดมีมาตรการปองกันเพื่อมิให
เกิ ดเหตุ การณ ดั ง กล า ว หรื อ มิ ได มี ก ารลงโทษ
ผูกระทําความผิดแตอยางใด ประกอบกับกรณี
ที่มีการนําตัวผูตองหาไปแถลงขาวตอสื่อมวลชน
ตามที่ปรากฏเปนขาวโดยทั่วไป นั้นผูรองเห็นวา
ถึงแมผูตองหาจะไดกระทําความผิดจริงและสมควรไดรับโทษตามกฎหมายก็ควรเปนไปตามขั้นตอน
ของกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น การที่ประชาชนทํารายผูตองหาจึงเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
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เปนการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมตอผูตองหาหรือผูกระทําความผิด
กสม. ไดร ับ ฟง ขอ เท็จ จริง จากผู ร อ งและหนว ยงานที ่เ กี ่ย วขอ ง ประกอบกับ
ขอคิดเห็น จากนักวิชาการ และผูทรงคุณ วุฒิ รวมทั้ง ไดมีการจัดสัมมนาเพื่อรับ ฟง ความคิดเห็น จาก
ทุกภาคสวน มีขอควรพิจารณาสรุปได ๒ ประเด็น ดังนี้
ประเด็ น ที่ ๑ การนํ า ตั วผู ต อ งหาในคดี อ าญาไปนํ า ชี้ ที่ เกิ ด เหตุ ป ระกอบคํ ารั บ
สารภาพ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ วรรคสอง
บัญญัติวา “ในคดีอาญา ตองสันนิษฐานไวกอนวาผูตองหาหรือจําเลยไมมีความผิด” และวรรคสาม
บัญ ญัติวา “กอนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงวาบุคคลใดไดกระทําความผิด จะปฏิบัติตอบุคคลนั้น
เสมื อ นผู ก ระทํ าความผิ ด มิ ได ” รวมทั้ ง มาตรา ๔๐ บั ญ ญั ติ วา “บุ ค คลย อมมี สิ ท ธิในกระบวนการ
ยุติธรรม ดังตอไปนี้ (๔) ผูเสียหาย ผูตองหา โจทก จําเลย คูกรณี ผูมีสวนไดเสีย หรือพยานในคดีมี
สิทธิไดรับ การปฏิบั ติที่เหมาะสมในการ
ดํ า เนิ น การตามกระบวนการยุ ติ ธ รรม
รวมทั้ ง สิ ท ธิ ในการได รั บ การสอบสวน
อย างถูกต อง รวดเร็ว เป น ธรรม และ
การไมใหถอยคํ าเป นปฏิป กษตอตนเอง”
แตเนือ่ งจากการดําเนินคดีในประเทศไทย
ใชระบบกลาวหา โจทกมีหนาที่ตองนํ า
พยานหลั ก ฐานมาพิ สู จ น ค วามผิ ด ของ
จําเลย ซึ่ งคดีอาญาบางคดี ที่ไมมีป ระจักษ พ ยาน และพยานหลักฐานหาไดโดยยาก หากไมนํ าตั ว
ผูตองหาที่รับสารภาพไปนําชี้ที่เกิดเหตุ ก็จะทําใหไมไดพยานหลักฐานประกอบ ซึ่งในการดําเนินการ
ตองไดรับความยินยอมจากผูตองหา และพนักงานสอบสวนตองแจงสิทธิตาง ๆ ใหผูตองหาไดรับทราบ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔/๔ วรรคทาย โดยจัดทําเปนเอกสารหรือเปน
ลายลักษณอักษรและใหผูตองหาลงลายมือชื่อใหความยินยอม เพื่อปองกันมิใหเกิดการกระทบตอสิทธิ
และเสรีภาพของผูตองหา
ประเด็น สําคั ญ ที่จะตองพิจารณา คื อ ในบางครั้งหรือบางสถานที่ที่มีประชาชน
จํานวนมากมามุงดูเหตุการณในการนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ
หรื อ การทํา แผนประทุ ษ กรรมยั ง มีก ารทํา รา ยรา งกายผูต อ งหาในขณะนําชี้ ที่ เ กิ ด เหตุ ป ระกอบคํา
รับสารภาพ รวมทั้งการที่ผูสื่อขาวมาทําขาวในขณะที่มีการนําชี้ที่เกิดเหตุ ยังมีการนําเสนอขอมูลสู
สาธารณชนโดยไมมีการปกปดใบหนา ชื่อ – นามสกุล ที่อยู และขอมูลที่แสดงใหทราบไดวาผูตองหา

๒๓๐

๒๓๑
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เปนใคร ทําใหเกิดผลกระทบตอตัวผูตองหา บุคคลในครอบครัว ญาติพี่นอง และคนใกลชิด ซึ่งสังคม
จะเขาใจและตีตราวาผูตองหาที่นําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเปนผูกระทําความผิด ทั้งที่ศาล
ยังมิไดมีการพิจารณาพิพ ากษา ซึ่ งในตางประเทศการนํ าตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนํ าชี้ที่เกิดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพ จะมีการปกปดขอมูลของผูเสียหายหรือผูตองหา และในการนําตัวผูตองหาไป
นําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพเจาหนาที่จะคํานึงถึงความปลอดภัยเปนหลักเพื่อมิใหเกิดการ
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย รวมไปถึงชื่อเสียงของบุคคลนั้นดวย ซึ่งหากหลีกเลี่ยง
ไดจะกระทําโดยการใหบุคคลอื่นแสดงแทน หรือการใหผูตองหาคลุมหมวกโมงเพื่อปดบังใบหนา หรือ
การใชรูป ภาพ หรือการสรางและตกแตงรูป ภาพตาง ๆ ดวยคอมพิวเตอร เพื่อใชชี้เสน ทางในการ
กระทําความผิดของผูตองหาแตกรณี ที่มีความจําเปนจะตองนําตัวผูตองหาไปนําชี้ที่เกิดเหตุก็ตองมีการ
ป องกั นโดยกั้นเชือกในพื้ น ที่ ที่ ผู ต องหานํ าชี้ ที่ เกิด เหตุ จํานวน ๒ ชั้ น รวมทั้ ง การจัด ให มี มาตรการ
ที่เหมาะสม รัดกุม และจะตองไมกระทําในลักษณะประจานซึ่ งในประเทศไทยหากผู กระทําความผิ ด
เปนเด็ก กฎหมายกําหนดหามจัดใหมีการใหมีหรือยินยอมใหมีการถายภาพเด็กหรือเยาวชน เวนแตเพื่อ
ประโยชนในการสอบสวน เพื่อเปนการหลีกเลี่ย งมิใหเกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนั้น การนําตัว
ผูตองหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพควรกระทําเฉพาะเทาที่จําเปน และเปนไป
ดวยความระมัดระวัง รวมทั้งควรมีมาตรการในการปองกันเพื่อมิใหผูตองหาถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
สวนการแถลงขาวตอสื่อมวลชน เจาหนาที่ควรเปนผูที่แถลงความคืบหนาโดยไมตองนําตัวผูตองหา
หรือญาติของผูตองหามารวมแถลงขาวดวยดังนั้น การที่พนักงานสอบสวนหรือเจาหนาที่ตํารวจนําตัว
ผูต อ งหาในคดีอ าญาไปนํ า ชี ้ที ่เ กิด เหตุป ระกอบคํ า รับ สารภาพและการแถลงขา วตอ สื่อ มวลชน
จะตองเปนไปเพื่อเปนการรวบรวมพยานหลักฐานใหมีน้ําหนักเพียงพอประกอบการพิจารณาของศาล
และให ศ าลเชื่ อ ได วา จําเลยเป น ผู ก ระทํ าความผิ ด และพิ พ ากษาลงโทษ มิ ใช การนํ า ตัว ผู ต องหาไป
ประจาน รวมทั้ ง ต อ งมี ก ารคํ า นึ ง ถึ ง ความปลอดภั ย ของผู ต อ งหา การปกป ด ข อ มู ล ส ว นบุ ค คล
ของผู ต อ งหาและการป องกั น มิ ใ ห เกิ ด การกระทบต อ สิ ทธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต และร า งกาย
รวมทั้งชื่อเสียงดวย
ประเด็นที่ ๒ การนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปแถลงขาวตอสื่อมวลชน
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๕ บัญญัติวา
“สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง ตลอดจนความเปนอยูสวนตัว ยอมไดรับความคุมครอง
การกลาวหรือไขขาวแพรหลายซึ่งขอความหรือภาพไมวาดวยวิธีใดไปยังสาธารณชนอันเปนการละเมิด
หรือกระทบสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเปนอยูสวนตัวจะกระทํามิได
เวนแตกรณีที่เปนประโยชนตอสาธารณะ” ซึ่งหากพิจารณาในดานบวกเพื่อเปนการปองปรามบุคคลมิ
ใหกระทําความผิดและเปนการกระตุนเตือนภัยใหสังคมเกิดความระมัดระวัง แตในดานลบเปนการ
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กระทบสิทธิของผูตองหา และเปนแบบอยางแกผูกระทําความผิด ที่จะศึกษาวิธีการกระทําความผิด
ผานสื่อมวลชน โดยในตางประเทศเจาหนาที่ของรัฐจะเปนผูแถลงเกี่ยวกับความคืบหนาของคดี วามี
พยานหลั ก ฐานที่ ค รบถ วนหรื อ ไม หรื อ คดี อ ยู ร ะหวางการดํ า เนิ น การของหน วยงานใด ซึ่ งเป นการ
กลาวถึงกรอบการทํางานของหนวยงานตาง ๆ โดยจะไมมีการใหรายละเอียดของพยาน เพราะจะทําให
พยานเกิดความไมปลอดภัย และในบางครั้งอาจกอใหเกิดความเสียหายในเรื่องของรูปคดีเนื่องจากมี
การนําขอมูลที่ไดจากการแถลงขาวไปซักคานพยานในชั้นศาล หากมีความตองการที่จะแถลงขาวตอง
ไมใหเกิดผลกระทบตอผูที่เกี่ยวของ และไมค วรนํ าตัวผูตองหาหรือญาติของผูตองหามาแถลงขาว
เพราะจะทํ าให ครอบครัวและบุ คคลรอบข างของผู ต องหาได รั บผลกระทบ และเป นการละเมิ ดสิ ทธิ
สวนบุคคลและบุคคลรอบขางของผูตองหา โดยสื่อมวลชนของตางประเทศจะรายงานความคืบหนาของคดี
ตามที่ไดรับขอมูลจากเจาหนาที่ในกระบวนการยุติธรรม และจะไมลงรายละเอียดของขาว
ดังนั้น สื่อมวลชนสามารถรายงานเหตุการณเพื่อใหสังคมไดตระหนักถึงเหตุการณ
ที่เกิดขึ้น ซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติไดมีการกําหนดไวในประมวลระเบียบการตํารวจเกี่ยวกับคดี
ลักษณะที่ ๓๐ ขอ ๑ ห ามมิใหผู มีห น าที่ในการให สั มภาษณ หรือแถลงขาว ให ขาวกรณี ที่ค ดีอยู ใน
ระหวา งการสื บ สวนหรือ สอบสวนยั ง ไม เสร็ จ และเหตุ ก ารณ ห รื อ เรื่อ งราวซึ่ ง ถ าหากเป ด เผยต อ
ประชาชนอาจเปนแบบที่บุคคลอื่นจะถือเอาเปนตัวอยางในการกระทําขึ้นอีก และตามคําสั่งสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ที่ ๔๖๕/๒๕๕๐ เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการใหขาว การแถลงขาว การใหสัมภาษณ
การเผยแพรภ าพต อสื่ อ มวลชน และการจั ดทํ าสื่ อประชาสั ม พั น ธ (แกไขเพิ่ ม เติ ม ) ที่ ห ามอนุ ญ าต
หรื อ จั ด ให สื่ อ มวลชนทุ ก แขนงถ า ยภาพ
สัมภาษณ หรือใหขาวของผูตองหาที่อยูใน
ระหวางการควบคุมของตํารวจทั้งภายใน
และภายนอกที่ ทํ า การหรื อ สถานี ตํ า รวจ
และเหยื่ อ อาชญากรรม รวมทั้ ง ภาพที่ มี
ลักษณะอุจาดหรือทารุณโหดราย หรือลวง
ละเมิ ด สิ ท ธิบุ ค คล หรือ ส ง ผลกระทบต อ
ชื่อเสียง เกียรติยศ และศักดิ์ศรีความเปน
มนุ ษ ย เวน แต พ นั กงานสอบสวนดํ าเนิ น การเพื่ อ ประโยชน แ ห ง คดี หรือ ได รับ ความยิ น ยอมจาก
ผูต องหา เหยื่ออาชญากรรมหรือผูเสียหาย
อยางไรก็ตาม จากการรับ ฟง การชี้แ จงขอเท็จจริง ของผูแทนสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ โดยการดําเนินการที่ผานมาตั้งแตขณะที่เปนกรมตํารวจไดมีการกําชับการปฏิบัติและซักซอม
ความเขาใจเกี่ยวกับการแถลงขาว หรือแพรภาพตอสื่อมวลชน ตามหนังสือกรมตํารวจ ที่ ๐๖๐๘/๔๕๔๕
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ลงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ และจากการใหขอ มูล และขอ คิด เห็น ของผูแ ทนหนว ยงานตาง ๆ
สรุป ไดวา หนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการใหความสําคัญในเรื่องการนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนําชี้
ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชน โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติมีการ
กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบั ติไวอย างชัดเจน แตในทางปฏิบั ติการดํ าเนินการตามคําสั่ ง
สํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ และประมวลระเบี ย บการตํ ารวจเกี่ ย วกั บ คดี ในการนํ า ตั ว ผู ต อ งหาใน
คดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชน ยังคงประสบปญหา
เนื่องจากไมสามารถบังคับใชไดอยางเครงครัดและไมสามารถดําเนินการไดในทุกกรณี ทําใหยังคงมีการ
กระทํ าที่ ส งผลกระทบต อสิ ทธิและเสรีภาพของบุ คคลให ได พบเห็ นอยู ในป จจุ บั น เช น มี การทํ าราย
รางกายผูตองหาจากประชาชนที่มามุงดูเหตุการณ การนําเสนอขาวของสื่อมวลชนขณะที่ผูตองหานําชี้
ที่เกิดเหตุโดยไมมีการปกปดใบหนา การใหชื่อ – นามสกุล
ที่อยู และขอมูลสวนบุคคล ของผูตองหา รวมทั้งการนํ าตัว
ผูตองหาในคดีอาญาไปแถลงขาวตอสื่อมวลชน ในลักษณะที่
เป นการประจาน ดูหมิ่นเหยี ยดหยาม ซึ่ งสงผลกระทบตอ
ชื่ อเสี ยง เกี ยรติ ยศ และศั กดิ์ ศรี ความเป นมนุ ษย โดยการ
กระทํา ดัง กลาวขางตนเปน การกระทํา อัน เปน การละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ และ
มาตรา ๓๕ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๑๑ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง ขอ ๑๐ และขอ ๑๔
กสม. จึ ง มี มติ ให มี ขอ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต อ สํ านั ก งานตํ ารวจแห ง ชาติ และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ อันไดแก กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด สํานักงานปองกัน
และปราบปรามการฟอกเงิ น
กรมการปกครอง และกรม
คุมครองสิทธิและเสรีภาพ ใน
การเน น ย้ํ า และกํ าชั บ ไปยั ง
หน วยงานในสั งกั ดให ปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย ระเบี ยบ และหนั งสื อสั่ งการของหน วยงานอย างเคร งครั ด ในการนํ าตั ว ผู ต อ งหาใน
คดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุประกอบคํารับสารภาพ และการแถลงขาวตอสื่อมวลชน รวมทั้งควรมีการ
กําหนดแนวทางวิธีการทดแทนใน การนําตัวผูตองหาในคดีอาญาไปนําชี้ที่เกิดเหตุ หรือการจัดทําแผน
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ประทุษกรรมเพื่อเปนประโยชนในการแสวงหาพยานหลักฐานและการดําเนินคดี รวมทั้งเพื่อปองกัน มิ
ใหเกิดการละเมิด สิทธิมนุษ ยชน เชน การใชตัวแสดงสมมุติการใชผาคลุมศีรษะเพื่อปดบัง ใบหนา
(ในกรณีที่ไมมีประจักษพยาน ซึ่งผูกระทําความผิดตองเปนผูนําชี้ที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ ตองขึ้นอยูกับความ
สมัครใจและความยินยอมของผูกระทําความผิด โดยเจาหนาที่ตองคุมครองความปลอดภัยใหกับผูที่
ทําแผนประกอบคํารับสารภาพดวย) การจําลองสถานที่เกิดเหตุ การใหประจักษพยานนําชี้ที่เกิดเหตุ
ในแต ล ะจุ ด การมี ส ว นร ว มของคนในชุ ม ชน (กรณี ผู ก ระทํ า ความผิ ด ที่ ก ระทํ า ผิ ด ซ้ํ า )เป น ต น และ
มอบหมายใหสํานักงาน กสม. ขอทราบและติดตามผลการดําเนินการของสํ านักงานตํารวจแหงชาติ
และหนวยงานที่เกี่ยวของดังกลาวเพื่อประเมินผลตอไป และเผยแพรใหสื่อมวลชนทุกแขนงไดรับทราบ
ในเรื่องนี้เพื่อนําไปประกอบการพิจารณาตอไปดวย
จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน กรมสอบสวนคดีพิเศษไดมีหนังสือ
กําชั บ และแจ งเวียนแนวทางปฏิบั ติในการสื บสวนสอบสวน เรื่อง การนํ าตั วผู ตองหาไปนํ าชี้ที่ เกิ ดเหตุ
ประกอบคํารับสารภาพและการแถลงขาวตอสื่อมวลชน แกบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัดแลว และในสวนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ไดจัดสงสําเนารายงานผลการพิจารณาฯ ดังกลาว ใหทุกสํานักในสังกัดทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
พิ จ ารณาและถื อ ปฏิ บั ติ อ ย า งเคร ง ครั ด ต อ ไปสํ า หรั บ การดํ า เนิ น การของสํ า นั ก งานป อ งกั น และ
ปราบปรามการฟอกเงิ น กรมการปกครอง กรมคุ ม ครองสิ ท ธิและเสรีภาพ และสํ านั ก งานตํ ารวจ
แหงชาติ นั้น หนวยงานทั้งสี่ที่กลาวตางตอบรับและเห็นดวยกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม.
และรับไปปฏิบัติทุกกรณี ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนตอไป
๓) กรณีการกลาวคําสาบานตนตอศาลของแตละศาสนา (คํารองที่ ๔๘๗/๒๕๕๔,
รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๖๔๗/๒๕๕๕)
ผูรอ งไดรอ งเรีย นวา ผู รอ งไดเ บิก ความเปน พยานตอ ศาลยุต ิธ รรมแหง หนึ ่ง
โดยขอ ความในแบบพิมพของศาลใหผูรองสาบานวา “หากขาพเจา (พยาน) เอาความเท็จมากลาวอาง
แมแ ตน อ ย ขอภยัน ตรายและความวิบ ัติทั ้ง ปวง จงเกิด แกขา พเจา (พยาน) และครอบครัว
(พยาน) โดยพลัน” ซึ่งการกลาวคําสาบานตามแบบพิมพดังกลาว
มีการกลาวถึงภยันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ผูรองเห็น
วา การที่ตนเปนผูกลาวคําสาบานแตเหตุใดจึงตองมีการกลาวถึง
ผลที่จะเกิดกับคนในครอบครัว ซึ่งเปนการละเมิดสิทธิของบุคคล
ในครอบครัว และขัดตอบทบัญญัติมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ อีกทั้งผูรองเห็นวา
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การกลาวคําสาบานกอนเบิกความของแตละศาสนามีความแตกตางกัน โดยแบบพิมพคํากลาวสาบานตน
กอนเบิ กความของผูที่นั บ ถือศาสนาพุ ทธมีขอความที่การกลาวถึงครอบครัว แตแบบพิ มพคํ ากลาว
สาบานตนกอนเบิกความของผูที่นับถือศาสนาอิสลามกลับไมมีขอความที่กลาวถึงครอบครัวผูรองเห็นวา
การกําหนดขอความตามแบบพิมพคํากลาวสาบานตนกอนเบิกความของแตละศาสนาที่มีความแตกตาง
กัน เปนการเลือกปฏิบัติโดยถือเหตุแหงความเชื่อทางศาสนา ตามนัยมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
กสม. พิจารณาแลวเห็นวา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา
๑๑๒ วรรคหนึ่ง บั ญ ญั ติวา “กอนเบิ กความพยานทุกคนตองสาบานตนตามลัทธิศ าสนาหรือจารีต
ประเพณีแหงชาติของตนหรือกลาวคําปฏิญาณวาจะใหการตามความสัตยจริงเสียกอน”และตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา ๑๗๑ บัญญัติวา “ผูใดขัดขืนคําสั่งของศาลใหสาบาน ปฏิญาณใหถอยคํา หรือ
เบิกความตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ” ซึ่งจาก
บทบัญญัติของกฎหมายไดระบุไวอยางชัดเจนวา ผูที่จะใหการตอศาลตองกลาวคําสาบานตนหรือกลาว
คําปฏิญาณกอนเบิกความ หากไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษตามที่ประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติไว
ซึ่งในการกลาวคําสาบานหรือกลาวคําปฏิญาณจะเปนไปตามลัทธิศ าสนาหรือจารีตประเพณีที่แ ตล ะ
คนนับ ถือ โดยมีค วามเกี่ยวของกับ เรื่องของความเชื่อและการเคารพตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือ และ
เปนเรื่องของความนาเชื่อถือของพยาน ซึ่งศาลไดกําหนดรูปแบบตัวอยางคําสาบานของแตล ะศาสนา
เพื่อใหเกิดความสะดวกในการกลาวคําสาบานหรือการปฏิญ าณซึ่ง ตามหลักนิติธรรม การกลาวคํา
สาบานของพยานควรที่จะเปนการกลาวคําสาบานที่เปนการเฉพาะตัวบุคคลที่กลาวคําสาบาน ซึ่งไมควรมี
การอางถึงครอบครัวในทุกศาสนา และผลจากการกลาวคําสาบานก็ค วรที่จะเกิดกับพยานที่กลาว
คําสาบานเทานั้น ไมควรใหเกิดผลกระทบตอบุคคลในครอบครัวซึ่งไมไดมีสวนเกี่ยวของแตอยางใด
กสม. จึงมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายในภาพรวมตอสํานักงานศาลยุติธรรม
สํานั กงานศาลปกครอง และกรมพระธรรมนู ญในการพิ จารณาถึ งรูปแบบและถอยคํ าหรือข อความคํ า
สาบานหรือคําปฏิญาณใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันและมีแนวทางการปฏิบัติที่เปนไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อใหเกิดความเปนระบบในทุกชั้นศาลและเพื่อความเปนสากล โดยรูปแบบตัวอยางคําสาบานควรที่
จะเปนการเฉพาะตัวของบุคคลที่กลาวคําสาบาน ซึ่งไมควรมีการอางถึงครอบครัวในทุกศาสนา เพื่อให
สอดคลอ งกับ มาตรา ๓๐ และมาตรา ๓๕ ของรัฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั กราช
๒๕๕๐ และหลักสิทธิมนุษยชนตอไป
จากข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายดั ง กล า วข า งต น ซึ่ ง กรมพระธรรมนู ญ ได มี ก าร
ปรับปรุงถอยคําที่ใชในการสาบานตนของพยานใหมีขอความเปนการเฉพาะตัวของบุคคลที่กลาวคํา
สาบาน โดยไมกลาวอางถึงครอบครัวของพยานในทุกศาสนา และไดยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติแลว ใน
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สวนของสํานั กงานศาลยุ ติธรรมได ดํ าเนิ น การขอความรวมมื อไปยั งศาลยุ ติ ธรรมทั่ วประเทศให ใช
รูป แบบคําสาบานหรือคํ าปฏิญ าณ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา ๑๑๒ ตาม
ตั วอย างคู มื อปฏิ บั ติ ราชการของตุ ลาการ ส วนวิ ธี พิ จารณาความแพ ง ซึ่ ง ทุ ก ศาสนาไม ได ก ล า วถึ ง
ครอบครัวของพยานแตอย างใดและในสวนของสํานั กงานศาลปกครอง ป จจุบั น คํ าสาบานและคํ า
ปฏิญาณของศาลปกครองกลาวถึงเฉพาะผลที่จะเกิดขึ้นกับผูสาบานหรือผูปฏิญาณเทานั้น 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 ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูป ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕
กําหนดไววา ผูที่มีสิทธิเขาทําประโยชน
ในที่ ดิ น ส.ป.ก. จะต องเป นผู มี ร างกาย
สมบู รณ เจา หนา ที ่สํ านั กงานการปฏิ รู ป
ที่ ดิ นฯ จึงตี ความหมายรวมถึ งคนพิ การ
ทุ กป ร ะเภ ท ด ว ย ผู ร อ ง เห็ น ว า ต น
สามารถทําการเกษตรได และระเบี ย บ
ดังกลาวของ ส.ป.ก. เปนระเบียบที่จํากัด
สิทธิ ซึ่ งผูรองไดซื้ อที่ ดินจํานวน ๑๙ ไร
๓ งาน ๔๓ ตารางวา โดยไดปลูกตนยางพาราเต็มพื้นที่ ปจจุบันใชชื่อนองสาวของผูรองในการเขาทํา
ประโยชนในที่ดิน ส.ป.ก. แปลงดังกลาว
กสม. พิจารณาแลวเห็นวา กรณี ดังกลาวเนื่องจากเจาหนาที่ใชดุลพินิจในการให
ความเห็นและตีความระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ
และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
๒๕๓๕ ขอ ๖ (๔) วา ผูที่มีสิทธิเขาทํา ประโยชนในที่ดิน ส.ป.ก. จะตองเปนผูมีรางกายสมบูรณ ซึ่ง

๒๓๖

๒๓๗
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เจาหนาที่ตีค วามหมายรวมถึง คนพิก ารทุกประเภท โดยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม บุคคลที่
สามารถประกอบการเกษตรได ควรพิจารณาในเรื่องของความสามารถในการประกอบอาชีพเปนหลัก
มากกวาการพิจารณาจากสภาพรางกายของบุคคล ซึ่งกรณี ที่คนพิการที่เปนเกษตรกร ถึงแมวาจะมี
ความผิดปกติหรือบกพรองทางดานรางกาย แตหากยังมีความสามารถในการประกอบเกษตรกรรมได
เช น เป นผู ลงทุ น ดู แล ควบคุ ม หรือกํ ากั บ ในการทํ าการเกษตร ก็ถื อวาเป นผู มี คุ ณ สมบั ติ สามารถ
ประกอบการเกษตรไดและเปนเกษตรกรตามระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวย
หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการคัดเลือกเกษตรกร ซึ่งจะมีสิทธิไดรับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕
กสม. จึ ง มี ม ติ ใ ห มี ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต อ สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) โดย ส.ป.ก. สมควรปรั บ ปรุ งแก ไขเพิ่ มเติ มหรื อพิ จารณาทบทวนระเบี ย บ
คณะกรรมการปฏิรูปที่ดิ นเพื่ อเกษตรกรรมวา ดว ยหลัก เกณฑ วิธีก าร และเงื ่อ นไขในการคัด เลือ ก
เกษตรกร ซึ ่ง จะมีสิท ธิไ ดรับ ที่ดิน จากการปฏิรูป ที ่ดิน เพื ่อ เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอ ๖ (๔)
เพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐
และพันธกรณี ระหวางประเทศ ที่ใหการคุมครองและรับรองไวในการไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะเหตุ
แห ง ความพิ ก าร และในระหว า งที่ ยั ง ไม มี ก ารแก ไ ขระเบี ย บฉบั บ ดั ง กล า ว ส.ป.ก. ควรกํ าหนด
หลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบฯ ใหมีความชัดเจน โดยจัดทําหนังสือเวียนถึงผูวา
ราชการจังหวัดทุกจังหวัดและสํานักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อซักซอมความเขาใจในการ
ปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ และเพื่อมิใหเกิดการเลือกปฏิบัติตอบุคคลเพราะเหตุ
แหงความพิการ รวมทั้ง พิจ ารณาดําเนิน การใหมีการเปลี่ย นแปลงชื่อในหนัง สือ อนุญ าตใหเ ขา ทํา
ประโยชนใ นเขตปฏิรูป ที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ – ๐๑) จากชื่อนองสาวของผูรอง เปนชื่อผูรอง เพื่อใหเปนไป
ตามขอเท็จจริงและความประสงคของผูรองและนองสาวของผูรอง
จากข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายดั ง กล า วข า งต น สํ า นั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมไดมีการแตงตั้งคณะทํางานทบทวนระเบียบและหลักเกณฑ การปฏิบัติงานตามระเบียบ
คณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม วาดวยหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการคั ดเลือก
เกษตรกรซึ่ งจะมี สิ ทธิ ได รั บ ที่ ดิ นจากการปฏิ รู ป ที่ ดิ นเพื่ อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๘ โดยไดมีการประชุมหารือและมีการจัดทํารางระเบียบคณะกรรมการปฏิรูป
ที่ ดิ น เพื่ อเกษตรกรรม ว าด วยการคั ด เลื อกเกษตรกร ซึ่ งจะมี สิ ท ธิ ได รั บ ที่ ดิ น จากการปฏิ รู ป ที่ ดิ น
เพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. .... ซึ่งในรางฉบับนี้ ไดกําหนดในเรื่องคุณสมบัติของผูซึ่งจะไดรับการจัดที่ดิน
โดยกําหนดไวในขอ ๖ (๔) มีการแกไขถอยคํา โดยตัดคําวา “มีรางกายสมบูรณ ” ออก เพื่อใหเกิด
ความเสมอภาค และเป น การเป ดโอกาสให ค นพิ การสามารถมีที่ดิ น ทํากิน ทั้ง นี้ รางฉบั บ ดั งกลาว
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อยู ร ะหว า งการให ผู ที่ เกี่ ย วข อ งให ข อ เสนอแนะ เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แก ไ ข ก อ นนํ า เสนอตามขั้ น ตอน
เพื่อประกาศใชเปนกฎหมายตอไป
๕) กรณีการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียน (คํารองที่ ๕๙๗/๒๕๕๔, รายงาน
ผลการพิจารณาฯ ที่ ๔๑๖/๒๕๕๕)
ผูรองไดรองเรียนวาการที่กระทรวงศึ กษาธิการกําหนดแบบทรงผมของนักเรียน โดย
นักเรียนชายตองตัดผมสั้นเกรียน และนักเรียนหญิ งตองตัดผมสั้นเห็นติ่งหู กระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
สวนบุคคล และเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน และในบางโรงเรียนอนุโลมใหนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป
สามารถไวผมยาวได ซึ่งการอนุโลมดังกลาวเปนการเลือกปฏิบัติ ตามนัยมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช ๒๕๕๐ โดยผูรองอางวา แบบทรงผมที่กระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดนั้น ทําใหนักเรียนที่เขาสูชวงวัยรุนขาดความมั่นใจและเสียสมาธิในการเรียนซึ่งประเทศไทยรับ
เอาแบบทรงผมและเครื่องแบบนักเรียนตาง ๆ มาจากประเทศญี่ปุนในชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ ในชวงนั้น
เกิดการระบาดของเหา ประชาชนจึงนิยมตัดผมสั้นเกรียน
กสม. พิ จารณาแล วเห็ น ว า ในการกํ าหนดแบบทรงผมของนั กเรี ย น 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
ความประพฤติ ข องนั ก เรีย นที่ กฎกระทรวงถือวาไม เหมาะสม ไดแ ก (๑) นัก เรีย นชายดัด ผมหรือ
ไวผมยาวจนดานขางและดานหลังยาวเลยตีน ผมหรือไวหนวด ไวเครา (๒) นักเรียนหญิงดัดผมหรือ
ไวผมยาวเลยตนคอ หากโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดอนุญาตใหไวยาวเกินกวานั้นก็ใหรวบใหเรียบรอย
(๓) นั กเรี ยนใช เครื่องสํ าอาง หรื อสิ่ งปลอมเพื่ อการเสริ มสวย ซึ่ งต อมาพระราชบั ญ ญั ติ คุ มครองเด็ ก
พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ ที่ ๑๓๒ แตกฎกระทรวงดังกลาวคงใชบังคั บ
ต อ ไปได ต ามที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได กํ า หนดให ก ฎกระทรวงที่ อ อกโดย
อาศัยอํานาจตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๓๒ คงใชบังคับตอไปไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบั ญ ญั ติคุ มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ จนกวาจะมีการออกกฎกระทรวงตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
ทั้งนี้ การกําหนดแบบทรงผมของนักเรียนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงดังกลาว
แมเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แตในพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๖๔
กําหนดใหนั กเรียนและนักศึ กษาต องประพฤติตนตามระเบี ยบของโรงเรียนหรื อสถานศึกษา และตามที่

๒๓๘

๒๓๙
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กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งถือเปนบทบัญญัติแหงกฎหมายเฉพาะ ที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปและเปนการ
กระทํ าเท าที่ จํ าเป น เพื่ อส งเสริ มความประพฤติ ของนั กเรี ย น และไม เป น การกระทบกระเทื อ นต อ
สาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพของนักเรียนดวยและเมื่อกฎกระทรวงไดตราขึ้นตามหลักเกณฑดังกลาว
จึงใช บั งคั บได ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว ในมาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช
๒๕๕๐
สวนกรณีที่โรงเรียนบางแหงอนุญาตใหนักเรียนสามารถไวผมยาวไดเปนการเฉพาะ
รายนั้น เนื่องจากมีเหตุผลความจําเปน เชน นักเรียนที่เรียนนาฏศิลป นักเรียนที่มีเหตุผลความจําเปน
ทางดานศาสนา หรือมีเหตุผลความจําเปนทางดานสุขภาพ เปนตน สอดคลองกับบันทึกขอความของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดวนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๐๔/๕๒๘๕ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖ โดยกําหนดให
โรงเรีย นหรือสถานศึกษาอาจพิจารณาผอนคลายระเบี ย บหรือขอบั งคับ ที่เกี่ยวกับการไวทรงผมให
เหมาะสมกับ วัย และสภาพของนั กเรีย นตามสถานการณ ป จจุบั น ซึ่ งไมขัดหรือแย งกับ กฎกระทรวง
ดั ง กล า วและไม ถื อ วา เป น การเลื อ กปฏิ บั ติ โดยไม เป น ธรรม ตามมาตรา ๓๐ ของรั ฐธรรมนู ญ แห ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ทั้งนี้ เพราะโรงเรียนหรือสถานศึกษาไดผอนผันใหกับนักเรียนที่
ไวผมยาวโดยมีเหตุผลความจําเป น ตามสภาพของนักเรีย นเป น การเฉพาะรายตามความเหมาะสม
อันเปนการปฏิบัติตอเด็กโดยคํานึงถึงความเปนธรรมและประโยชนสูงสุดของนักเรียน สอดคลองกับ
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ที่บัญญัติวา “การปฏิบัติตอเด็กไมวากรณีใด
ใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็กเปนสําคัญและไมใหมีการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม”
ในชั้น นี้ถึง แมจ ะฟง วา การกํา หนดแบบทรงผมของนัก เรีย นไมเ ปน การละเมิด
สิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
แตกระทรวงศึกษาธิการมิไดกําหนดแนวทางการปฏิบัติใหเกิดความชัดเจนและเปนไปในทิศทางเดียวกัน
กสม. จึ งมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิ งนโยบายต อคณะรัฐมนตรี โดยกระทรวง ศึ กษาธิการควรไดมีการ
พิจารณาทบทวนปรับปรุงและแกไขกฎกระทรวงเกี่ย วกับ เรื่องแบบทรงผมของนั กเรียนซึ่ งออกตาม
ความในประกาศของคณะปฏิ วั ติ ฉบั บ ที่
๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕
โดยยกเลิ กกฎกระทรวง ที่ใชอยู ในป จจุบั น
และออกกฎกระทรวงฉบับใหมใหสอดคลอง
กั บ พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองเด็ ก พ.ศ.
๒๕๔๖ โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยและประโยชนสูงสุดของเด็กนักเรียน รวมทั้งใหสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน เพื่อกําหนดใหเปนแนวทางในการปฏิบัติที่เปนมาตรฐานกลางเกี่ยวกับเรื่องแบบ
ทรงผมของนั ก เรี ย น ให โรงเรี ย นหรื อ สถานศึ ก ษาปฏิ บั ติ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น สามารถกํ า หนด
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หลักเกณฑและขอยกเวนไดตามเหตุผลความจําเปน ทั้งนี้ ตองไมเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ตอบุคคลดวย
จากข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายดั ง กล า วข า งต น คณะรั ฐ มนตรี ได ให ก ระทรวง
ศึกษาธิการรับไปพิจารณาดําเนินการ ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการไดเชิญ ผูแทนจากสวน
ราชการตาง ๆ เขารวมประชุมหารือรวมกัน เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โดยที่ประชุมเห็นควร
ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๑๕) และกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๑๘) ซึ่งออกตาม
ความในประกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบั บที่ ๑๓๒ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕ และมีการแต งตั้ ง
คณะทํางานเพื่อพิจารณาออกกฎกระทรวงฉบับใหม โดยกระทรวงศึกษาธิการจะรวบรวมกฎกระทรวงที่
เกี่ย วของ เชน เรื่องทรงผม ความประพฤติ การแตงกาย ของนั กเรีย นและนั กศึกษา ฯลฯ ในการ
จัดทํารางกฎกระทรวงฉบับใหมเพื่อใหมีความชัดเจนและมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นตอไป
๖) กรณี ร ะเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี เรื่ อ ง การไวผ มและการแต งกายของ
ขาราชการ ลูกจาง และผูที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๖ กระทบตอสิทธิเสรีภาพสวนบุคคล
(คํารองที่ ๖๑/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๕๐/๒๕๕๔)
กสม. ไดพิจารณาขอเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวของโดยตลอดแลว กรณี
ตามคํ ารอง ปรากฏข อเท็จจริงว า ระเบี ยบสํานั กนายกรัฐมนตรี เรื่องการไวผมและการแต งกายของ
ขาราชการ ลูกจาง และผูที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๖ เปนระเบียบที่ออกโดยมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๑๖ โดยมิไดอางการออกระเบียบโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมายเฉพาะในเรื่องใด เมื่อพิจารณาถึงสภาพบังคับและความเหมาะสมของระเบียบนี้แลว เห็นวา
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการไวผมและการแตงกายของขาราชการลูกจาง และผูที่ทํางาน
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๖ มีการใชบั งคั บตั้งแตวัน ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๖ เป น ตน มาซึ่ งระเบี ย บ
ดังกลาวอาจมีความเหมาะสมตอสภาพการณ ของประเทศในขณะนั้นและมีลักษณะเปนนโยบายเพื่อ
สนับสนุนคนไทยที่ตองรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของไทยไว จึงมุงหมายใหขาราชการ ลูกจาง และผูที่
ทํา งานในรัฐวิสาหกิจ ดําเนิน การเปน ตัวอยางแกป ระชาชนทั่วไปในการไวผมและการแตงกายบาง
ประการแตเมื่อเวลาลวงผานมาระยะหนึ่งแลว ระเบียบดังกลาวอาจจะไมมีความเหมาะสมกับการใช
บั งคั บ ในสภาพการณ ป จจุบั น เนื่ องจากการไวผมและการแตง กายของขาราชการลูกจาง และผู ที่
ทํางานในรัฐวิสาหกิจ นั้น มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม ทั้งยังมีประเด็นความหลากหลาย
ทางเพศเขามาเกี่ยวของเพิ่มเติมไปอีกนอกจากนี้เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมณในการออกระเบียบฉบับนี้
พบวาเจตนาในการออกระเบียบที่แทจริงจะเปนการดําเนินการในมาตรการเชิงบวก กลาวคือ สงเสริม
ใหมีการปฏิบัติ แตในเนื้อหาตอนทายของระเบียบกลับมีลักษณะที่มีการกําหนดโทษทางวินัย แกผูที่

๒๔๐

๒๔๑
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ไมปฏิบัติตามดวยซึ่งเปนมาตรการเชิงลบ กรณีจึงเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินความ
จําเปนและกระทบกระเทือนตอสาระสําคัญแหงสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจั ก รไทยพุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๙ แม ใ นหลั ก การมี ค วามจํ า เป น ที่ รั ฐ บาลจะ
เห็นสมควรที่จะคงระเบี ยบปฏิบัติในเรื่องนี้ไว แตอยางไรก็ตาม กสม. ไดมีมติใหมีขอเสนอแนะเชิ ง
นโยบายต อรั ฐบาล โดยสํ านั กนายกรั ฐมนตรี ควรดํ าเนิ นการศึ กษาปรั บปรุ งและแก ไขระเบี ยบสํ านั ก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการไวผมและการแตงกายของขาราชการ ลูกจาง และผูที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ
พ.ศ. ๒๕๑๖ ใหสอดคลองกับสภาพการณ ในปจจุบัน โดยตองคํานึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามรัฐธรรมนูญดวย
จากข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายดั ง กล า วข า งต น สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ไ ด ข อให
กระทรวง กรม ส วนราชการที่ ไม สั ง กั ด สํ านั ก นายกรั ฐมนตรี กระทรวงหรื อ ทบวง จั ง หวัด 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
เป นลูกจางของหนวยงานรัฐแหงหนึ่ ง ผูรองตองการสอบเขารับ ราชการ แตเนื่ องจากเคยตองโทษ
จําคุกมากอนจึงถูกจํากัดสิทธิในเรื่องดังกลาว กสม. จึงไดศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑการกําหนด
ลักษณะตองหามการเขารับราชการตามพระราชบัญญัติฉบับตาง ๆ หรือผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
หรือกรรมการขององค กรตามรัฐธรรมนู ญ ตามรัฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศั กราช
๒๕๕๐ เห็นวา สามารถจําแนกหลักเกณฑดังกลาวไดเปน ๓ กลุม ดังนี้
(๑) กลุมองคกรที่ใชพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่กําหนดใหการตองคําพิพากษา
ถึงที่สุดใหจําคุก เปนคุณสมบัติและลักษณะตองหามในการเขารับราชการ โดยไมมีการกําหนด
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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 พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บขาราชการกรุงเทพมหานครและบุ คลากร
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ พระราชบัญญัติตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ พระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการฝายอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญ ญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๓ เปนตนซึ่งในกลุมนี้จะมีการระบุขอยกเวนโดยเปนการพิจารณายกเวนใหเปนการเฉพาะ
รายหรือมีการประกาศยกเวนใหเปนการทั่วไป โดยเปนไปตามระเบียบปฏิบัติและเปนไปตามมติของ
คณะกรรมการ จึงเปนการใหโอกาสกับผูที่เคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในการ
สมัครเขารับราชการ
(๓) กลุ มองค กรตามรั ฐธรรมนู ญ ตามรั ฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และกลุมองคกรที่มีการกําหนดระยะเวลาในการพนโทษเปนคุณ สมบัติที่
สามารถเข า ดํ า รงตํ า แหน ง ได เช น กรรมการการเลื อ กตั้ ง กรรมการป อ งกั น และปราบปราม
การทุ จ ริต แห ง ชาติ กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห งชาติ สมาชิ ก สภาผู แ ทนราษฎร สมาชิ ก วุฒิ ส ภา
รัฐมนตรี เปนตน ซึ่งมีการกําหนดกรอบระยะเวลาหลังการพนโทษที่ชัดเจน และมีการระบุขอยกเวน
จึง เป น การให โอกาสกั บ ผูที่ เคยได รับ โทษจําคุ กโดยคํ าพิ พ ากษาถึง ที่ สุ ด ในการเขาดํ ารงตํ าแหน ง
ดังกลาวได
จากขอมู ลดั ง กลาวขางต น กสม. จึง มีม ติ ให มี ขอเสนอแนะเชิ ง นโยบายต อ
คณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยกลุมองคกรที่ใชพระราชบัญญัติหรือระเบียบที่กําหนดให
การตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเปนลักษณะตองหามในการเขารับราชการ โดยไมมีการกําหนด
ขอยกเวนฯ เชน ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ขาราชการการเมือง ขาราชการทหาร เปนตน
นั้น ควรมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงและแกไขบทบัญญัติของกฎหมายแตละฉบับ ใหสอดคลองกับ
มิติดานสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และพันธกรณี ระหวางประเทศ โดยไมเปนการจํากัดสิทธิ

๒๔๒

๒๔๓
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ของผูที่เคยไดรับ โทษจําคุ กในการสมัค รสอบเขารับ ราชการ โดยในการกําหนดขอยกเวนตองมีแนว
ปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความเปนธรรม รวมทั้งการพิจารณาถึงความเหมาะสมในการประกอบอาชีพดวยเพื่อ
เปนการเปดโอกาสใหผูที่เคยไดรับโทษจําคุก สามารถใชสิทธิในการสมัครเขารับราชการและสามารถกลับ
ตนเป น คนดี เพื่ อทํ าประโยชน ใหแกสั งคมและประเทศชาติ ตอไปทั้ งนี้ ในการพิ จารณาดํ าเนิ น การ
ดังกลาว ควรที่จะไดมีการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบในเรื่องนี้สําหรับเจาหนาที่ของรัฐ
ประเภทอื่น ตลอดจนพนักงานรัฐวิสาหกิจดวย เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเปนมาตรฐานเดียวกัน
จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน คณะรัฐมนตรีไดใหหนวยงาน
ที่เกี่ยวของนําขอเสนอแนะฯ ดังกลาวไปพิจารณา โดยกระทรวงกลาโหมพิจารณาแลวเห็นชอบดวยกับ
การทบทวนปรับปรุงแกไขบทบัญญัติของกฎหมายแตละฉบับ ใหสอดคลองกับมิติดานสิทธิและเสรีภาพ
ตามที่รัฐธรรมนูญแหง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศัก ราช ๒๕๕๐ และพัน ธกรณีระหวา งประเทศให
การคุ ม ครองและรับ รองไว และในส วนของสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเห็ น ควรนํ า
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตนเสนอตอคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบราชการ
เพื่อพิจารณาใหความเห็นในประเด็นดังกลาวตอไป
ทั้งนี้ สํานักนายกรัฐมนตรีไดแจงผลการพิจารณาดําเนินการของหนวยงาน
ที่เกี่ย วของ โดยสํานักงาน ก.พ. พิจารณาแลวเห็นวา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงาน
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ มิ ได กํ าหนดเรื่ องการพิ จารณาขอยกเว นคุ ณ สมบั ติ ไว แต อย างใด จึ งขอรั บ
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตนไปประกอบการพิจารณาในสวนที่เกี่ยวของ และกระทรวงการคลัง
พิ จารณาแล วเห็ นวา ตามกฎหมายคุ ณสมบั ติ ม าตรฐานสํ าหรั บ กรรมการและพนั ก งานรัฐวิ ส าหกิ จ
กําหนดใหบุคคลที่ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ไมวาจะไดรับโทษจริงหรือไม แตไดพนโทษหรือ
ระยะเวลาการรอการลงโทษหรื อ รอการกํ าหนดโทษแล วแต ก รณี เกิ น ห าป ส ามารถเป น พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจได ซึ่งมีความสอดคลองกับขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาว อยางไรก็ดีกระทรวงการคลัง
อยูระหวางพิจารณาแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานฯ โดยจะนําขอเสนอแนะของ กสม.
ประกอบพิจารณาตอไป
๘) กรณี การเก็บเงินบํารุงการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (คํารองที่
๔๐๘/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๕๗/๒๕๕๕)
ผูรองไดรองเรีย นวา โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึ กษาธิการแหงหนึ่งไดเก็บ เงิน
บํารุงการศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากผูปกครองนักเรียนโดยอางประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยโรงเรียนดังกลาว ไดมีหนังสือ
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ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ และวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงผูปกครองนักเรียน เพื่อขอรับการสนับสนุน
ค าใชจายสําหรับ นั กเรีย นห องปกติ ในภาคเรีย นที่ ๑/๒๕๕๒ นอกเหนื อจากการจัดการศึ กษาตาม
หลั ก สู ต รขั้ น พื้ น ฐาน เป น เงิ น จํ า นวน ๑,๙๖๐ บาท โดยอ างว าการเรี ยกเก็ บ เงิ นดั งกล าวผ านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาแลวซึ่งผูรองเห็นวาประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับดังกลาว
ยั ง ไม ไ ด นํ าไปประกาศในราชกิจ จานุ เบกษากอ นนํ ามาใช บั ง คั บ จึ ง เป น การขัด ต อ มาตรา ๕ แห ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
กสม. พิ จารณาแลวเห็ น วา การที่ กระทรวงศึ ก ษาธิการออกประกาศกระทรวง
ศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อง เงิ นบํ ารุ งการศึ กษาของสถานศึ กษาในสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ลงวั นที่ ๒๗
มิถุ นายน ๒๕๕๑ ซึ่ งป จจุบั นได ย กเลิ ก แลว โดยประกาศฉบั บ ดั ง กล าวแมจ ะเป น เพี ย งการกํ าหนด
หลักเกณฑการเก็บคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและ
เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกันเทานั้น จึงไมไดประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา แตประกาศฉบับดังกลาวรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใชอํานาจออกประกาศเพื่อใหมี
ผลบั ง คั บ ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บ
บริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิ การ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึ กษาธิการจึงต องปฏิบั ติ
ตามมาตรา ๕ แหงพระราชบั ญญั ติการศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บบริ ห ารราชการกระทรวงศึ กษาธิ ก าร
พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ บั ญ ญั ติ มี ค วามว า ให รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารรั ก ษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ตินี้ และใหมี อํานาจในการออกกฎกระทรวง ระเบี ย บ และประกาศเพื่ อปฏิบั ติ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ ซึ่งกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศนั้น เมื่อ ไดป ระกาศในราชกิจ จานุเ บกษา
แลว ใหใ ชบ ัง คับ ไดด ัง นั ้น กระทรวงศึก ษาธิก ารจึง ควรสง ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิก าร เรื่อ ง
เงิน บํ ารุง การศึ กษาของสถานศึ กษาในสังกัดกระทรวงศึ กษาธิการ ลงวัน ที่ ๒๗ มิถุน ายน ๒๕๕๑
ไปยั ง สํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี เพื่ อ พิ จ ารณาลงประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาก อ นที่ จ ะมี
การบังคับใช เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
ตอมา กระทรวงศึกษาธิการไดออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บ
เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๕๓ เพื่อยกเลิกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิการ ฉบั บ ลงวัน ที่ ๒๔ มีน าคม ๒๕๕๓ มี เนื้ อหาสาระสํ าคั ญ และจุดมุ ง หมายที่
คลายคลึงกับ ประกาศฉบั บลงวัน ที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ โดยจะมีความแตกตางกันเพียงการอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งการที่กระทรวงศึกษาธิการเห็นวา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
ฉบับลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ ไมมีการอางบทบัญญัติตามมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

๒๔๔

๒๔๕

รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ชุดที่สอง

แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๘ แหงพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บบริหารราชการกระทรวงศึ กษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ เนื่องจากเห็น วาเป นเพี ยงการกําหนด
หลักเกณฑการเก็บคาใชจายเพื่อใหสอดคลองกับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และ
เพื่อใหสถานศึกษาในสังกัดถือปฏิบัติใหเปนแนวทางเดียวกัน จึงมิไดลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป น ความเข า ใจที่ ค ลาดเคลื่ อ น การกระทํ า ดั ง กล า วจึ ง เป น การหลี ก เลี่ ย งการส ง ประกาศ
กระทรวงศึ กษาธิการ ฉบั บ ลงวัน ที่ ๒๔ มีน าคม ๒๕๕๓ ลงประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ดังนั้ น
แมวากระทรวงศึกษาธิการจะออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการฉบับใหม เรื่อง เงินบํารุงการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ และมีผล
บังคับใชแลว แตเมื่อประกาศฉบับดังกลาวมีลักษณะเปนการบังคับใชเปนการทั่วไป และมิไดมุงหมาย
ใหใชบั ง คั บ แกกรณี ใดหรือบุ ค คลใดเป น การเฉพาะ ซึ่ งผูป กครองและนั กเรีย นไดรับ ผลกระทบจาก
ประกาศฉบับดังกลาวทําใหตองมีคาใชจายในการศึกษาเพิ่มเติมจากที่รัฐจัดให ดังนั้น ประกาศฉบับ
ดังกลาวจึงเปน “กฎ”ตามความหมายในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๙ และมีผลใชบังคับเปนการทั่วไป
นอกจากนี้ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษา
สั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ลงวั น ที่ ๒๔ มี น าคม ๒๕๕๓ กระทรวง
ศึกษาธิการไดระบุชื่อเรื่องของประกาศวา เปนการเก็บเงินบํารุงการศึกษา แตเมื่อพิจารณาจากเนื้อหา
ของประกาศเป น การเก็ บ เงิ น บํ ารุ ง การศึ ก ษาเพื่ อ เป น ค า ใช จ า ยในการจั ด การเรี ย นการสอนนอก
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมุงเนนหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระมากกวาปกติ การสอนดวย
บุคลากรพิเศษ การสอนดวยรูปแบบหรือวิธีการที่แตกตางจากการเรียนการสอนปกติ หรือการสอนที่ใช
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จัดหาใหเปนพิเศษ ตามอัตราที่เหมาะสมกับสภาพฐานะทางเศรษฐกิจของ
ทองถิ่น โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปนไปดวยความสมัครใจของ
ผูป กครองและนักเรีย น ภายใตหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานกําหนด
ซึ่งเนื้อหาของประกาศมิไดขัดหรือแยงกับมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ แตอยางใด เนื่องจากเปนการเก็บ เงินบํ ารุงการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน มิใชการเก็บเงินบํารุงการศึกษาในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่
รัฐไดจัดให แตเมื่อพิจารณาชื่อเรื่องในประกาศฉบับดังกลาวที่กระทรวงศึกษาธิการไดระบุชื่อเรื่องของ
ประกาศวา เปนการเก็บ เงินบํ ารุงการศึกษา ซึ่งไมสอดคลองกับ ความเปน จริงและไมสอดคลองกับ
บทบัญญัติมาตรา ๔๙ วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังนั้น
กระทรวงศึกษาธิการจึงควรกําหนดชื่อเรื่องประกาศใหสอดคลองเหมาะสมกับเนื้อหาของประกาศ
โดยการกําหนดชื่อเรื่องและเนื้อหาของประกาศจะตองสื่อความหมายใหผูปกครองและนักเรียนเขาใจ
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ไดอยางชัดเจนวาเปนการเก็บเงินบํารุงการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการบั ง คั บ ใช ป ระกาศฉบั บ ดั ง กล า ว กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได กํ า หนดให
สถานศึ กษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้น ฐานเก็บ เงิน บํ ารุงการศึ กษาเพื่อเป น
คาใชจายในการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และเปนไปดวยความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน
ภายใต ห ลั ก เกณฑ ที่ สํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกํ า หนด นอกจากนี้ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดหลักเกณฑตามประกาศฉบับดังกลาวเกี่ยวกับเงินบํารุง
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคาใชจายที่ไดรับ
การอุ ด หนุ น จากรั ฐบาล จํ านวน ๒๒ รายการ ที่ ส ถานศึ กษาไม ส ามารถขอรับ การสนั บ สนุ น จาก
นักเรีย นหรือผูป กครองได และค าใชจายสําหรับ การจัดการเรีย นการสอนเพื่อสงเสริมและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาของนักเรียน ซึ่งสถานศึกษาจัดใหนักเรียนเกินมาตรฐานที่รัฐจัดให สถานศึกษาตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และประกาศใหผูปกครองและนักเรียน
ทราบลวงหนา เพื่อพิจารณาสมัครใจเขารวมโครงการ อันเปนการรับรองสิทธิของทุกคนในการศึกษา
และเปนการใหเปลา มิไดเปนการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในการศึกษา การบังคับใชประกาศ
ฉบั บ ดั ง กลาวเป น การกระทํ าที่ สอดคลองกับ มาตรา ๒๙ ของรัฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๖ และกติการะหวางประเทศวาดวย
สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๑๓ เกี่ยวกับสิทธิในการศึกษาที่รัฐตองจัดให
อยางไรก็ดี เนื่องจากประกาศฉบับดังกลาวบังคับใชเปนการทั่วไป จึงสงผลกระทบ
ตอผูปกครองและนักเรียน ถึงแมวา กระทรวงศึกษาธิการจะแจงวาเปนไปดวยความสมัครใจก็ตาม แต
ในทางปฏิบัติ โรงเรียนแตละแหงยอมตองการที่จะไดรับเงินสนับสนุนจากผูปกครองและนักเรียน เพื่อ
ใช ใ นการพั ฒ นาโรงเรี ย นและครู ผู ส อนให มี ค วามพร อ มและมี ศั ก ยภาพ โดยเป น การเพิ่ ม พู น
ประสิทธิภาพและคุณ ภาพการศึ กษาของนั กเรียนดวยรูปแบบและวิธีการตาง ๆ รวมถึงคาใชจายที่
จําเปนของโรงเรียนหรือหองเรียนที่ติดริมถนนซึ่งมีเสียงดังรบกวนมาก นอกเหนือจากสาธารณูปโภค
ตามเกณฑมาตรฐานทั่วไปที่รัฐมีหนาที่ตองจัดสรรให ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงควรมีการกําหนด
หลักการและเหตุผลที่ชัดเจนในออกประกาศซึ่งควรออกประกาศเฉพาะรายการเทาที่จําเปน เพื่อมิให
เปนการกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของผูปกครองและนักเรียน และเพื่อใหสอดคลองกับมาตรา ๒๙
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐โดยกระทรวงศึกษาธิการควรมีการเสนอ
เรื่องตอรัฐบาลเพื่อพิจารณากําหนดใหการจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเขา
รวมอยู ใ นหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั ้น พื ้น ฐาน โดยใหเ หลือ เฉพาะรายการที ่เ ปน การ
จัด การศึก ษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง โดยเรียกเก็บคาใชจายตาม
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ความสมั ค รใจของผู ป กครองและนั ก เรีย น เพื่ อ ให เป น ไปตามปฏิ ญ ญาสากลวาดวยสิ ท ธิม นุ ษ ยชน
ข อ ๒๖ และกติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ สั ง คม และวั ฒ นธรรม ข อ ๑๓
ในการเปดโอกาสใหทุกคนสามารถเขาถึงการศึกษาไดอยางเสมอภาค และเปน การจัดการศึ กษาที่
รัฐจัดใหทุกคนมีสิทธิดวยวิธีการที่เหมาะสม เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอผูปกครองและนักเรียนอีกทั้ง
รั ฐควรสนั บ สนุ นและให ค วามสํ าคั ญ ในการพั ฒ นาการศึ กษาของชาติ ให มี ค วามก าวหน าเพื่ อ ทั น ต อ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก และเพื่อใหเกิดการพัฒนาดานการศึกษาที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับ
ผูเรียน ซึ่งในอนาคตกระทรวงศึกษาธิการควรพัฒนาหลักสูตรแกนกลาง โดยมีการบรรจุการจัดการเรียน
การสอนนอกหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเข า ไว ใ นหลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาใน
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่รัฐจัดใหของสถานศึกษาทั่วประเทศ เนื่องจากปจจุบัน
สถานศึกษาตองการที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของผูเรียน และเพื่อเปนประโยชน
ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาต อ ไปในอนาคต ทั้ ง นี้ ต องคํ านึ งถึ ง การพั ฒ นาผู เรี ย นเป น หลั ก
โดยเปนไปตามศักยภาพและความเหมาะสมของผูเรียนดวย
กสม. จึง มีม ติใ หม ีขอ เสนอแนะเชิง นโยบายตอ คณะรัฐ มนตรี โดยกระทรวง
ศึก ษาธิก าร เพื่อดําเนินการแกไขปญ หาโดยมิใหมีการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล สิทธิและ
เสรีภาพในการศึกษา และการปฏิบัติที่ไมเปนธรรม ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๘๐ ประกอบมาตรา ๒๙ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน ขอ ๒๖
และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒ นธรรม ขอ ๑๓ ทั้ง นี้ เพื่อให
สอดคลองกับมิติดานสิทธิและเสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
และพันธกรณีระหวางประเทศ ที่ใหการคุมครองและรับรองไว ดังนี้
(๑) กระทรวงศึกษาธิการควรสงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงิน
บํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๕๓ ไปยังสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก
เปนประกาศที่ใชบังคับเปนการทั่วไป และเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
(๒) กระทรวงศึ กษาธิ การควรมี การปรั บปรุ งชื่ อเรื่ องของประกาศที่ ชั ดเจน และ
สามารถสื่อความหมายใหเขาใจไดโดยไมเกิดความสับสน เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
การเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๕๓ เปนการระบุเกี่ยวกับการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษาฯ ซึ่งตองอานใน
รายละเอียดจึงจะเขาใจวาเปนการเก็บเงินบํารุงการศึกษาเพื่อเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการ
สอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงทําใหผูปกครองบางรายอาจเกิดความเขาใจที่
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คลาดเคลื่อน และเพื่อมิใหเป น การขัดหรือแยงตอรัฐธรรมนู ญ แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศั กราช
๒๕๕๐
(๓) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึ กษาธิการ ควรมีการบรรจุการจัดการเรีย น
การสอนนอกหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื ้น ฐาน เขา ไวใ นหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษา
ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา โดยใหเหลือเฉพาะรายการที่เปนการจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง โดยเรียกเก็บคาใชจายตามความสมัครใจของผูปกครองและนักเรียน
เนื่องจากสถานศึกษาตองการที่จะเพิ่มพูนประสิทธิภาพและคุณ ภาพการศึกษาของผูเรีย น เพื่อเป น
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป
จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน คณะรัฐมนตรีไดใหกระทรวงศึกษาธิการ
รับไปพิจารณาในเรื่องของการปรับปรุงชื่อเรื่องของประกาศใหชัดเจนสามารถสื่อความหมายใหเขาใจได
โดยไมเกิดความสับสน และการบรรจุการจัดการเรียนการสอนนอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐาน เขาไวในหลัก สูต รแกนกลางการศึก ษาขั้น พื ้น ฐานของสถานศึก ษา โดยใหเ หลือ เฉพาะ
รายการที่เปนการจัดการศึกษานอกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางแทจริง โดยพิจารณาใน
รายละเอียดตามอํานาจหนาที่ วาจะสามารถดําเนินการไดหรือไม อยางไร แลวนําเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งหนึ่ง
๙) กรณี สิ ท ธิ ท างการศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รการจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว
(คํารองที่ ๔๘๘/๒๕๕๔ คํารองที่ ๑๖๒/๒๕๕๕ คํารองที่ ๒๔๖/๒๕๕๕ คํ ารองที่ 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) พบอุป สรรคในการใชสิทธิจัดการศึกษาหลายประการ เชน
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่และผูประสานงานที่มีทัศนคติไมยอมรับใหมีการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
นโยบายการศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไมเอื้ออํานวยใหครอบครัว
สามารถจัดการศึ กษาไดตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติ การตีค วามการใชกฎกระทรวงฯ ในทาง
ละเมิดสิทธิการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาโดยครอบครัว รวมทั้งไมสามารถเชื่อมโยงกับ
ระบบการศึกษาทุกระบบ การติดตามและประเมินผลไมสอดคลองกับแผนพัฒนาศักยภาพการเรียนรู เปน
ตน โดยผูรองเห็นวา ภาคี เครือขายครอบครัวบานเรีย นควรไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการโดย
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ครอบครัวรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกภาคสวน เพื่อดําเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นและเปน
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
กสม. พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การแก ไ ขป ญ หาเป น ไปอย า ง
ครอบคลุมและรอบดาน และเพื่อใหสอดคลองกับมิติสิทธิและเสรีภาพของบุ คคล สิทธิและเสรีภาพใน
การศึกษา ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐
พระราชบัญ ญั ติการศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๒ และพระราชบัญญั ติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๓๗ กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจาย
อํานาจการบริห ารและจัดการศึ กษา พ.ศ. ๒๕๕๐ ปฏิ ญ ญาสากลวาดวยสิ ทธิมนุ ษ ยชน ขอ ๒๖
กติ ก าระหวางประเทศวาด วยสิ ท ธิท างเศรษฐกิจ สั ง คม และวัฒ นธรรม ข อ ๑๓ และอนุ สั ญ ญา
ว า ด ว ยสิ ท ธิ เ ด็ ก ข อ ๒๘ กสม. จึ ง มี ม ติ ใ ห มี ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายต อ คณะรั ฐ มนตรี โดย
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้
(๑) กระทรวงศึก ษาธิก ารควรมีก ารกํา หนดนโยบายในการพัฒ นาดา นการจัด
การศึกษาโดยครอบครัวใหมีความชัดเจน เพื่อเปนการสงเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและเปน
อีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่สนใจ รวมทั้งควรมีการเชื่อมโยงการศึกษาทั้ง ๓ ระบบ คือ การศึกษาใน
ระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันและเพื่อเปนการ
พัฒนาระบบการศึกษาตามอัธยาศัยของประเทศไทยใหมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตอไป
(๒) สํานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ควรเรงรัดในการจัดทําคูมือ
การดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวใหแลวเสร็จโดยเร็ว ทั้งนี้ ตองคํานึงถึงการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน เพื่อใหผูที่เกี่ยวของมีแนวปฏิบัติเปนไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งตองมีการทํา
ความเขาใจในเชิงระบบใหตรงกันทั่วประเทศ โดยหลังจากที่ไดมีการใชคูมือฯ ดังกลาวแลวควรมีการ
รับฟงปญหาจากการใชคูมือฯ และการประเมินผลรวมกันของผูที่เกี่ยวของ เพื่อนําขอมูลมาใชในการ
ปรับปรุงคูมือฯ ใหมีความทันสมัยและเหมาะสมกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว เพื่อใหเกิดการ
เรียนรูซ ึ่งกันและกัน ซึ่งจะนําไปสูการแกไขปญหาที่เหมาะสมและเปนระบบตอไป
(๓) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรงรัดการดําเนินการตามที่
ไดจัดทําแผนพัฒ นาการศึ กษาโดยครอบครัวเป น ๒ ระยะ คื อ การดําเนิ นงานระยะยาว และการ
ดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป โดยเฉพาะอยางยิ่งตามประเด็นปญ หาที่ไดมีการวิเคราะหและได
กําหนดเปาหมายเพื่อการจัดทําแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไวแลว
(๔) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเรงประสานงานและหารือ
ไปยังหนวยบัญชาการรักษาดินแดนและหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการแกไขปญหาประเด็นการเรียน
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วิชาทหารหรือการเรียนรักษาดินแดน (รด.) โดยเฉพาะปญหาการแกไขกฎหมายเพื่อใหมีการกําหนด
หลักเกณฑ และใหสิทธิกับ ผูเรีย นจากการศึ กษาโดยครอบครัว ผูเรีย นจากการศึ กษานอกโรงเรีย น
(กศน.) ผูเรีย นจากการศึ กษาทางเลือก และผูเรีย นจากการศึ กษาตามอัธยาศั ย ในการสมัค รเป น
นักศึกษาวิชาทหารซึ่งเปนไปตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๗๑
บัญญัติวา “บุคคลมีหนาที่ปองกันประเทศ รักษาผลประโยชนของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย” เพื่อ
เปน กําลัง ของชาติ โดยรัฐ สามารถเกณฑกําลัง พลมาใชปอ งกัน ประเทศในยามศึก สงคราม ทั้ง นี้
การสมั ครเป นนั กศึ กษาวิชาทหารเพื่ อใหผู ที่สนใจได เขารับการฝ กวิชาทหารและพรอมที่ จะเป น กําลั ง
สํารองรับใชชาติในยามศึกสงคราม
(๕) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการประชาสัมพันธเพื่อให
ผูจัดการศึ กษาโดยครอบครัว ผู ที่เกี่ย วของ และประชาชนทั่ วไปไดรับ ทราบขอมูลเกี่ย วกับ การจัด
การศึ กษาโดยครอบครัวและเป น การสงเสริมใหมีค วามเขาใจที่ตรงกันรวมทั้งการจัดอบรมและให
ความรูกับ เจาหนาที่ที่เกี่ย วของเพื่อใหมีแนวปฏิบั ติที่ชัดเจนและเปนการปรับทัศนคติในเรื่องการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว
(๖) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรหารือไปยังกรมบัญชีกลาง
และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเกี่ยวกับหลักเกณฑการเบิกจายงบประมาณงบเงินอุดหนุนการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัวเพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนแนวทางในการปฏิบัติตอไป รวมทั้งควรมี
การหารือเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนิ น งานที่ชัดเจนตอไปในอนาคต เกี่ย วกับ สิทธิป ระโยชน ของ
ครอบครัวที่ จ ะได รับ เงิ น อุ ด หนุ น การศึ ก ษารายหั ว สํ าหรับ ผู เรีย น และเงิ น อุ ด หนุ น สํ า หรั บ การจั ด
การศึกษาโดยครอบครัว
(๗) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรมีการชี้แจงทําความเขาใจ
กับ ผูจัดการศึ กษาโดยครอบครัว เพื่ อใหครอบครัวและผูเรี ยนจากการจัดการศึ กษาโดยครอบครัวได มี
ความรู ความเข าใจในบทบาท อํ า นาจหน าที่ และการดํ า เนิ น งาน ของสํ านั ก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกันและเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง
ผูจัดการศึกษาโดยครอบครัว ผูเรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัว และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ อีกทั้ง
ยังเปนการสรางความสัมพันธอันดีและการมีทัศนคติที่ดตี อกันในการดําเนินงานตอไปในอนาคต
(๘) สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้นฐานควรพิจารณาหลักเกณฑ และ
ขั้นตอนในการดําเนินงาน โดยลดขั้นตอนที่ยุงยากเกินความจําเปนเพื่อใหเจาหนาที่สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสามารถเสนอคําขออนุญาตจัดการศึกษาใหคณะกรรมการพิจารณาและแจงผลการพิจารณา
คํา ขออนุญ าตจัด การศึก ษาแกค รอบครัว ที่ยื่น คํา ขออนุญ าตจัด การศึก ษาโดยดํา เนิน การไดทัน

๒๕๐

๒๕๑
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ภายใน ๓๐ วัน นับ แตวันที่ไดรับ คําขออนุญาตจัดการศึกษา ตามที่กฎกระทรวงวาดวยสิทธิในการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ กําหนด
(๙) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรพิจารณาจัดใหมีเจาหนาที่ใน
เขตพื้นที่การศึกษาแตละแหง ใหเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหคําปรึกษา คําแนะนํา และอํานวยความ
สะดวกให กั บ ครอบครั วที่ ข ออนุ ญ าตจั ด การศึ ก ษาโดยครอบครั ว รวมทั้ ง ควรมี ก ารปรั บ ปรุ ง การ
ดํ า เนิ น งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ให ก ารจั ด การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานโดยครอบครั ว เป น ไปอย า งมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
จากขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวขางตน คณะรัฐมนตรีไดใหกระทรวงศึกษาธิการ
รับไปพิจารณาดําเนิ นการ รวมทั้ งความเห็ นของกระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง และสํ านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจ
หนาที่ โดยอยูในกรอบของกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของโดยเครงครัดตอไปและในสวนของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดดําเนินการเพื่อการสงเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวมาอยางตอเนื่อง โดยจัดทําคูมือการดําเนินการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ที่เนนการมีสวนรวมของหนวยงานทั้งระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ กษาประถมศึ กษา สํ านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธยมศึ ก ษา องค กร บุ ค คล และ
ผูจัดการศึกษา รวมทั้งไดมีการจัดทําแนวทางการดําเนินงานเพื่อใหมีความชัดเจนในการปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น และไดแจงใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแหงทราบและดําเนินการตามแนวทางการขอ
อนุ ญ าตจัด การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานโดยครอบครัว แนวทางการประเมิ น ความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ข องผู จัด การศึ ก ษา ในกรณี ที่ มี คุ ณ วุฒิ ต่ํ ากวามั ธยมศึ กษาตอนปลายหรื อเที ย บเท า
รวมทั้งการพิจารณาจัดใหมีเจาหนาที่ในเขตพื้นที่การศึกษาใหเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใหคําปรึกษา
คํ าแนะนํ า และอํ านวยความสะดวกใหกับครอบครัวที่ ขออนุ ญาตจั ดการศึ กษาโดยครอบครัว และการ
ปรับปรุงดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเป นไปอยางมี
ประสิทธิภาพและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
๑๐) การปฏิบัติที่ไมเปนธรรม กรณี สํานักงาน 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
ของตําแหนง นั้น และค าตอบแทนเฉลี่ย ของตําแหน งที่จะนํามายุ บ จะตองครอบคลุมค าตอบแทนที่
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เกิดขึ้นจากการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงที่ ก.พ. กําหนด แตในสายงานแพทยสามารถเลื่อนระดับ
เปนนายแพทยระดับเชี่ยวชาญไดทุกตําแหนง โดยไมตองนําตําแหนงวางมายุบรวม ซึ่งผูรองเห็นวา
เปนการเลือกปฏิบัติ โดยสํานักงาน ก.พ. ควรใหมีการกําหนดตําแหนงสูงขึ้นอยางเทาเทียมกันทุกสาย
งาน และควรมีการทบทวนการออกระเบียบปฏิบัติที่สามารถปฏิบัติไดจริง
กสม. พิจารณาแลวเห็น วา การที่สํานักงาน ก.พ. ไดอนุมัติในหลักการโดยให
ปรับ ปรุง การกําหนดตําแหนงตาง ๆ ในโรงพยาบาลศูนยโรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน
โดยมีหลักการวา การกําหนดตําแหนงที่มีผลทําใหคาใชจายดานบุคคลของสวนราชการเพิ่มขึ้น ใหสวน
ราชการนําตําแหนงวางที่มีเงินมายุบเลิก โดยคํานวณจากคาตอบแทนเฉลี่ยของตําแหนงที่นํามายุบ
จะตองครอบคลุมคาตอบแทนเฉลี่ยที่เพิ่มสูงขึ้นจากการกําหนดตําแหนงนั้น เพื่อควบคุมคาใชจายดาน
บุคคลไมใหเพิ่มสูงขึ้น ดังเชน โรงพยาบาลชุมชน จํานวน ๗๓๗ แหง มีผูที่ไดปรับตําแหนงเปนหัวหนา
พยาบาล (พยาบาลวิช าชีพ ๘ วช.) จํานวน ๓๗๗ คน คงเหลือหัวหนาพยาบาลผูที่ยั งไมไดป รับ
ตําแหนงอีก ๓๖๐ คน ซึ่งติดขัดในหลักการดังกลาว โดยในสวนของความกาวหนาในสายงานพยาบาล
ผูรองกับพวกมิไดประสงคที่จะตองเปนระดับเชี่ยวชาญทุกคนดังเชนสายงานแพทยแตเพียงเพื่อขอให
พิ จารณาปรั บตํ าแหน งหั วหน าพยาบาล (พยาบาลวิชาชี พ ๘ วช.) ในส วนที่ ยั งมิ ได ดํ าเนิ นการของ
โรงพยาบาลชุ ม ชนซึ่ ง มี เพี ย งโรงพยาบาลละ ๑ ตํ า แหน ง ให ค รบถ ว นเท านั้ น ต อ มา สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขไดมีหนังสือขอยกเวนหลักเกณฑในตําแหนงสายงานแพทยและทันตแพทย
โดยขอใหการกําหนดตําแหนงสูงขึ้นของทั้งสองตําแหนงนี้เปนระดับเชี่ยวชาญ โดยไมตองนําตําแหนงวาง
มายุบรวม และสํานักงาน ก.พ. ไดอนุมัติตามที่สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขขอเฉพาะตําแหนง
สายงานแพทย ทํ า ให ตํ า แหน ง สายงานแพทย ไม ต องนํ าตํ าแหน งว างมายุ บ รวม ต อมาสํ านั กงาน
ปลั ดกระทรวงสาธารณสุ ขได มี หนั งสื อขอให ส วนราชการในสั งกั ดระงั บ การใช ตํ า แหน ง วา ง เพื่ อ นํ า
ตําแหนงวางดังกลาวมาใชบรรจุแตงตั้งนักเรียนทุนของรัฐบาลในสายงานแพทย และทันตแพทย กรณี
จึงเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องสถานะของบุคคล
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ในตําแหนงสาย
งานอื่นที่ทําหนาที่ใหบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะระหวางบุคลากรที่มีสถานะเปนแพทยกับบุคลากรที่มี
สถานะอื่ น คื อ ทั น ตแพทย เภสั ช กร พยาบาลวิ ชาชี พ นั ก รั ง สี การแพทย นั กเทคนิ ค การแพทย
นั ก วิท ยาศาสตรการแพทย นั กกายภาพบํ าบั ด นั กกิจกรรมบํ าบั ด นั กเวชศาสตรการสื่ อความหมาย
นักจิตวิทยา นักจิตวิทยาคลินิก และนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งควรมีโอกาสเทาเทียมกันในการไดรับ
การสงเสริมใหมีความกาวหนาในการทํางานในระดับที่สูงขึ้นตามความเหมาะสม ตามปฏิญญาสากล
วา ดว ยสิท ธิม นุษ ยชน ข อ ๒ (๑) ข อ ๗ กติ ก าระหว างประเทศว าด วยสิ ท ธิ พ ลเมื อ งและสิ ท ธิ
ทางการเมือง ขอ ๒๖ และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ขอ ๗
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ทั้ งนี้ ในการบริ หารประเทศ รั ฐบาลต องบริ หารราชการแผ นดิ นให เป นไปตาม
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หมวด ๕ ซึ่งมี
บั ญ ญั ติ ไว ในส วนที่ ๔ วาด วยแนวนโยบายด า นศาสนา สั ง คม การสาธารณสุ ข การศึ ก ษา และ
วัฒ นธรรม มาตรา ๘๐ (๒) วา รัฐตองสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาระบบสุขภาพที่เนนการสราง
เสริมสุขภาพอันนําไปสูสุขภาวะที่ยั่งยืนของประชาชน รวมทั้งจัดและสงเสริมใหประชาชนไดรับบริการ
สาธารณสุขที่มีมาตรฐานอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และสงเสริมใหเอกชนและชุมชนมีสวนรวมใน
การพัฒ นาสุขภาพและการจัดบริการสาธารณสุขซึ่งการดําเนินนโยบายในสวนนี้ รัฐบาลตองอาศั ย
บุคลากรที่ทําหนาที่ใหบริการสาธารณสุขเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจของรัฐบรรลุเปาหมายตามนโยบาย
ซึ่งบุคลากรดังกลาวประกอบดวยผูที่ดํารงตําแหนงหลากหลายสถานะตามสาขาวิชาชีพตาง ๆ คื อ
แพทย ทันตแพทย เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย นักเทคนิคการแพทย นักวิทยาศาสตร
การแพทย นั กกายภาพบํ าบั ด นั กกิ จกรรมบํ าบั ด นั กเวชศาสตร การสื่ อความหมาย นั กจิ ต วิ ทยา
นักจิตวิทยาคลินิก และนักวิชาการสาธารณสุข ในการนี้ รัฐบาลควรมีกรอบแนวทางการเขาสูตําแหนง
และการเลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้นของบุคลากรที่ทําหนาที่ใหบริการสาธารณสุข ในแตละสถานะวิชาชีพ
ใหเป นไปดวยความเปนธรรม เพื่อใหทุกคนมีค วามมั่น ใจในความกาวหน าและมีขวัญ กําลังใจในการ
ทํางานตอไป
กสม. จึ ง มี ม ติ ให มี ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายในภาพรวมต อ สํ า นั ก งาน ก.พ.
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะรัฐมนตรี เพื่อใหมีแนวทางในการปฏิบัติใหเทาเทียมกัน
ทั่วประเทศ และใหสอดคลองกับมิติดานสิทธิและเสรีภาพ ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพันธกรณีระหวางประเทศ ที่ใหการคุมครองและรับรองไว ดังนี้
(๑) สํานักงาน ก.พ. ควรมีการทบทวนปรับปรุงหลักเกณฑ การกําหนดตําแหนงใน
ระดับ ที่สูง ขึ้น ของทุกสายงานใหเป นไปตามแนวทางที่กอใหเกิดความเปนธรรม โดยคํ านึงถึงความ
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
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(๓) คณะรัฐมนตรีควรมีนโยบายใหสํานักงาน ก.พ. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิ จารณาภาพรวมของประเทศในการบริห ารงบประมาณด านบุ ค ลากรของหน วยงานต าง ๆ ที่ มี
ความสําคัญในดานการใหบริการดานสุขภาพ การศึกษา และการสาธารณสุข เปนตน เพื่อใหมีความ
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกัน และเปนแนวทางในการปฏิบัติตอบุคคลที่กอใหเกิดความเปน
ธรรม เนื่องจากในวิชาชีพตาง ๆ ก็มีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ และประการสําคัญ สํานักงาน
ก.พ. เปนหนวยงานที่ดูแลดานการบริหารกําลังคนภาครัฐ และเปนหนวยงานที่กํากับดูแลขาราชการ
พลเรือน เพื่อใหเกิดการแกไขปญ หาในภาพรวมของประเทศ และเปน การสรางขวัญ กําลังใจใหกับ
ผู ป ฏิ บั ติ ง านในด า นความก า วหน า ของแต ล ะวิ ช าชี พ จึ ง ควรมี ก ารพิ จ ารณาทบทวนหลั ก เกณฑ
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) มาตรการและแนวทางการรองรั บผู ต อ งโทษหลั ง การปล อ ยตั ว จํานวน
๓๘,๐๐๐ คน ที่ ได รั บ อภั ย โทษตามพระราชกฤษฎี ก าพระราชทานอภั ย โทษ พ.ศ. ๒๕๕๘
(รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๙๔๖/๒๕๕๘)
กรณีที่สื่อมวลชนไดนําเสนอขาวกรณีมาตรการและแนวทางการรองรับผูตองโทษ
หลังการปลอยตัว จํานวน ๓๘,๐๐๐ คน ที่ไดรับการอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย
โทษ พ.ศ. ๒๕๕๘ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดประชุมหารือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒ นาสัง คม
และความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน
เพื่อจัดระบบรองรับการปลอยผูตองโทษตามพระ
ราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ โดยไดกําหนด
มาตรการทั้ง ระยะสั้น และระยะยาวที่จะรองรับ
คนกลุม นี ้ เชน หนว ยงานที ่เ กี่ย วขอ งจะตอ งมี
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ระบบคัดกรองและออกใบประเมินวาเปนกลุมคนที่ผานระบบการประเมินจากภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
แลว เพื่อใหผูประกอบการหรือบริษัท มีความเชื่อมั่นที่จะรับเขาทํางาน และแนวคิดในการนําระบบที่
ภาครัฐอุดหนุนบริษัทที่รับคนกลุม นี้เ ขาทํางาน โดยรัฐอาจสนับ สนุน เงิน เดือ นสมทบอีก รอยละ ๓๐
เพื ่อ ใหเ กิด การจา งงานและไมห วนกลั บ ไปกระทํ าความผิ ด เป น ตน ประกอบกั บ เรื่อ งในลั กษณะ
เดียวกันนี้ กสม. ไดเ คยวินิจ ฉัย ในประเด็นกรณีผูที่เ คยรับ โทษใหจําคุกถูกจํา กัดสิท ธิในการเขารับ
ราชการ และกรณีคัด แยกขอมูลทะเบียนประวัติอาชญากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยไดมี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอหนวยงานที่เกี่ยวของในการเปดโอกาสใหผูที่เคยตองโทษจําคุกสามารถ
ประกอบอาชีพที่สุจริตไดกลับตนเปนคนดี และใชชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข
กสม. จึงไดมีการตรวจสอบมาตรการและแนวทางการรองรับผูตองโทษหลัง
การปลอยตัวของรัฐบาล โดยเฉพาะกระทรวงยุติธรรม โดยไดเชิญผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของมาให
ขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการรับผูเคยตองโทษเขาทํางานทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยสามารถ
ประมวลขอมูลและความเห็นของหนวยงานตางๆ ได ดังนี้
(๑) จากการรับฟงคําชี้แจงของผูแทนกรมราชทัณฑในเรื่องมาตรการรองรับ
ผูพนโทษที่ไดรับพระราชทานอภัยโทษ จํานวน ๓๘,๐๐๐ คน นั้น รัฐบาลตองการใหทุกภาคสวนให
ความชวยเหลือแกผูไดรับการปลอยตัวจากเรือนจํา ดังนั้น รัฐควรมีแนวทางสงเสริม หรือมาตรการ
ช วยเหลื อให ห น วยงานต าง ๆ สามารถนํ านโยบายของรัฐบาลไปปฏิ บั ติ อย างเป น จริง ได เช น รั ฐ
สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือในการจายเปนคาจางสวนหนึ่ง หากมีการจางผูพนโทษเหลานี้ หรือเปน
มาตรการด า นภาษี ที่ จ ะให ป ระโยชน ด า นภาษี แ ก บ ริ ษั ท เอกชนที่ รั บ ผู พ น โทษเข า ทํ า งาน ซึ่ ง การ
ดําเนินการเรื่องดังกลาวจะตองทําความตกลงระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กระทรวง การคลัง
และ ที่เกี่ยวของตอไป โดยกรมอาจมีการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ราชทัณฑเปนผูมีบทบาทหลักใน
การผลักดันเรื่องนี้อยางจริงจังตอไป อยางไรก็ตาม หากรัฐมีนโยบายที่จะผลักดันในเรื่องนี้อยางจริงจัง
โดยออกเปนกฎหมาย ควรเปนกฎหมายในลักษณะของการสงเสริมการประกอบอาชีพของผูพนโทษ
แตมิใชในลักษณะของการบังคับใหหนวยงานของภาครัฐหรือเอกชน ตองดําเนินการ
(๒) ในสวนของการสงเสริมอาชีพ ซึ่งกรมราชทัณฑไดดําเนินการอยูแลว เปน
เรื่องที่ค วรสนับ สนุน ใหมีก ารดํา เนิน การอยา งจริง จัง โดยอาจแกไ ขเพิ่ม เติม พระราชบัญ ญัติ
ราชทัณ ฑฯ เพื่อใหกรมราชทัณฑมีอํานาจหนาที่ในเรื่องการฟนฟูหรือการเตรียมความพรอมใหกับผูพน
โทษเพื่อใหกลับคืนสูสังคมได เพราะหากสังคมใหการยอมรับผูพนโทษเขาสูสังคม ก็จะเปนการลดปริมาณ
การกระทําผิดซ้ําของคนเหลานี้ได นอกจากนี้ กรมราชทัณฑควรมีการฝกอบรมอาชีพเฉพาะ โดยอาจ
ประสานกับกรมพัฒนาฝมือแรงงานเพื่อผลิตแรงงานที่มีฝมือและคุณภาพดานตาง ๆ เพื่อปอนใหกับ
หนวยงานตาง ๆ นอกจากนี้ กสม. เห็นวา ผูพนโทษสวนใหญมีความประสงคจะประกอบอาชีพอิสระ
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แตประสบปญหาขาดแคลนเงินทุน กรมราชทัณฑหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรจัดสรรงบประมาณ
เพื่อสนั บ สนุน ใหผูพ น โทษสามารถประกอบอาชี พอิสระไดตามความตอ งการเพื่อ มิใ หตอ งกลับ ไป
กระทําความผิดซ้ําอีก สวนการใหเปนเงินอุดหนุนหรือเงินทุนแกผูพนโทษเพื่อประกอบอาชีพอิสระนั้น
อาจตองพิจารณาสิทธิของประชาชนทั่วไปในการไดรับโอกาสดังกลาวประกอบดวย
(๓) ในการคื น คนดี สู สั ง คม นอกจากจะพิ จ ารณาสิ ท ธิ ใ นการประกอบ
อาชี พ ของผูพนโทษแลว จะตองพิจารณาถึงสิทธิของประชาชนทั่วไป และหนวยตาง ๆ ในสังคม ใน
การที่จะไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินไปพรอม ๆ กัน โดยควรคํานึงถึงความคิดเห็นและ
ความรูสึ กในเรื่องความมั่น คงปลอดภัย ของสังคมควบคู กัน ไปดวย เช น หากรัฐมีค วามต องการให
ภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทํางาน ก็ควรมีมาตรการของรัฐที่รับรองวา หนวยงานที่รับผูพนโทษเขา
ทํางานจะมีหลักประกันความปลอดภัยตามสมควรในการรับบุคคลเหลานี้เขาทํางาน
(๔) ภาครัฐควรเปนตัวอยางแกภาคเอกชนในการรับผูพนโทษเขาทํางาน แต
จากการพิจารณากฎหมายและระเบียบตาง ๆ ของหนวยงานภาครัฐ ยังไมเปดชองใหมีการรับผูเคย
ตองโทษทางอาญาเขาทํางานได ในสวนของหนวยงานภาครัฐ จึงควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑใน
การรับบุคคลเขาทํางาน ทั้งนี้ ควรกําหนดหลักเกณฑใหมีการ
เป ด ช อ งให มี ก ารใช ดุ ล พิ นิ จ ในการพิ จ ารณารั บ บุ ค คลที่ เคย
ต อ งโทษเข า ทํ า งานได เนื่ อ งจากเจ าหน าที่ ของรั ฐในแต ล ะ
หน วยงานมี สถานะที่ แตกต างกั น เช น พนั กงานจ าง ลู กจ าง
ชั่วคราว ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ขาราชการ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และลักษณะงานที่ปฏิบัติก็มีความแตกตางกัน จึง
ไมควรกําหนดเปนหลักเกณฑ ที่เครงครัด ดังเชนที่ปรากฏอยูใน
ปจจุบันของหลายหนวยงานวา ผูที่เคยตองคําพิพากษาถึงที่สุด
ใหจําคุก เปนคุณสมบัติตองหามในการเปนเจาหนาที่ของรัฐ โดย
ไมมีขอยกเวน หรือไมควรตีความวา การมีประวัติอาชญากรรม
ในทะเบียนประวัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ถือวา มีความประพฤติเสื่อมเสียและบกพรองในศีลธรรมอัน
ดี ทําใหขาดคุณสมบัติและเปนลักษณะตองหามในการเปนเจาหนาที่ของรัฐ
จากการรับฟงขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการรับผูเคยตองโทษเขาทํางานทั้ง
ในภาครัฐและภาคเอกชน จากผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของแลว กสม. จึงไดจัดทําขอเสนอแนะในการ
รวมผลักดันใหมาตรการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนของผูตองโทษปรากฏเปนจริงได ดังนี้
(๑) คณะรัฐมนตรีค วรพิจารณาสนับ สนุน งบประมาณชวยเหลือในการจาย
เปนคาจางสวนหนึ่ง หากมีการจางผูพนโทษเหลานี้ หรือเปนมาตรการดานภาษีที่จะใหประโยชนดาน

๒๕๖

๒๕๗
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ภาษีแกบริษัทเอกชนที่รับผูพนโทษเขาทํางาน ซึ่งการดําเนินการเรื่องดังกลาวจะตองทําความตกลง
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงการคลัง และอาจมีการแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ที่ เกี่ ย วข อ งต อ ไป โดยกรมราชทั ณ ฑ เป น ผู มี บ ทบาทหลั ก ในการผลั ก ดั น เรื่ อ งนี้ อ ย า งจริ ง จั ง ต อ ไป
อยางไรก็ตามหากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายที่จะผลักดันในเรื่องนี้อยางจริงจัง โดยออกเปนกฎหมาย
ควรเปนกฎหมายในลักษณะของการสงเสริมการประกอบอาชีพของผูพนโทษ แตมิใชในลักษณะของ
การบังคับใหหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ตองดําเนินการ
(๒) ในสวนของการสงเสริมอาชีพ ซึ่งกรมราชทัณฑไดดําเนินการอยูแลว เปน
เรื่องที่ควรสนับสนุนใหมีการดําเนินการอยางจริงจัง โดยอาจแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญั ติราชทัณฑ ฯ
เพื่อ ใหกรมราชทัณฑมีอํานาจหนาที่ในเรื่องการฟนฟูหรือการเตรียมความพรอมใหกับผูพนโทษเพื่อให
กลับคืนสูสังคมได และกรมราชทัณฑควรมีการฝกอบรมอาชีพเฉพาะ โดยอาจประสานกับกรมพัฒนา
ฝมือแรงงานเพื่อผลิตแรงงานที่มีฝมือและคุณภาพดานตาง ๆ เพื่อปอนใหกับหนวยงานตาง ๆ
(๓) ผูพ นโทษสวนใหญที่มีความประสงคจะประกอบอาชีพอิสระแตประสบ
ปญ หาขาดแคลนเงิน ทุ น กรมราชทัณ ฑ ห รือหน วยงานที่เกี่ย วของจึงควรจัด สรรงบประมาณเพื่ อ
สนับสนุนใหผูพนโทษสามารถประกอบอาชีพอิสระไดตามความตองการเพื่อมิใหตองกลับไปกระทําความผิด
ซ้ําอีก สวนการใหเปนเงินอุดหนุนหรือเงินทุนแกผูพนโทษเพื่อประกอบอาชีพอิสระนั้น อาจตองพิจารณา
สิทธิของประชาชนทั่วไปในการไดรับโอกาสดังกลาวประกอบดวย
(๔) หากคณะรัฐมนตรีมีนโยบายขอความรวมมือตอทุกภาคสวน โดยเฉพาะ
ใหภาคเอกชนรับผูพนโทษเขาทํางาน ก็ควรมีมาตรการของรัฐที่รับรองวา หนวยงานที่รับผูพนโทษเขา
ทํางานจะมีหลักประกันความปลอดภัยตามสมควรในการรับบุคคลเหลานี้เขาทํางาน
(๕) ในสวนของหนวยงานภาครัฐ ควรพิจารณาทบทวนหลักเกณฑในการ
รับบุคคลเขาทํางาน ทั้งนี้ ควรกําหนดหลักเกณฑใหมีการเปดชองใหมีการใชดุลพินิจในการพิจารณา
รับ บุ คคลที่เคยตองโทษเขาทํางานได และไมค วรตีค วามวา การมีป ระวัติอาชญากรรมในทะเบี ย น
ประวัติของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ถือวา มีความประพฤติเสื่อมเสียและบกพรองในศีลธรรมอันดี
ทําใหขาดคุณสมบัติและเปนลักษณะตองหามในการเปนเจาหนาที่ของรัฐทุกกรณี
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๔.๗ ประเด็นที่ ๗ : สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
กสม. กําหนดใหพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนพื้นที่สําคัญ ในการดําเนินการทั้งดานการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งเปนงานเชิงรับ ไดแก งานการคุมครองสิทธิมนุษยชน งานการ
ตรวจสอบกรณีรองเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไมเปนธรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
จัง หวัด ชายแดนภาคใต และงานดา นประเด็น ยุท ธศาสตรสิท ธิม นุษ ยชนซึ่ง เปน งานเชิง รุก ไดแ ก
งานการสงเสริมสิทธิมนุษยชน งานประสานความรวมมือในการสรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชนกับ
บุคคลและองคกร เชน การแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางองคความรูเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพื่อเสริม
กําลัง (Empowerment) ใหกับบุคคลและชุมชนเพื่อใหมีความเขมแข็งในการพิทักษสิทธิของตนเองได
การประสานหน วยงานในการสรางองค ค วามรูเพื่ อสงเสริมการทํางานดานสิทธิม นุษ ยชนระหวาง
หนวยงาน ซึ่ง กสม. มีการดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
๔.๗.๑ ผลการดําเนินงานดานการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนจํานวน ๓๐๗ คํารอง จําแนกคํารองตามพื้นที่เกิดเหตุ ดังนี้
จั ง หวั ด ป ต ตานี ๑๐๐ คํ า ร อ ง จั ง หวั ด ยะลา ๘๗ คํ า ร อ ง
จังหวัดนราธิวาส ๑๐๓ คํารอง และจังหวัดสงขลาในอําเภอนา
ทวี จะนะ เทพา และสะบายอย ๑๗ คํารอง ซึ่งมีประเด็นการ
รองเรียน ไดแก การซอมทรมาน กระบวนการยุติธรรม การ
เยียวยา การสูญหาย และอื่น ๆ จากกรณีการตรวจสอบกรณี
รองเรีย นดังกลาว กสม. ไดตรวจสอบและจัดทํารายงานผล
การพิ จ ารณาเพื่ อ เสนอมาตรการการแก ไ ขป ญ หา รวมถึ ง มี
ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายไปยั ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ
พิจารณาดํ าเนิ น การตามอํานาจหน าที่ โดยมีกรณี ที่น าสนใจ
และเปนประเด็นที่สําคัญ จําแนก ๒ กลุม ดังนี้
๑) กรณีที่ กสม. ไดกําหนดมาตรการการแกไขปญหาไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยจัดทําเปนรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
๑.๑) กรณี รองเรียนวาเจาหนาที่ฝายความมั่นคงมีการกระทําการทรมานและ
การปฏิ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร า ยไร ม นุ ษ ยธรรม (คํา ร อ ง ๓๔ คํา ร อ ง, รายงานผล
การพิจารณาฯ ที่ ๒๗๕-๓๐๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓)

๒๕๘

๒๕๙
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กสม. ไดตรวจสอบเรื่องรองเรียนกรณีดังกลาวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตตอ
ผูตองหาหรือผูตองสงสัยวาเกี่ยวของกับสถานการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใน
ขั้นตอนการปดลอม การตรวจค น ขั้น ตอนการจับ กุม การเชิญ ตัว การควบคุ มตัว และการซั กถาม
พฤติการณที่ถูกกลาวอาง เชน การช็อตดวยไฟฟา การใชเทาเหยียบย่ํา การทุบตี การใชบุหรี่จี้ตาม
รางกาย การไมใหนอนหลับ การไมใหรับประทานอาหาร หรือใชกระบวนการซักถามในชวงเวลาซึ่ง
เปนเวลานอนพักผอน และการขมขูคุกคามในรูปแบบตาง ๆ โดยเปนคํารองในระหวางป ๒๕๕๐ –
๒๕๕๓ รวม ๓๔ คํารอง และมีรายงานผลการตรวจสอบแลวโดย กสม. เห็นวา การปฏิบัติหนาที่ของ
เจาหนาที่ดานความมั่นคงมีหลายกรณี ที่เขาขายการใชกําลังที่ไมเหมาะสม และมีลักษณะที่เปนการ
กระทําทรมานหรือการปฏิบั ติที่ไรมนุ ษ ยธรรม รวมถึงมีการพัฒ นารูป แบบการกระทําที่จะทําใหไม
สามารถตรวจพบรองรอยบาดแผล มีการขมขู และกดดันดานจิตใจ
กสม. มีความเห็นวา เพื่อเปนการปองกันปญหาที่จะไมใหมีการกระทําในลักษณะ
ที่เปนการทรมานหรือมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม หรือเปนการสรางเงื่อนไขที่จะนําไปสูการกอความไม
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต และเพื่อเปนการคุมครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมตามที่ได
รับรองและคุมครองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ซึ่งบังคับใชขณะนั้น)
กติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง อนุสัญ ญาการตอตานการทรมาน
และการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดรายไรมนุษยธรรมหรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี ประมวลกฎหมายอาญา
และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กสม. จึงเสนอมาตรการการแกไขปญหาตอรัฐบาลและ
หนวยงานที่เกี่ยวของรวมทั้งหมด ๕ ดาน กลาวคือ มาตรการดานกฎหมาย ดานสิทธิมนุษยชนศึกษา
ดานกลไกการคุ มครองสิทธิมนุ ษ ยชน ดานกระบวนการยุติธรรม และดานการเยี ย วยา พรอมทั้งมี
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอรัฐบาล ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๒๘ เพื่ อ ให ห น ว ยงานที่ เกี่ ย วขอ งรั บ ไปพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามอํ า นาจหน า ที่ ที่
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
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มี ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ไปยั ง หน ว ยงาน โดยอาศั ย อํา นาจตาม พระราชบั ญ ญั ติ ค ณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๒๕ วรรคสาม
กสม. ได มี ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ไปยั ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งดั ง นี้ คื อ (๑)
หนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการตามมาตรการ ๕ ดาน ตามรายงานฯ ฉบับที่ ๑ (๓๔ คํารอง)
เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอสังคมและลดเงื่อนไขที่กอใหเกิดความไมเปนธรรม (๒) หนวยงานที่เกี่ยวของ
ตองใหเจาหน าที่ระดับ ปฏิบั ติมีความเขาใจและรับ ทราบนโยบายและแนวปฏิบั ติในการแกไขป ญ หา
ภาคใต ต ามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนโดยเคร ง ครั ด (๓) ส ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษาให ม ากยิ่ ง ขึ้ น
และแพร ห ลาย (๔) ข อ กั ง วลของ กสม. ต อ การจั ด ทํ า รายงานของรั ฐ บาลตามอนุ สั ญ ญา 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
คื บ หน าทางคดี ให ท ราบแต อ ย า งใด ผู รอ งมี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ การเสี ย ชี วิต ในกรณี ดั ง กล าวจึ ง
รองเรียนขอใหตรวจสอบขอเท็จจริง
กสม. ไดตรวจสอบและกําหนดมาตรการการแกไขปญหา รวมถึงมีขอเสนอแนะไปยังหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ คือ เสนอมาตรการการแกไขปญหาไปยังจังหวัดสงขลา และอําเภอจะนะ ในฐานะผูกํากับ
ดูแลศูนยฟนฟูสมรรถภาพรางกายจินดาภรณ ดังนี้ คือ (๑) สมควรพิจารณาตรวจสอบขอเท็จจริงและ
กําหนดมาตรการ เพื่อหาแนวทางปองกันมิใหเกิดเหตุการณในลักษณะดังกลาวอีก และตองขอความ
รวมมือชุมชนและประชาชนในพื้นที่ประกอบดวย (๒) จัดทําขอควรปฏิบัติหรือสิ่งที่ไมควรปฏิบัติของ
เจาหน าที่ที่มีตอผูเขารับการบําบั ดยาเสพติด เพื่อเปน การป องกันมิใหมีการกระทําหรือละเลยการ

๒๖๐

๒๖๑
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กระทําอันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประมวลกฎหมายอาญา และอนุสัญญาวา
ดวยการต อต านการทรมานฯ รวมทั้ งการใช เครื่องพั น ธนาการ (กุญ แจมือ ) ไมส ามารถกระทํ าได
เนื่องจากผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ พุทธศักราช ๒๔๗๙ (๓) จัดใหมีแพทยเฉพาะ
ทางดานการบําบัดยาเสพติดเขาไปดูแลในการบําบัดผูติดยาเสพติดนอกเหนือจากการมีแพทยเขาไป
ตรวจสุขภาพของผูรับการบําบัดเปนประจําทุกเดือน (๔) การรับบุคคลเขามาบําบัดที่ศูนยฯ ในกรณีที่
เปนเด็ก เยาวชน หรือบุคคลที่อาจจะตองไดรับการปกปองคุมครองมากกวาผูใหญ ควรมีการคัดแยก
ระดับ อายุเ บื้อ งตน และใหผูที่มีค วามรูค วามเขา ใจเกี่ย วกับ กฎหมายและกลไกการคุม ครองเด็ก
เขา มาคุมครองดูแลใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ (๕) กําหนดมาตรการ
หรือกลไกในการบําบัดยาเสพติดโดยคํานึงถึงผูติดยาเสพติดที่อาจจะเปนเด็กผูหญิงใหไดรับการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกับเด็กผูชายตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็กพ.ศ. ๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติด ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (๖) ศู น ย ฯ ควรเพิ่ มมาตรฐานดานการบํ าบั ด โดย
อาจจะสงเสริมใหมีการใชยาบําบัดผูติดยาเสพติดที่เขามารับฏารบําบัดที่ศูนยฯ
กสม. ไดเสนอมาตรการการแกไขป ญ หาไปยั ง ศู น ย อํานวยการบริหารจัง หวัด
ชายแดนภาคใต และสํานักงานพัฒ นาสังคมและความมั่น คงของมนุ ษ ย จังหวัดสงขลาวา ควรเป น
หนวยงานหลักในการประสานงานการพัฒนาศูนยฟนฟูสมรรถภาพรางกายจินดาภรณอยางบูรณาการ
เชน กิจกรรมของศูนยฯ เกี่ยวกับการฝกรางกาย จิตใจ และการฝกอาชีพ โดยใชเจาหนาที่อาสาสมัคร
อาจยั ง ไม เ พี ย งพอควรให ห น ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งที่ ส ามารถอํ า นวยความสะดวกหรื อ สนั บ สนุ น
ในดานตาง ๆ เช น กระทรวงศึ กษาธิการ กระทรวงยุ ติธรรม และกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย เขาไปสงเสริมใหชุมชนและเจาหนาที่อาสาสมัครไดมีความรูและทักษะเพิ่มขึ้น
ในลั ก ษณะที่ ไ ม ค รอบงํ า ความคิ ด ของชุ ม ชนและชาวบ า นก็ จ ะทํ า ให ก ารพั ฒ นาศู น ย ฯ เป น ระบบ
มีมาตรฐานและความกาวหน าและศู น ย อํานวยการบริหารจัง หวัดชายแดนภาคใต จังหวัด สงขลา
อํ า เภอจะนะ และสํ า นั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย จั ง หวั ด สงขลาสมควรให
ความช ว ยเหลื อ เยี ย วยาแก ค รอบครั ว ของผู เสี ย ชี วิ ต ทางด านจิ ต ใจ และประสานกั บ หน ว ยงานที่
เกี่ยวของในเรื่องเงินชวยเหลือตามพระราชบัญญัติคาตอบแทนผูเสียหาย และคาทดแทนและคาใชจาย
แกจําเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔
นอกจากนี้ ในเชิงนโยบาย กสม. ไดมีขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรี ดังนี้ (๑)
คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงยุติธรรม ควรจัดสรรงบประมาณในการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดเพิ่มขึ้น
เนื่ องจากงบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรใหกับ กรมคุ มประพฤติเพื่ อใชบํ าบั ดฟ นฟู ผูติด ยาเสพติดทั้ ง
ประเทศจํานวน ๑๕,๐๐๐ คนตอป เมื่อเทียบกับจํานวนผูติดยาเสพติดเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดน
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ภาคใต ซึ่งมีจํานวนประมาณ ๒๐,๐๐๐ คน ทําใหงบประมาณไมเพียงพอตอการแกไขปญหายาเสพติด
ทั้งประเทศ และ (๒) คณะรัฐมนตรี โดยหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดตั้งศูนยบําบัดยาเสพติด โดย
การมีสวนรวมของชุมชนในภาพรวมทั้งประเทศ หนวยราชการไมควรเขาไปทําหนาที่กํากับ แตควรเขา
ไปในลัก ษณะส ง เสริม ให ส ามารถดํ าเนิ น งานได และจัด ทํ าเป น ต น แบบไวเป น ตัวอย างให กับ ชุ มชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือหมูบานอื่น ๆ ที่จะนําไปใชได เนื่องจากอัตรากําลังของเจาหนาที่
ภาครัฐไมสามารถเขาไปจัดตั้งศูนยฯ ไดทุกตําบลหรือหมูบาน หากเห็นวาชุมชนมีการรวมมือกันแตยัง
ขาดความรูทางวิชาการ ควรแนะนําสงเสริมใหค วามรูเพื่อนําไปตอยอดจากสิ่งที่ชุมชนไดทําไวแลว
อาจจะทําใหประหยัดงบประมาณและไดรับความรวมมือจากชุมชน
๑.๔) กรณีบุตรชายของผูรองเสียชีวิตขณะอยูในความควบคุมของเจาหนาที่
ทหารคายอิงคยุทธบริหาร จังหวัดปตตานี (คํารอง ๒๙๔/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่
๒๕๓/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๖)
ผูรองไดรองเรียนวา เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๓ เจาหนาที่ทหารและ
เจา หนา ที่ตํา รวจไดนํ า ตัว บุต รชายของผูรอ งไปสอบสวนที่ค า ยอิง คยุท ธบริห าร ตําบลบ อทอง
อําเภอหนองจิก จัง หวัดป ต ตานี ตอมาเมื่อวัน ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ผูรองไดรับ แจงขาวจาก
ปลั ด อํา เภอสายบุ รี ว า บุ ต รชายของผู ร อ งได เ สี ย ชี วิ ต เนื่ อ งจากผู ก คอตายภายในห อ งควบคุ ม
ศู น ยเสริมสรางความสมานฉั น ท (ศสฉ.) ผูรองจึงได ไปรับ ศพบุ ต รชายเพื่ อนํ าไปประกอบพิ ธีท าง
ศาสนาอิสลาม แตเนื่องจากการเสียชีวิตของบุตรชายเป นการเสียชีวิตขณะอยูในความควบคุ มของ
เจา หน าที่ ทหารและสภาพศพของบุ ตรชาย ปรากฏบาดแผลและร องรอยฟกช้ําตามรา งกาย จึ ง
รองเรียนขอใหตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของบุตรชายของผูรอง
จากกรณี ดัง กลาว กสม. ได มีขอเสนอแนะเชิ งนโยบายตอกองอํานวยการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค ๔ (กอ.รมน.ภาค ๔) คือ (๑) การซักถามหรือการแสวงหา
ขอมูลพยานหลักฐาน ควรใหเจาหน าที่ตํารวจเป นผูซักถาม เนื่องจากมีค วามเชี่ย วชาญเฉพาะดาน
มากกว าเจา หน าที่ ท หาร และต อ งไม ใ ช วิธี การที่ รุน แรง เช น การซ อ มทรมาน การซั ก ถามโดยใช
เวลานาน การกดดันทางดานจิตใจดวยวิธีการตาง ๆ เพื่อใหไดขอมูล เปนตน (๒) ควรมีนักจิตวิทยา
หรื อ จิ ต แพทย ป ระจํ า สถานที่ ค วบคุ ม ตั ว เพื่ อ สั ง เกตการณ ดู แ ล หรื อ ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า กลุ ม
ผู ถู ก ควบคุ ม ตั ว เพื่ อ มิ ใ ห อ ยู ใ นภาวะทางจิ ต ใจที่ เ สี่ ย งต อ การทํ า ร า ยตนเอง (๓) การดู แ ล
ผู ต อ งสงสั ย ในระหว า งการควบคุ ม ของเจ า หน า ที่ เมื่ อ มี ก ารเชิ ญ ตั ว ผู ต อ งสงสั ย มาซั ก ถามและ
ควบคุมตัว จะตองมีการดูแลและคุมครองความปลอดภัย มิใหเกิดการกระทําอันตรายตอชีวิตและ
รางกาย ไมวาจะเปนการกระทําดวยตนเองหรือถูกกระทําดวยวิธีการใด ๆ เกิดขึ้นอีกและ (๔) หาก

๒๖๒

๒๖๓
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ปรากฏวามีการฝาฝน หรือมีการรองเรีย นวาเจาหนาที่ไมป ฏิบัติตามระเบีย บกองอํานวยการรักษา
ความมั่ น คงภายในภาค ๔ ว า ด ว ยการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานเจ า หน า ที่ ต ามมาตรา ๑๑ แห ง
พระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแนวทางการจับกุม และ
ควบคุ ม ตั ว บุ ค คลที่ ต อ งสงสั ย ตามพระราชกํ า หนดการบริ ห ารราชการในสถานการณ ฉุ ก เฉิ น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ใหมีการสอบสวนขอเท็จจริงและดําเนินการทางวินัยหรือทางอาญากับเจาหนาที่ที่ฝาฝน
อยางเครงครัด
๑.๕) กรณี เจาหนาที่ทหาร คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทรรุมทําราย
รางกายพลทหารซึ่ง เปนหลานชายของผูรองจนเสียชีวิต (คํารอง ๒๕๒/๒๕๕๔, รายงานผล
การพิจารณาฯ ที่ ๑๕๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
ผู ร อ งกล า วอ า งว า หลานชายของผู ร อ งเป น พลทหารกองประจํ า การรุ น ป
๒๕๕๔ กองพลพัฒนาที่ ๔ คายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร อําเภอเจาะไอรอง จังหวัดนราธิวาส
ไดหลบหนีออกจากคายเพื่อเดินทางกลับบานที่จังหวัดสงขลา เนื่องจากทนการฝกไมไหว แตเจาหนาที่
ทหารได ติ ด ตามนํ า ตั วกลั บ ไปในค า ยและรุม ทํ า รา ยรา งกายจนได รับ บาดเจ็ บ สาหั ส และเสี ย ชี วิ ต
ในเวลาตอมา
กสม. จึงไดเสนอมาตรการการแกไข ไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ กลาวคือ (๑)
เจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรม ตองดําเนินการกรณีตามคํารอง โดยใหดําเนินคดีตามกฎหมาย
แก บ รรดาผู ถู ก ร อ งทั้ ง หมดเพื่ อ ความยุ ติ ธ รรม หากผลการสอบสวนพบว า ผู ก ระทํ า ความผิ ด
นอกเหนื อ จากผู ถูก รองดั ง กล าวแล ว ให มี การดํ าเนิ น การตามกฎหมายต อ ไป ซึ่ ง เรื่ องนี้ สํ านั กงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) สมควรเรงรัดการ
ดําเนินคดีเพื่อหาผูกระทําความผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็ว (๒) กรณีตามคํารองที่เกิดขึ้นเปน
การกระทําของผูถูกรองซึ่งเปนทหารดวยกัน ซึ่งในทางพิจารณาฟงไดวาเปนการกระทําของบุคคลหรือ
กลุมบุ คคลซึ่งขาดการกํากับ ดูแลที่ดี จึงสมควรที่หนวยงานที่เกี่ย วของโดยเฉพาะ กอ.รมน.ภาค ๔
กองทั พ ภาคที่ ๔ จะได วางมาตรการป อ งกั น และมิ ให เกิ ด เหตุ ก ารณ ดั ง เช น กรณี นี้ ขึ้ น อี ก และ (๓)
หนวยงานที่เกี่ยวของสมควรใหมีการเยียวยาทั้งรูปตัวเงิน และชวยเหลือครอบครัวของผูเสียหาย โดย
ใหความสําคัญตอการชวยเหลือดานจิตใจดวย
สวนในเชิงนโยบาย กสม. ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายไปยังคณะรัฐมนตรีวา
คณะรัฐมนตรีสมควรดําเนินการอนุวัติกฎหมายภายในใหเปนไปตามอนุสัญญาตอตานการทรมานและ
การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรม หรือที่ย่ํายีศักดิ์ศรี (CAT) รวมถึงการเตรียมการ
รองรับการเขาเปนภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาตอตานการทรมานฯ (OPCAT)
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๑.๖) กรณี ขอความเปนธรรมและขอใหฟองคดีแทนผูเสียหาย จากเหตุการณ
สลายการชุ ม นุ ม และควบคุ ม ตั ว ผู ชุ ม นุ ม ที่ อํ า เภอตากใบ จั ง หวั ด นราธิ ว าส เมื่ อ วั น ที่ ๒๕
ตุลาคม ๒๕๔๗ (คํารองที่ ๔๑๘/๒๕๕๓, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๙๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘
สิงหาคม ๒๕๕๗)
ผู รอ ง (๒๘ ราย) เป น ตั ว แทนของญาติ ผู เสี ย ชี วิ ต และผู ที่ ได รั บ บาดเจ็ บ จาก
เหตุการณสลายการชุมนุมและควบคุมตัวผูชุมนุมที่ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไดรองเรียนตอ
กสม. ว า เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ ตุ ล าคม ๒๕๔๗ ได มี ก ารสลายการชุ ม นุ ม และควบคุ ม ตั ว ผู ชุ ม นุ ม ที่
อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส จนเปนเหตุใหมีผูเสียชีวิตและผูไดรับบาดเจ็บจํานวนมาก แตผูที่มี
สวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนดังกลาวยังมิไดถูกดําเนินคดีหรือรับโทษตามกระบวนการ
ยุติธรรม ผูรองจึงรองเรียนตอ กสม. เพื่อขอใหฟองคดีแทนผูเสียหาย กสม. ไดพิจารณาคํารองแลว
เห็นวากรณีตามขอรองเรียน ผูรองประสงคให กสม. ใชอํานาจหนาที่ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง
(๔) ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ (ซึ่งบังคับใชในขณะนั้น) เพื่อฟองคดี
ตอศาลยุ ติธรรมแทนผูเสีย หาย ตอมาในระหวางตรวจสอบ หนวยงานที่เกี่ย วของไดมีการเยียวยา
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
หรือที่ย่ํายีศั กดิ์ศ รี ดังนั้ น คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของตองถือเป นบทเรีย นสําคั ญ เพื่ อ
นําไปสูแนวทางปฏิบัติในการปองกันมิใหเกิดความสูญเสียเดียวกันนี้อีกในอนาคต ซึ่งอาจถูกนําไปเปน
เงื่อนไขในการสรางความขัดแยงโดยกลุมผูมีความเห็นตาง นําไปสูการลดทอนความเชื่อมั่นของภาค
ประชาชนที่มีตอหนวยงานภาครัฐ และจะเปนอุปสรรคสําคัญที่สงผลใหการแกไขปญหาความขัดแยง
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตมีความยุงยากและซับซอนมากยิ่งขึ้น จึงมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตาม

๒๖๔

๒๖๕
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มาตรา ๑๕ (๓) แห ง พระราชบั ญ ญั ติค ณะกรรมการสิ ท ธิมนุ ษ ยชนแหง ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไปยั ง
คณะรัฐมนตรี กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน เพื่อพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
๑.๖.๑) คณะรั ฐ มนตรี และกระทรวงกลาโหม ควรกํ า หนดมาตรการให
หนวยงานความมั่นคง ที่เกี่ยวของเพื่อสรางความตระหนักรู และยกเหตุการณการสลายการชุมนุมและ
ควบคุมตัวผูชุมนุมที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ ใหถือเปนบทเรียน
สําคัญเพื่อนําไปสูแนวทางปฏิบัติในการปองกัน มิใหเกิดความสูญเสียในลักษณะเดียวกันนี้อีกในอนาคต
ซึ่งแมกรณีการเสียชีวิตของผูถูกควบคุมตัวดังกลาว ศาลไดมีคําสั่งในคดีไตสวนการตายวา ผูตายทั้ง
๗๘ คน ตายเพราะขาดอากาศหายใจในระหวางอยูในความควบคุมของเจาพนักงานซึ่งปฏิบัติราชการ
ตามหนาที่ ถึงแมหนวยงานรัฐไดมีการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นแลวก็ตาม แตหนวยงานของรัฐก็
มิอาจปฏิเสธไดวา ความสูญ เสียในชีวิต การไดรับบาดเจ็บทางรางกาย รวมถึงผลกระทบดานจิตใจ
ของผูชุมนุมนั้น เปนผลอันเกิดขึ้นจากการกระทําโดยหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐที่เขาควบคุมและ
สลายการชุ มนุ ม ซึ่ง การเกิด ขึ้น ของเหตุการณ อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส หรือเหตุการณ ใน
ลักษณะเดียวกันนี้ อาจถูกนําไปเปนเงื่อนไขในการสรางความขัดแยงโดยกลุมผูมีความเห็นตางนําไปสู
การลดทอนความเชื่อมั่นของภาคประชาชนที่มีตอหนวยงานภาครัฐ
๑.๖.๒) คณะรัฐมนตรี และกระทรวงกลาโหม จําเปนตองมีกฎหมาย มาตรการ
ที่ เหมาะสมหรื อกลไกเฉพาะเพื่ อ ดู แลและรัก ษาความสงบเรีย บรอ ยในการชุ ม นุ ม จากเหตุ ก ารณ
ดังกลาวขางตน จะเห็นไดวาในสถานการณการชุมนุมซึ่งเกิดขึ้นในพื้นที่ที่รัฐเลือกที่จะใชมาตรการตาม
กฎหมายพิเศษ เชน พระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ หรือการประกาศใชพระ
ราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือการประกาศใชพระราชบัญญัติ
การรั ก ษาความมั่ น คงภายในราชอาณาจั ก ร พ.ศ. ๒๕๕๑ ที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค ใ นการบั ง คั บ ใช กั บ
สถานการณ พิเศษที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของรัฐ สาระสําคัญ ของกฎหมายเหลานั้นอาจสงผล
กระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในบางประการ การนํากฎหมายพิเศษมาประกาศใชตองกระทํา
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขเทาที่กฎหมายวางกรอบการใหอํานาจไว และเทาที่จําเปนตอเหตุการณที่
เกิดขึ้น เนื่ องจากการประกาศใชกฎหมายพิเศษมักมีผลเป น การสรางความกดดัน ความตึงเครีย ด
ความหวาดระแวง รวมถึงความไมไววางใจระหวางเจาหนาที่รัฐกับกลุมผูชุมนุม และเปนสาเหตุหนึ่งที่
เรงใหสถานการณการชุมนุมของฝูงชนบานปลาย นําไปสูความขัดแยง เกิดการใชความรุนแรงที่นําไปสู
ความสูญเสียได ดังเชนกรณีที่เกิดขึ้นกับเหตุการณที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ดังนั้น การเลือกใช
กฎหมายหรือกําหนดมาตรการในการดูแลการชุมนุมพึงตองระวังผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางตรง
และทางออม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งตองประเมินถึงผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนกลุม
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ตาง ๆ นอกเหนือจากผูชุมนุมและเจาหนาที่ของรัฐดวย และหากเลือกที่จะใชกฎหมายพิเศษ รัฐจําเปนตอง
กําหนดมาตรการเพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตาง ๆ เหลานั้น รวมถึงการกําหนดมาตรการและ
กลไกเฉพาะในการดูแลการชุมนุมดวย
๑.๖.๓) การดูแลสถานการณการชุมนุมโดยรัฐ ตองมีบุคคลผูมีอํานาจสั่งการ
หรื อ หน ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบเป น การเฉพาะ และต อ งมี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารและขั้ น ตอนที่ ชั ด เจนในการ
ดําเนิน การ เมื่อรัฐกําหนดใหมีการใชกฎหมายหรือกําหนดมาตรการเปนการเฉพาะในการดูแลและ
รักษาความสงบเรียบรอยในการชุมนุม ตามขอ ๒ ไวแลว รัฐตองกําหนดบุคคลผูสั่งการหรือหนวยงาน
ที่รับผิดชอบในการดําเนินการและตองมีแผนปฏิบัติการและขั้นตอนที่ชัดเจน เพื่อใหใชเปนกรอบในการ
ปฏิบัติ กรณีหากเกิดสถานการณที่มีความจําเปนตองเขาควบคุมสถานการณการชุมนุม ทั้งนี้ ในกรณีที่
รัฐมีความจําเปนตองควบคุมสถานการณหรือยุติการชุมนุม โดยการตองใชกําลังเพื่อเขาไปดําเนินการ
นั้น ศาลปกครองกลางเคยวางหลักการการใชกําลังเขายุติการชุมนุมที่สรางความไมสงบเรียบรอยใน
บานเมือง และกรณี ที่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอื่น ไวในคําสั่งกําหนดมาตรการชั่ วคราว ในคดี
หมายเลขดําที่ ๑๖๐๕/๒๕๕๑ วา “...การกระทําของเจาหนาที่ตํารวจเพื่ อสลายการชุมนุ มจะตอง
กระทําเทาที่จําเปน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม มีลําดับขั้นตอนตามหลักสากลที่ใชในการสลายการ
ชุมนุมของประชาชน...” จึงเห็นไดวาสิ่งที่รัฐตองพิจารณา คือ รูปแบบหรือแผนปฏิบัติการที่มีขั้นตอน ผูสั่งการ
และผูปฏิบัติอยางชัดเจน เมื่อพิจารณากรณีเหตุการณเจาหนาที่ไดใชกําลังเขาควบคุมและสลายการ
ชุมนุมที่อําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๔๗ พบวา หนวยงานของรัฐไดใช
กําลังทหารเขามาควบคุมความสงบเรียบรอยที่เกิดขึ้นโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายพิเศษดานความ
มั่นคง แตก็มิอาจรักษาความสงบเรียบรอยหรือยับยั้งมิใหเกิดความเสียหาย ตอชีวิตและทรัพยสินของ
บุ ค คลได จากกรณี ดั ง กล า ว สมควรให รั ฐ บาลมี ก ารกํ า หนดมาตรการ บุ ค ลากร และกลไกทาง
กฎหมายที่เหมาะสม ที่สามารถดูแลการชุมนุมไดอยางมีประสิทธิภาพในอนาคตตอไป
๑.๖.๔) คณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึ กษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงแรงงาน ตอง
ดําเนิ น การใหค วามชวยเหลือและเยี ย วยาความเสีย หายแกผู ไดรับ ผลกระทบและครอบครัวอย าง
ตอเนื่อง ซึ่งนอกจากเยียวยาในรูปเงินชวยเหลือแลว สมควรใหความชวยเหลือและฟนฟูทางดานจิตใจ
การศึกษา และการประกอบอาชีพใหครบถวนดวย
กสม. รับทราบมติคณะรัฐมนตรี และเห็นวาการดําเนินการของกระทรวง กลาโหม
รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไปดวยความเหมาะสมแลว แตอยางไรก็ตาม ยังมีประเด็นทีป่ ระชาชน
ใหความสนใจและติดตามผลกรณีรัฐยังหาตัวผูกระทําความผิดไมได กสม. จึงมีขอเสนอแนะเพิ่มเติม
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ตอ กรณี ดั ง กล าววา รัฐบาลโดยคณะรัฐมนตรีค วรดํ าเนิ น การหรือพิ จารณาสั่ ง การให ห น วยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง เพื่อทําความจริงใหปรากฏตอสาธารณชนและนําผูกระทํา
ความผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมตอไป
๒) กรณี กสม. ได มี ข อ เสนอแนะเชิ ง นโยบายไปยั ง หน วยงานที่ เกี่ ย วข อ ง ตาม
รายงานผลการพิจารณาคํารองเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
๒.๑) กรณีปญหาความขัดแยงระหวางนายทุนผูเลี้ยงหอยแครงกับกลุมประมง
พื้ น บ า น (คํ า ร อ งที่ ๑๕๑/๒๕๕๔, รายงานผลการพิ จ ารณาฯ ที่ ๑๐๕๒/๒๕๕๕ ลงวั น ที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
ผูรองกลาวอางวา นายทุนไดเขาจับ จองบริเวณพื้นที่อาวปตตานี ซึ่งเป นพื้น ที่
สาธารณประโยชน เพื่อเลี้ยงหอยแครงไดสงผลกระทบตอการประกอบอาชีพของชาวบานรอบอาว
ปตตานีมากวา ๒๐ ป โดยกลุมผูเลี้ยงหอยแครงไดมีการปกหลักไมไผเพื่อแสดงแนวเขตและปองกัน
ไมใหชาวบานเขามาทําการประมงในพื้นที่ที่นายทุนไดปลอยพันธุหอยแครงไว ตอมากลุมนายทุนไดแจง
ความดําเนินคดีกับชาวบานจํานวน ๖ คน ที่เขาไปงมหอยแครงในพื้นที่อาวปตตานี ในขอหารวมกันลัก
ทรัพ ย และนายทุ น ไดแจง ความกล าวหารองผูวาราชการจังหวัดป ตตานี และประมงอําเภอเมือ ง
ปตตานี ในขอหารวมกันสนับสนุนและประพฤติมิชอบในการยุยงใหชาวบานเขามาหาหอยแครงในพื้นที่
อาวปตตานี
กสม. ไดต รวจสอบและมี ขอ เสนอแนะไปยั ง หน วยงานที่ เกี่ ย วของ ดั งนี้ (๑)
คณะรัฐมนตรีโดยหน วยงานที่เกี่ยวของควรพิจารณาแกไขป ญ หาความขัดแยงโดยยึ ดหลักความได
สั ด ส วนระหว างประโยชน ส าธารณะกั บ ประโยชน ข องบุ ค คล (๒) คณะรัฐ มนตรี โดยหน วยงานที่
เกี่ยวของ ควรเพิ่มมาตรการการบังคับใชกฎหมาย กํากับ ควบคุม ตรวจสอบการใชทรัพยากรธรรมชาติ
อยางยั่งยืน (๓) คณะรัฐมนตรีโดยหนวยงานที่เกี่ยวของควรดําเนินการอยางจริงจังและตอเนื่องในการ
ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่สมบูรณ (๔) การพิจารณา
ใบอนุญาตทําประมงในผืนน้ําที่เปนสาธารณประโยชนตองนําความเห็นที่ไดจากการรับฟงความเห็นของ
ชุมชนและผูไดรับผลกระทบมาเปนปจจัยในการพิจารณาดวยและ (๕) ควรจัดเวทีเสวนาเพื่อรับฟง
ความเห็นของชุมชนและผูที่ไดรับหรืออาจจะไดรับผลกระทบจากการดําเนินการใด ๆ ตอทรัพยากร
และพืน้ ที่ชายฝงและริมทะเล
๒.๒) กรณีกลาวอางวากรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไมดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อพิสูจนสิทธิและแกไขปญหาที่ดิน (คํารองที่ ๒๑๐/๒๕๕๕, รายงานผล
การพิจารณาฯ ที่ ๑๕๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
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ผูรองกลาวอางวา ตามที่ไดมีการประกาศเขตปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๐๘
และการประกาศพระราชกฤษฎี ก าเขตอุ ท ยานแห ง ชาติ เ ทื อ กเขาบู โ ด - สุ ไ หงปาดี เมื่ อ วั น ที่ ๘
มิถุนายน ๒๕๔๒ ครอบคลุมพื้นที่ ๘๗ หมูบาน ๒๕ ตําบล ๙ อําเภอของสามจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ่งทับที่ดินทํากินและที่อยูอาศัยของชาวบาน ทําใหชาวบานไมสามารถตัดโคนตนยางพาราที่หมดอายุ
เพื่อปลูกทดแทนใหมได จากกรณีดังกลาวคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ เห็นชอบ
ตามที่ศูน ยอํานวยการขจัดความยากจนและพัฒ นาชนบทปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) เสนอ
สรุปไดวา เห็นชอบแนวทางการตัดโคนตนยางพาราที่หมดอายุเพื่อปลูกทดแทนใหมในสัดสวนไมเกิน
รอยละ ๔ ของพื้น ที่เพื่อไมให กระทบตอสิ่ งแวดลอม และใหหน วยงานที่เกี่ย วของเรง รัดการแกไข
ปญหาเอกสารสิทธิของชาวบานที่เดือดรอน แตหนวยงานที่เกี่ยวของกลับดําเนินการลาชาในการปฏิบัติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว ทําใหชาวบานไดรับความเดือดรอน
กสม. ไดต รวจสอบและมี ขอ เสนอแนะไปยั ง หน วยงานที่ เกี่ ย วของ ดั งนี้ (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
การปราบปรามและการหยุดยั้ งการบุ กรุกทําลายทรัพยากรป าไม และคํ าสั่ง ที่ ๖๖/๒๕๕๗ เรื่อง
เพิ่มเติมหนวยงานสําหรับการปราบปราม หยุดยั้งการบุกรุกทําลายทรัพยากรปาไม และนโยบายการ
ปฏิบัติงานเปนการชั่วคราวในสภาวการณปจจุบัน ซึ่งมีการนําเสนอผานสื่อมวลชนวาสืบเนื่องจากการ
ดําเนินการของหนวยงานที่เกี่ยวของตามคําสั่งของ คสช. ทั้งสองฉบับดังกลาว
๒.๓) กรณี ก ลาวอางวาบุตรชายเสีย ชีวิตจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหน าที่
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

๒๖๘

๒๖๙
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กลั บ บ านพั ก ระหว างทางเมื่ อ ถึ ง บริเวณโรงเรี ย นบ านแขยง ตํ าบลเอราวัณ อํ าเภอแว ง จั ง หวั ด
นราธิวาส เจาหนาที่ทหาร ฉก.สุคิริน และเจาหนาที่ตํารวจ สถานีตํารวจภูธรแวง ไดเรียกใหหยุดรถ
และจับ กุมตัวผูรองในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ขณะนั้นบุตรชายของผูรอง (อายุ ๑๐ ป) ไดเป ด
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. ได ต รวจสอบและมี ข อ เสนอแนะไปยั ง หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง ดั ง นี้
(๑) กอ.รมน.ภาค ๔ สน. และ ศอ.บต. สมควรพิ จารณาทบทวนขอเท็จจริง และพิ จารณาการให
ความชวยเหลือเยีย วยากรณี บุ ตรชายของผูรอง โดยพิจารณาภายใตกรอบอํานาจหน าที่ ระเบี ย บ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (๒) กรณีมีเหตุการณเกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับคํารองขางตน ซึ่งผูเสียหาย
ได รับ ผลกระทบจากการกระทําของเจาหน าที่ รัฐ และมิ ไดเป น ผูมี ส วนรวมในการกระทํ าความผิ ด
ศอ.บต. และ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ควรให ค วามช ว ยเหลื อ เยี ย วยาอย า งทั น ท ว งที ใ นลั ก ษณะ
เป น อัตโนมัติ โดยผูเสีย หายหรือญาติมิตองมีคํ ารองขอใช สิท ธิ ศอ.บต. และกอ.รมน.ภาค ๔ สน.
ตองอํานวยความสะดวกใหกับผูเสียหายเขาถึงสิทธิในกรณีดังกลาว และ (๓) ใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ควบคุมเจาหนาที่ในสังกัดใหระมัดระวังการตั้งดานจับกุม โดยตองดําเนินการตามหลักเกณฑที่กําหนด
อยางเครงครัด และใหระมัดระวังการบันทึกขอมูลการตรวจคนจับกุมที่อาจคลาดเคลื่อนไปจนกระทบ
สิทธิมนุษยชน
๒.๔) กรณี ก ลุ ม บุ ค คลผู ได รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบในพื้ น ที่
จัง หวัดชายแดนภาคใต (ผู เสี ย หายเปน เจา หน า ที่รั ฐหรือ ทายาทเจาหน าที่ รั ฐ) ร อ งขอการ
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
รายงานโดยมีขอเสนอแนะเชิ ง นโยบายไปยั งคณะรัฐมนตรี และปลัดสํ านั กนายกรัฐมนตรีในฐานะ
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ประธานกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
(ประธาน ก.บ.จ.ต.) โดยเสนอวา คณะรัฐมนตรี และ ก.บ.จ.ต. ควรพิ จารณาใหค วามช วยเหลื อ
เยียวยาเจาหนาที่รัฐทุกหนวยที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเสียชีวิตหรือพิการ
จนตองออกจากราชการ ตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ จํานวน ๑,๑๑๔
ราย (ตามขอมูลของ ศอ.บต.) ใหไดรับเงินทดแทนประกันชีวิตยอนหลัง รายละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ตอมา คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจัง หวัด ชายแดนภาคใต ได มีห นั ง สือ สํ านั กงานปลัด สํ านั ก นายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๖/๓๐๒๔
ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่อง การพิจารณาเงินทดแทนการประกันชีวิตยอนหลังแกเจาหนาที่รัฐ
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต แจงวา เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใตแลว
และอยูระหวางเสนอหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติเพื่อพิจารณาตอไป
๒.๕) กรณี ก ล า วอ า งว า ผู ต อ งสงสั ย เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบในพื้ น ที่
จัง หวัด ชายแดนภาคใต ไม ได รั บ อนุ ญ าตให ญ าติ เข า เยี่ ย มระหวา งถู ก ควบคุ ม ตั ว (คํ ารอ ง ๕
คํารอง, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๒๙๑ - ๒๙๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗)
ผูรองกลาวอางวา เจาหนาที่ของรัฐใชอํานาจอยางไมเปนธรรม ในการควบคุม
ตัวบุ ค คลผูต องสงสัย ในความผิด เกี่ย วกับ ความมั่น คง โดยไม อนุ ญ าตให ญ าติเขาเยี่ ย มบุ ค คลที่ถู ก
ควบคุมตัวในชวง ๓ วันแรกของการถูกควบคุม หรือใหเวลาเพียงเล็กนอยในการเยี่ยม ซึ่งคํารองใน
ประเด็นดังกลาว มีจํานวน ๕ คํารอง ทั้งนี้ ผูรองเห็นวาการกระทําดังกลาวของเจาหนาที่ของรัฐขัดตอ
หลั กสิ ท ธิและเสรีภ าพในชี วิต และรางกาย รวมถึง สิ ท ธิขั้ น พื้ น ฐานของบุ ค คล และสิ ท ธิในกระบวน
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

๒๗๐

๒๗๑
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ที่อยู หางไกล และระยะเวลาเขาเยี่ ย ม ควรพิจารณาใหเพียงพอในแตละครั้ง เพื่อไมใหเกิดป ญ หา
รองเรียนวา เยี่ยมไดเพียงสงของใหผูถูกควบคุมตัวเทานั้น หรือเยี่ยมไดเพียง ๒ - ๕ นาทีตอครั้งตอ
วันเทานั้น อันจะนําไปสูความเขาใจรวมกันระหวางเจาหนาที่ของรัฐและญาติผูถูกควบคุมตัวไดดวย
๒.๖) กรณีรายงานผลการพิจารณา เรื่อง สิทธิในการไดรับบริการจากรัฐ กรณี
กลุ ม บุ ค คลผู ไ ด รั บ ผลกระทบจากเหตุ ก ารณ ค วามไม ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ขอความช ว ยเหลื อ เยี ย วยาประเด็ น กรณี ที่ ผู ร อ งกล า วอ า งว า ไม ได รั บ ความเป น ธรรมจาก
การพิจารณาหรือการวินิจฉัยของหนวยงานรัฐทําใหไมไดรับสิทธิในการเยียวยา (คํารอง ๑๒
คํารอง, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๙๔ - ๒๐๕/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘)
ผูรองจํานวน ๑๒ คน ไดรองเรียนเปนหนังสือตอ กสม. รวม ๑๒ คํารอง เพื่อ
ขอความช วยเหลือเยี ย วยาให ผู เสี ย หายและผูได รับ ผลกระทบจากเหตุการณ ค วามไม ส งบในพื้ น ที่
จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับเงินชวยเหลือเยียวยาและการเยียวยาอื่น ๆ จากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ตามมติคณะรัฐมนตรีและระเบียบที่เกี่ยวของ ซึ่งผูรองกลาวอางวา ในกรณีที่เกิดเหตุการณความไม
สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ผูเสีย หายหรือทายาทไมไดรับ ความเป นธรรมจากการสืบ สวน
สอบสวนของพนักงานสอบสวนในการพิจารณาคดี และการวินิจฉัยของคณะกรรมการ ๓ ฝายในพื้นที่
ซึ่งประกอบดวยฝายปกครอง ตํารวจ และทหาร โดยในบางกรณีปรากฏผลการพิจารณาวา เปนกรณี
ที่เปนเหตุสวนตัว บางกรณีถูกกลาวอางวา เกี่ยวของกับยาเสพติด ทั้งที่ผูเสียหายมิไดมีพฤติการณที่
เกี่ย วขอ งกับ ยาเสพติ ดหรือเหตุ โกรธเคื อ ง
เปนการสวนตัวกับบุคคลใดมากอน ซึ่งจาก
ผลการพิ จารณาของเจาหน าที่ รัฐดั งกลาว
ทําใหผูเสียหายหรือทายาทไมไดรับสิทธิใน
การเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย
และระเบี ย บที่เกี่ย วของ ผูรองประสงค ให
กสม. ประสานหน วยงานที่ มีอํานาจหน าที่
เกี่ยวของ ในการพิจารณาเรื่องการชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหเกิดความเทาเทียม เป นธรรม และครอบคลุมผูเสียหายหรือผูไดรับ
ผลกระทบในทุกกรณี
กสม. ไดพิจารณาและมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี และสงเรื่องให
คณะกรรมการขับ เคลื่อนการแกไขป ญ หาจังหวัดชายแดนภาคใต (คปต.) ศู น ย อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.
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รมน.) พิจารณาดําเนินการ ดังนี้ ๑) คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแนวทางการกําหนดใหมีกระบวนการ
โตแยงหรืออุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ๓ ฝาย ระดับอําเภอในพื้นที่เกิดเหตุ (ประกอบดวย
ทหาร ตํารวจ พนักงาน ฝายปกครอง) ซึ่งเดิมมิไดกําหนดแนวทางการพิจารณาไวตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เรื่อง การแกไขปรับปรุงหลักเกณฑการใหความชวยเหลือเยียวยาผู
ไดรับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ ความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ๒) คปต. ศอ.บต.
และ กอ.รมน. ในฐานะหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่โดยตรงในการแปลงนโยบายการแกไขปญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใตไปสูการปฏิบัติ ตามประกาศและคําสั่งของ คสช. ควรพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมใน
การกําหนดกระบวนการหรือวิธีการโตแยงหรืออุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ ๓ ฝายในพื้นที่
เพื่อใหเกิดการบูรณาการการแกไขปญหา และสรางความเชื่อมั่นแกภาคประชาชน อันจะนําไปสูการ
ลดปญหาหรือขจัดปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได
ต อ มาสํ า นั ก เลขาธิ ก ารคณะรั ฐ มนตรี ได มี ห นั ง สื อ ที่ 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
ขอ เสนอในการปรับปรุง กฎหมาย เรื่อ ง สิ ทธิและเสรีภ าพส วนบุ ค คล สิ ท ธิในการไดรั บการ
เยียวยา กรณีกลุมบุคคลผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตขอความชวยเหลือเยียวยาผลกระทบ (คํารอง ๔๖ คํารอง, รายงานผลการพิจารณาฯ ที่
๔๓๔ - ๔๗๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘)
กสม. ไดรับเรื่องรองเรียนจากผูรอง เพื่อขอความชวยเหลือเยียวยาผูเสียหาย
และผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตใหไดรับเงินชวยเหลือ
เยี ย วยาและการเยี ย วยาอื่ น ๆ จากหน ว ยงานที่ เกี่ ย วข อ ง โดยกลุ ม ผู ร อ งเป น ผู ได รั บ ผลกระทบ
จากสถานการณ ค วามไม ส งบในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต จ ากเหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ระหว า งป
๒๕๔๗ – วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รวม ๔๖ คํารอง โดยแบงเปน ๒ กลุม คือ
กลุมที่ ๑ ผูรองรวม ๔๑๖ ราย รองเรียนตามคํารองที่ ๓๑/๒๕๕๖ สิทธิและ
เสรีภาพในชีวิตและรางกาย และสิทธิของบุคคลในทรัพยสิน กรณี ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
ความไม สงบในพื้ น ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ในชวงป ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖ ทั้ งกรณี บ าดเจ็บ พิ การ

๒๗๒

๒๗๓
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ทุพ พลภาพ เสี ย ชี วิต และทรัพ ย สิ น ไดรับ ความเสี ย หาย ขอรับ การเยี ย วยาตามมติค ณะรัฐมนตรี
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 และทรัพยสิน ไดรับความเสีย หาย โดยขอให กสม. ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ขอรับการเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวของ
กสม. ได พิ จารณาแล วเห็ น วา คํ ารอ งดั ง กลา วขางต น ต อ งมี ก ารดํ าเนิ น การ
ควบคูกันทั้งในระดับนโยบายและหนวยปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อประโยชนแกการคุมครองสิทธิมนุษยชนใน
การเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ จึงเห็นควรสงเรื่องรองเรียนทั้ง ๔๖ คํารอง
โดยมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายตอคณะรัฐมนตรี คปต. ศอ.บต. รวมถึงหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
พิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่ภายใตกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
ตอมา สํานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจง ผลการพิ จารณาเรื่องรองเรีย น
ขางตนวา คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ รับทราบรายงานผลการพิจารณา
คํา รองเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือขอเสนอในการปรับ ปรุงกฎหมายกรณี ขางตน และมอบหมายให
สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการ คปต. กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ศูนยอํานวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต และกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค
๔ รับขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. ดังกลาวไปพิจารณาวา
สมควรจะดําเนินการตามขอเสนอแนะนโยบายและขอเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของ กสม. ได
หรือไมประการใดกอน โดยใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติในฐานะฝายเลขานุการ คปต. เปน
หน วยงานกลางในการรวบรวมผลการดํ าเนิ น การ แลวแจง ผลการดํ าเนิ น การให สํ านั ก เลขาธิก าร
คณะรัฐมนตรีทราบภายใน ๓๐ วัน ทั้งนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
พิจารณาดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีตอไปแลว
๒.๘) สิ ท ธิ ในกระบวนการยุ ติ ธรรม กรณี คํ า ร อ งที่ มี ก ารกล า วอ า งว า มี ก าร
กระทําทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไรมนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
(คํารอง ๓๓ คํารอง,รายงานผลการพิจารณาฯ ที่ ๑๖๑ - ๑๙๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘)
ดวยมีประชาชนยื่นเรื่องรองเรียนตอ กสม. ขอใหตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กรณีฝายผูรองกลาวอางวา ถูกผูถูกรองกระทําทรมาน ปฏิบัติหรือลงโทษอื่นที่ไรมนุษยธรรม จํานวน
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๓๓ คํารองโดยเปนการจัดทํารายงานผลการพิจารณา ฉบับที่ ๓ ในประเด็นกลาวอางวา มีการกระทํา
ทรมาน และการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่ไรมนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (รายงานผล
การพิจารณา ฉบับที่ ๑ และ ๒ ตามขอ ๒.๑ และ ๒.๒)
กสม. ได พิ จ ารณาแลวเห็น ควรมี ขอ เสนอแนะนโยบายตอ คณะรัฐมนตรี และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ กลาวคือ คณะรัฐมนตรี และหนวยงานดานความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใตควรกําชับใหเจาหนาที่ในระดับปฏิบัติ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือมาตรการการแกไขปญหาที่ กสม.
เคยเสนอไวตามรายงานผลการตรวจสอบที่ ๒๗๕ – ๓๐๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓
(๓๔ คํ าร อ ง ตามข อ ๒.๑ ) และรายงานผลการตรวจสอบที่ ๖๗ – ๘๙/๒๕๕๕ ลงวัน ที่ ๒๓
กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๕ (๒๓ คํา ร อ ง ตามข อ ๒.๒) โดยเฉพาะมาตรการด า นกลไกการคุ ม ครอง
สิ ท ธิ มนุษยชน และมาตรการดานกระบวนการยุติธรรมอยางเครงครัด ทั้งนี้ เพื่อสรางความเชื่อมั่นตอ
ประชาชนในพื้นที่และลดเงื่อนไขตาง ๆ ที่อาจกอใหเกิดความไมเปนธรรม
๒.๙) รายงานผลการพิจารณากรณี การเขารวมและใชเด็กโดยกลุมติดอาวุธ
ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต (รายงานผลการพิ จ ารณ าฯ ที่ ๘๘๓/๒๕๕๘ ลงวั น ที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘)
สืบเนื่องจาก องคกรชายดโซวเจอร อินเตอรเนชั่นแนล และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม
ไดเผยแพรรายงาน เรื่อง “ภาคใตของไทย : การนําเขารวมและการใชเด็กโดยกลุมติดอาวุธ” โดย
รายงานดังกลาวให ขอมูลวามีเด็ก ที่อายุ เพี ย ง ๑๔ ป เขาไปมีส วนรวมในกองกํ าลัง แนวรวมปฏิวัติ
แหงชาติมลายูปตตานี และกลุมติดอาวุธอื่น ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยรายงานฉบับนี้ไดอธิบาย
ถึงรูปแบบของการนําเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป เขารวมในการปฏิบัติการของกลุมบีอารเอ็น (BRN) ใน
หลาย ๆ บทบาท เชน การเฝาดูค วามเคลื่อนไหวของเจาหนาที่ความมั่น คง การใชอาวุธ การรวม
ปฏิบัติการทางการทหารของขบวนการ และการใหการสนับสนุนในดานอื่น ๆ เชน การเปน สายขาว
เปนตน ซึ่งไมมีขอมูลที่แนชัดวาจํานวนเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป ที่เขารวมกองกําลังติดอาวุธทั้งหมดนั้นมี
จํานวนเทาใด มีเพียงขอมูลวามีทั้งเด็กหญิงและเด็กชายที่เขาไปมีสวนรวมเทานั้น ปจจุบันรัฐบาลไทย
ยั ง ไม มี ก ลไกตรวจสอบและการแก ไขอย างเหมาะสมต อ ป ญ หาดั ง กล าว ต อ มาคณะอนุ ก รรมการ
ปฏิบัติการยุทธศาสตรดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ใน กสม. ไดมีมติเห็นชอบให
รวมกับคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ใหตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะ
กิจขับเคลื่อนสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อพิจารณาเรื่องเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต ที่อยู ในกลุมเสี่ย งที่ จะเขารวมกับ กลุมติด อาวุธ โดยมี ผศ.ชิด ชนก ราฮิมมูลา เป น ประธาน
แพทย ห ญิ ง เพชรดาว โต ะ มี น า เป น อนุ ก รรมการ ฝ า ยเลขานุ ก ารฯ ร วมเป น คณะทํ างาน และมี

๒๗๔

๒๗๕
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องคประกอบอื่น ๆ คือ นักกฎหมาย นักสิทธิมนุษยชน นักจิตวิทยา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
รวมในคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ โดยใหมีหนาที่รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว เพื่อศึกษา
วิเคราะหและจัดทําขอเสนอแนะเสนอตอ กสม. พิจารณาตอไป
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
พิ จ ารณาแล วเห็ น ควรเสนอให กสม. มี ข อ เสนอแนะนโยบาย ต อ คณะรั ฐ มนตรีแ ละหน ว ยงานที่
เกี่ยวของ ดังนี้
๒.๙.๑) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒ นาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต ควรพิจารณาจัดใหมีการทําบันทึกขอตกลงรวมกันในเรื่องการแกไขปญหาเรื่อง
เด็กโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหเกิดความชัดเจนและเปนการทํางานเชิงบูรณาการ
ตั้งแตในระดับนโยบาย
๒.๙.๒) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของ
มนุ ษ ย (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ในฐานะที่เป น หนวยงานที่มีหนาที่รับ ผิดชอบในเรื่องเด็กและ
เยาวชน ควรมีการบูรณาการขอมูลและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทุกฝายอยางเปน
ระบบเพื่ อแกไขป ญ หาเด็ กและเยาวชน รวมทั้งติด ตามผลการปฏิบั ติหน าที่ของคณะกรรมการเด็ ก
ประจําจังหวัดในการทําหนาที่ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ และสงเสริมบทบาทของ
สภาเด็กและเยาวชนในระดับ ตาง ๆ เพื่ อเน น การทํากิจกรรมสงเสริมการพัฒ นาเด็กเยาวชน ตาม
พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐
๒.๙.๓) คณะรัฐมนตรี โดยกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและความมั่น คงของ
มนุ ษ ย (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) ในฐานะที่เป น หนวยงานที่มีหนาที่รับ ผิดชอบในเรื่องเด็กและ
เยาวชนควรเป น เจาภาพหลักในการจั ดทํ าบั น ทึ ก ขอตกลงหรือขอ กําหนดในเรื่องการประสานงาน
ระหวางหนวยงานตาง ๆ เพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการดําเนินงานเพื่อใหสอดคลองกับกิจกรรม
ตาง ๆ ของกองอํานวยการรักษาความมั่น คงภายในภาค ๔ สวนหน า ในการสกัดกั้น การบ มเพาะ
เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒.๙.๔) คณะรัฐ มนตรี โดยกองอํ า นวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน ควร
พิจารณาในระดับนโยบายเพื่อประสานในรายละเอียดกับองคกรภาคประชาสังคมระหวางประเทศที่ชื่อ
“เจนีวา คอล” ซึ่งถือเป น หน วยงานที่มีป ระสบการณ ในดานนี้เพื่อเรีย นรูการดําเนิน การขององคกร
ดังกลาวตอไป
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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 เจาหน าที่ท หารค ายอิงคยุ ทธบริหาร ไดใช อํานาจตามพระราชบั ญ ญั ติกฎอัย การศึ ก
พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ ตั้ ง ด า นสกั ด และนํ า ตั ว ประชาชนเพศชายอายุ ตั้ ง แต ๑๖ - ๓๕ ป
ที่เดินทางผานอําเภอไมแกน จังหวัดปตตานีไปทําการสอบประวัติและเก็บตัวอยางดีเอ็นเอ ณ ที่วาการ
อําเภอไมแกน ดวยวิธีการเก็บประวัติลายนิ้วมือการขูดเยื่อบุในชองปาก และการนํากระดาษมาเช็ด
ตามรางกายและเสื้ อ ผ าเพื่ อ ตรวจและเก็ บ ตั วอย างดี เอ็น เอนั้ น เป น การละเมิ ด สิ ท ธิม นุ ษ ยชนและ
เสรีภาพสวนบุคคล และการตั้งดานสกัดบุคคลที่เดินทางผานอําเภอไมแกน เปนการละเมิดเสรีภาพ
ในการเดินทาง การใชอํานาจตามพระราชบัญ ญั ติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ดังกลาว
จึงเปนการใชอํานาจโดยพลการและละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน แตเนื่องจากผูรองไมใชผูเสียหาย
หรือ ผู ได รับ มอบหมายให รอ งเรีย นแทน กสม. จึง มี ม ติ เห็ น สมควรให มี ก ารตรวจสอบการละเมิ ด
สิทธิมนุษยชน
กสม. ได พิ จ ารณาคํ า ร อ งและความเห็ น ของคณะอนุ ก รรมการปฏิ บั ติ ก าร
ยุทธศาสตรดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตแลวเห็นวา กรณีการกระทําตามคํารองมี
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และเห็นควรมีมาตรการการแกไขปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังกอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อ
พิจารณาดําเนินการตามกรอบอํานาจหนาที่ ดังนี้
๒.๑๐.๑) กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ และศูนยปฏิบัติการ
ตํารวจจัง หวัดชายแดนภาคใต สมควรทบทวนในส วนของการตรวจและการเก็บ ตั วอย างดี เอ็ น เอ
โดยเฉพาะการขูดเนื้อเยื่อในชองปาก โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช
๒๔๕๗ มาตรา ๙ และมาตรา ๑๕ ทวิ ทั้งที่ไดกระทําตอเนื้อตัวรางกายไมอาจกระทําไดจึงสมควร
หลีกเลี่ยงเพื่อมิใหกระทบตอสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายโดยการดําเนินการควรมีลักษณะ
ดัง เช น ประมวลกฎหมายวิธีพิ จารณาความอาญาตามมาตรา ๑๓๑/๑ ที่ กระทํ าตอเนื้ อตัวรางกาย
โดยเฉพาะการขูดเยื่อบุ ในชองปากกระทําไดเฉพาะบุค คลซึ่งตองหาวากระทําความผิดเทานั้น มิใช
บังคับกับประชาชนเปนการทั่วไป ดังเชนกรณีตามคํารองนี้ และตองกระทําโดยแพทยหรือผูเชี่ยวชาญ

๒๗๖

๒๗๗
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ดําเนินการ และควรกระทําเพียงเทาที่จําเปนโดยใหใชวิธีการที่กอใหเกิดความเจ็บปวดนอยที่สุด และ
ผูเสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวของไดใหความยินยอมแลว
๒.๑๐.๒) สวนผูตองหาที่เปน เยาวชน นั้น กองอํานวยการรักษาความมั่น คง
ภายในภาค ๔ และศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตสมควรกําชับ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของใน
การดําเนินการแยกจากกลุมผูใหญเพื่อเปนการคุมครองดานสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชน
เพื่อใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยและอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก การสอบสวน
และการแสวงหาขอเท็จจริงหรือพิสูจนการกระทําความผิด ควรนําสาระสําคัญ ตามบทบัญ ญั ติของ
กฎหมายวาด ว ยการจัด ตั้ ง ศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิ จ ารณาคดี เยาวชนและครอบครั ว
พ.ศ. ๒๕๓๔ มาประกอบ เพื่อการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๔.๗.๒ ผลการดําเนินงานดานยุทธศาสตร
กสม. ดําเนินงานดานยุทธศาสตร โดยมีภารกิจในดานการ
คุ ม ครอง ส ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนศึ ก ษา
รวมถึ ง การประสานงานระหว า งบุ ค คล หน ว ยงาน และ
องคกรทุกภาคสวน เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งองคความรู
ดานสิทธิมนุษยชน โดยจําแนกภารกิจไดดังนี้
๑) การประสานความรวมมือระหวางหนวยงาน และการสรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชนและ
การสงเสริมองคความรูดานสิทธิมนุษยชนใหกับบุคคล และหนวยงานที่เกี่ยวของ
กสม. ได มีก ารประชุ ม รวมกั บ หน วยงานที่ เกี่ ย วขอ งอย า งต อเนื่ อ ง เพื่ อประสานความรวมมื อ
ระหวางหน วยงานในการดําเนิ นงานทั้งดานการคุ มครองและสงเสริมสิทธิมนุ ษ ยชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต กลาวคือ
๑.๑) การประชุ ม ทํ าความเข า ใจกั บ จุ ฬ าราชมนตรี ผู นํ า ศาสนา ศาล อั ย การ
เจาหนาที่ฝายความมั่นคง แพทยและเจาหนาที่สาธารณสุข ในเรื่องคูมือแนวทางการตรวจชันสูตร
พลิกศพตามกระบวนการทางดานนิติวิทยาศาสตรตามหลักศาสนาอิสลาม
๑.๒) การประชุ ม หารือ กั บ สถาบั น การศึ ก ษาในพื้ น ที่ เพื่ อ สร างองค ค วามรูแ ละ
แลกเปลี่ยนดานสิทธิมนุษยชนศึกษาและสรางเครือขายดานสิทธิมนุษยชนในสถานศึกษา
๑.๓) ประชุมรวมกับ แมทัพภาคที่ ๔ ในฐานะ ผอ.รมน.ภาค ๔ สวนหนาเกี่ยวกับ
การจับกุม ตรวจคน ควบคุมตัว การเขาเยี่ยมของญาติ หรือการดําเนินคดีตามกฎหมายพิเศษ
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๑.๔) ประชุ มรวมกับ ผูบั ญ ชาการศู น ย ป ฏิบั ติ การตํารวจจัง หวัดชายแดนภาคใต
เกี่ยวกับการจับกุม ตรวจคน ควบคุมตัวการเขาเยี่ยมของญาติ หรือการดําเนินคดีตามกฎหมายพิเศษ
๑.๕) ประชุมรวมกับ เลขาธิการ ศอ.บต. เกี่ย วกับ การชวยเหลือเยี ย วยาผูไดรับ
ผลกระทบและการแกไขปญหาขอรองเรียนที่เกี่ยวของกับอํานาจหนาที่ของ ศอ.บต.
๑.๖) จัดประชุมหารือกับสถาบันนิติวิทยาศาสตรโดยไดขอสรุปกรอบความรวมมือ
ดานสิทธิมนุษยชนใน ๔ ประเด็น คือ (๑) การประสานความรวมมือในการรับเรื่องราวรองทุกข และ
ดํ า เนิ น การตรวจสอบ (๒) ความร วมมื อ ในการบริ ห ารจั ด การศพนิ รนามและการพิ สู จ น สั ญ ชาติ
(๓) บทบาทของ กสม. ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและสืบคนขอเท็จจริง (๔) ความรวมมือใน
การสรางความเขมแข็งในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต โดยทั้งสองหนวยงาน
จะมีการดําเนิน งานรวมกัน และประสานงานกัน อย างใกลชิ ดในลักษณะเครือขายความรวมมือที่จะ
สนั บ สนุ น การดําเนิ น งานซึ่ ง กัน และกัน ตามกรอบภารกิจ และอํานาจหน าที่ ของตนในการคุ มครอง
สิทธิมนุษยชนใหกับประชาชนและสังคมในลักษณะบูรณาการและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๑.๗) การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขัง ทั้งเรือนจํา หนวยเฉพาะกิจของทหาร
หนวยควบคุมของ ศชต. รวมถึงสถานที่กักของสํานักงานตรวจคนเขาเมือง
๑.๘) การประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา
ตลอดจนหนวยงานราชการที่เ กี่ย วขอ ง เพื่อ ติด ตามสถานการณสิท ธิม นุษ ยชนและแนวทางการ
แกปญหา
๑.๙) การประชุ ม รวมกั บ ผู วาราชการจั ง หวัด สงขลา และหน วยงานราชการที่
เกี่ยวของ ผูแทน ศอ.บต. องคกรภาคเอกชนเพื่อตั้งคณะกรรมการประสานงานการใหความชวยเหลือ
ทํางานเรื่องชาวโรฮินจา ชาวอุยกูร และผูหลบหนีเขาเมือง
๑.๑๐) การอบรมเรื่องสิทธิมนุ ษ ยชนศึ กษาใหกับ เจาหน าที่ฝายความมั่น คงและ
บุคคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
๑.๑๑) การจัดทําหนังสือคูมือสิทธิมนุษยชนศึกษาสําหรับประชาชนในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใตทั้งฉบับภาษาไทยและภาษามลายู
๑.๑๒) การอบรมเรื่ อ งสิ ท ธิม นุ ษ ยชนและสิ ท ธิชุ ม ชนให กั บ ให กั บ เครือ ข ายสภา
องคกรชุมชนจัดการลุมน้ําสายบุรีเครือขายนักศึกษาและเยาวชน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต
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๒) การดําเนินการดานสิทธิมนุษยชนศึกษาในสวนที่เกี่ยวของกับอนุสัญญาและ
กติการะหวางประเทศซึ่งประเทศไทยเปนภาคี
๒.๑) จัดการอบรมอนุ สัญ ญาวาดวยการตอต านการทรมานและการลงโทษอื่น
ที่ โหดร าย ไร มนุ ษยธรรมหรื อที่ ย่ํ ายี ศั กดิ์ ศรี (Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or
Degrading Treatment or Punishment : CAT) ใหกับเจาหนาที่ทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง และราชทัณฑ
๒.๒) การจั ด สั ม มนาอนุ สั ญ ญาวา ด ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ต อ สตรีใ นทุ ก
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) เพื่อแลกเปลี่ยนและรับ ฟงปญ หาขอเสนอแนะจากผูที่พิการ
จากสถานการณความไมสงบ และจากผูพิการที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณความไมสงบในพื้นที่
๓) การติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะรายงานทบทวนสถานการณ
สิทธิมนุษยชนของประเทศ หรือ Universal Periodic Review (UPR) ในประเด็นที่เกี่ยวของ
กับสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
โดย กสม. เปนกลไกในการติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะที่ไดรับจาก
การประชุ ม UPR ในประเด็น ที่เกี่ย วของในสวนของประเด็น ยุทธศาสตรดานสิทธิมนุษ ยชนในพื้น ที่
จัง หวัด ชายแดนภาคใต โดยการติ ด ตามการดํ าเนิ น การของหน วยงานที่ เกี่ ย วขอ งในพื้ น ที่ จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต และประสานงานการดําเนินการกับองคกรภาครัฐที่เกี่ยวของ อาทิ กองอํานวยการ
รักษาความมั่น คงภายในภาค ๔ ส วนหน า (กอ.รมน.ภาค ๔ สน.) ศู น ย ป ฏิ บั ติ การตํ ารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต (ศชต.) และศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) ดังนี้
จากการติดตามและประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของขางตน พบวา
ในสวนของ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไดเพิ่มความพยายามเพื่อหาวิธีการแกไขความไมสงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต และประกัน วาทุกฝายจะไดรับ ความยุ ติธรรมโดย กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไดมีการ
ดํ าเนิ น การในส วนที่ เกี่ ย วข อง คื อ เป ด ศู น ย รั บ เรื่ องราวรอ งทุ ก ข ตั้ ง แต ป ๒๕๕๔ ซึ่ ง หากมี กรณี
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
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ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต สวนในเรื่องการสอบสวน
ขอกลาวหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยทุกฝายในจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย กอ.รมน.ภาค ๔
สน.ได ดําเนิ น การรวมมื อกับ องค กรสิ ทธิมนุ ษ ยชน และ ศอ.บต. ในการตรวจสอบขอกลาวหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการดําเนินการของ กสม. คือ กอ.รมน.ภาค ๔ สน. ไดมี
การสั่งการไปยังหนวยปฏิบัติที่เปนสถานที่ควบคุมตัวผูถูกควบคุมตัวตามกฎหมายพิเศษใหอนุญาตให
พนั ก งานเจ า หน า ที่ ผู ช ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านฯ ของ กสม. ในพื้ น ที่ ๓ จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
รวม ๒๑ คน สามารถเขาเยี่ ย มผูถูกควบคุ มตัวไดเสมือนเป น ญาติผูถูกควบคุ มตัว ทั้ง นี้ เพื่อสราง
ความเชื่อมั่นและความไววางใจตอการดําเนินการของเจาหนาที่รัฐ ซึ่งการไดรับความรวมมือดังกลาว
จาก กอ.รมน. ภาค ๔ สน. นี้ ไดครอบคลุมไปถึงการอนุญาตใหเขาตรวจเยี่ยมไดในหนวยควบคุมตัว
ตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ของ ศชต. ดวย
อนึ่ง นอกจากการดําเนินการที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่กลาวถึงขางตนแลว กสม. ยังใหความสําคัญกับการสรางความรู ความเขาใจเกี่ยวกับความรูและ
หลักการดานสิท ธิมนุษ ยชน รวมถึง หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ย วกับ อนุสัญ ญาตอ ตานการทรมาน
การประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดรายไรมนุษยธรรมใหกับเจาหนาที่ดานความมั่นคง ทั้งจาก กอ.
รมน.ภาค ๔ สน. ศชต. และเจาหนาที่ราชทัณฑของกระทรวงยุติธรรมดวย ทั้งนี้ เพื่อสรางมาตรการ
ในการป อ งกั น หรื อ ป อ งปรามมิ ใ ห มี ก ารกระทํ า อั น เป น การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตามที่ กํ า หนดใน
อนุสัญญาฉบับดังกลาว
สวนการดําเนินการในเรื่องการประกันวาทุกฝายจะไดรับความยุติธรรมนั้น กสม.
ไดมีการติดตามประสานความรวมมือ รวมถึงการมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานการใหความชวยเหลือ
เยี ย วยา ไปยั ง ศู น ย อํ า นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.) อย า งต อ เนื่ อ ง โดยมี
ขอ เสนอแนะไปยั ง ศอ.บต. และหน วยงานที่ เกี่ ย วข องวา การใช ดุ ล ยพิ นิ จ ของผู เกี่ ย วขอ งในการ
พิจารณาใหความชวยเหลือ ตองมีความชัดเจนในกรอบของกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวของ เปนไปตาม
หลักนิ ติธรรม ความเสมอภาค ไมเป น การเลือกปฏิบั ติ เป น ไปตามแนวนโยบายดานกฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม ที่รัฐตองคุมครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใหพนจากการลวงละเมิด ทั้งโดย
เจาหนาที่ของรัฐและโดยบุคคลอื่น และตองอํานวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเทาเทียมเพื่อให
สอดคลองกับหลักความเสมอภาคที่บัญญัติรับรองไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
๔) การจัดตั้งศูนยประสานงานดานสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
การทํางานของ กสม. มุงเนนสรางความรวมมือและการมีสวนรวมจากประชาชน
ในพื้นที่ จึงไดมีการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ประกอบดวย จังหวัดปตตานี

๒๘๐

๒๘๑
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ยะลา และนราธิวาส ซึ่งเปนบุคลากรในพื้นที่ เพื่อทําหนาที่รับเรื่องรองเรียนกรณีที่มีการกระทําหรือการ
ละเลยการกระทํ า อัน เป น การละเมิ ด สิ ท ธิมนุ ษ ยชนในจัง หวัด ป ต ตานี ยะลา และนราธิวาส และ
ชวยเหลือการตรวจสอบและรวบรวมขอเท็จจริง
เบื้ องต น เกี่ย วกั บ การกระทํ าหรือ การละเลยการ
กระทําอัน เป นการละเมิดสิทธิมนุษ ยชนตามที่มีผู
รองเรีย นหรือปรากฏเหตุก ารณขึ้น เพื่อ เสนอตอ
กสม. รวมทั้งไดเนนการสรางความเขาใจระหวาง
ป ระชาชนกั บ ประชาชน ระหว า งภาครั ฐ กั 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
แห ง แรกของ กสม. และได ทํ าการเป ดศู นย ประสานงานฯ อย างเป นทางการเมื่ อวั นที่ ๒๔ มิ ถุนายน
๒๕๕๗ ซึ่ง กสม. หวังวา การเปดศูนยประสานงานสิทธิมนุษยชน และการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใตนี้จะเปนกลไกสําคัญที่ประชาชนในพื้นที่สามารถเขาถึง และเปนการมอบการ
บริการแกประชาชนเพื่อการสงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนอยางแทจริง
๕) การฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานใหกับพนักงานเจาหนาที่
เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม.
ในการปฏิบัติหนาที่ของ กสม. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตนั้น กสม. ไดรับการ
สนับสนุนการทําหนาที่ทั้งในดานการตรวจสอบและงานดานยุทธศาสตรจากพนักงานเจาหนาที่ฯ ซึ่งมีทั้งสิ้น
๒๑ คน โดยจําแนกตามจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จังหวัดละ ๗ คน กสม. ได
เล็งเห็นความสําคัญของการทําหนาที่ดังกลาว จึงไดจัดการฝกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ใหกับพนักงานเจาหนาที่ฯ ตั้งแตป ๒๕๕๔ เปนตนมา โดยแบงการฝกอบรมฯ เปน ๒ หลักสูตร ดังนี้
หลักสูตรที่ ๑ โครงการฝกอบรมภายในหนวยงาน เปนโครงการฝกอบรม
พนักงานเจาหนาที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงาน กสม. โดยจัดฝกอบรม
เปนการภายใน มีผูเขารวมการฝกอบรมเฉพาะพนักงานเจาหนาที่ผูชวยเหลือการปฏิบัติงานฯ รวม ๔
โครงการ ดังนี้
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ชื่อโครงการ

วันที่จัดการอบรม

๑. หลักสูตร “สรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับหลักการดานสิทธิมนุษยชน
และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ”
๒. หลักสูตร “เตรียมความพรอมใน
การปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่
ในการทําหนาที่ตรวจสอบคํารอง
การแสวงหาพยานหลักฐาน และ
การสรางความรวมมือกับเครือขาย”
๓. หลักสูตร “การจัดทําบันทึก
ขอเท็จจริงและรายงานการลงพื้นที่
ตรวจสอบขอเท็จจริง”
๔. หลักสูตร “การศึกษาดูงานระบบ
การตรวจสอบเรื่องรองเรียนและการ
ดําเนินงานของ กสม.”

๓๐ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔

จํานวน
ผูเขารวม
๑๘ คน

สถานที่จัด

๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

๑๘ คน

โรงแรม ซี.เอส.
ปตตานี อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี

๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖

๒๑ คน

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘

๑๘ คน

โรงแรม ซี.เอส.
ปตตานี อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี
สํานักงาน กสม.
กรุงเทพมหานคร

โรงแรม ซี.เอส.
ปตตานี อําเภอเมือง
จังหวัดปตตานี

หลั ก สู ต รที่ ๒ โครงการฝ ก อบรมร วมกั บ หน วยงานภายนอก เป น การ
ฝกอบรมรวมกับองคกรรวมจัดจากองคกรระหวางประเทศ รวม ๒ โครงการ ดังนี้
ชื่อโครงการ / องคกรรวม วันที่จัดการอบรม
จํานวนผูเขารวม
จัด
๑. หลักสูตร “การอบรมเพือ่
๑๙ – ๒๓
๓๓ คน
ปลุกศักยภาพในตัวตนเพื่อ
กันยายน ๒๕๕๔
(พนักงานเจาหนาที่ฯ
บรรลุความสําเร็จในชีวิต
ของ กสม. ๑๕ คน
(OPERACY)
อนุกรรมการและเจาหนาที่
จัดรวมกับ USAID
สํานักงานกสม. ๑๘ คน)
๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ
๒๒ – ๒๔
๒๕ คน
เรื่อง “การสอบสวนผูตองหา กรกฎาคม ๒๕๕๘
(พนักงานเจาหนาที่ฯ
และพยานตามหลักสิทธิ
ของ กสม. ๑๗ คน
มนุษยชน” จัดรวมกับ CPG
และเจาหนาที่ทหาร/
และมูลนิธิฮันสไซเดล
ตํารวจ ๘ คน)

สถานที่จัด
โรงแรมหาดใหญพาราไดซ
แอนดรีสอรท อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา

โรงแรม ซี.เอส. ปตตานี
อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี

๒๘๒

๕

ผลการดำเนินงานของ กสม.
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บทที่ ๕
ผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) มีผลการดาเนินงานตามภารกิจอานาจหน้าที่ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งมีรายละเอียดอานาจหน้าที่ของ กสม. ในบทที่ ๑ แล้วนั้น และในช่วงการปฏิบัติงาน
ของ กสม. ชุดที่สอง ที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
มีผลดาเนินงานตามอานาจหน้าที่ที่สาคัญ ดังนี้

๕.๑ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. ดาเนินการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน ดังนี้
๕.๑.๑ สถิติการรับเรื่องร้องเรียน
๑) จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ตั้งแต่ กสม. ชุดที่สอง เข้าดารงตาแหน่งเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน การละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น ๔,๑๔๓ เรื่อง
โดยพบว่า ปีที่มีการรับเรื่องร้องเรียนมากที่สุด คือ ปี ๒๕๕๓ จานวน ๗๔๘ เรื่อ ง รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๕ – ๑

๒๘๓

๒๘๔

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ตารางที่ ๕ – ๑ จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัตทิ ี่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปี

จานวนเรื่องร้องเรียน

ร้อยละ

๑

๓๔๔

๘.๓๐

๒๕๕๓

๗๔๘

๑๘.๐๕

๒๕๕๔

๖๐๙

๑๔.๗๐

๒๕๕๕

๖๖๖

๑๖.๐๘

๒๕๕๖

๖๑๑

๑๔.๗๕

๒๕๕๗

๖๘๙

๑๖.๖๓

๒

๒๕๕๘

๔๗๖

๑๑.๔๙

รวม

๔,๑๔๓

๑๐๐

๒๕๕๒

๑

ปี ๒๕๕๒ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ที่มา : สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๒

แผนภูมิที่ ๕ - ๑ จานวนเรื่องร้องเรียนทีม่ ีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๒) จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จาแนกตามประเภทสิทธิ
จากจานวนเรื่องร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็น
ธรรม หรือ เป็นเรื่องที่ กสม. เห็ นสมควรให้ มีการตรวจสอบการละเมิดสิ ทธิมนุ ษ ยชน รวมทั้ง สิ้ น
๔,๑๔๓ เรื่ อง จ าแนกตามประเภทสิท ธิ พบว่ า มีก ารร้ องเรีย นว่ าถู กละเมิ ด สิท ธิใ นกระบวนการ
ยุติธรรมสูงที่สุด จานวน ๘๙๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๗๐ รองลงมาเป็นการละเมิดสิทธิของบุคคล
ในทรัพย์สิน จานวน ๗๓๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๖๙ ส่วนประเภทสิทธิที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
น้ อยที่ สุ ด คื อ สิ ทธิ ในข้ อมู ลข่ าวสารและการร้ องเรี ยน จ านวน ๔๐ เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๐.๙๗
รายละเอียดตามตารางที่ ๕ – ๒

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

ตารางที่ ๕ - ๒ จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัตทิ ี่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จาแนกตามประเภทสิทธิ
ประเภทสิทธิ
สิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม
สิทธิของบุคคลใน
ทรัพย์สิน
สิทธิและเสรีภาพ
ส่วนบุคคล
สิทธิชุมชน
การเลือกปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม
สิทธิพลเมือง
สิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม
สิทธิในกระบวนการ
ทางปกครอง
สิทธิในการได้รับ
บริการสาธารณสุข
และสวัสดิการจากรัฐ
สิทธิในข้อมูลข่าวสาร
และการร้องเรียน
อื่น ๆ
รวม

๒๕๕๒

๑

๒๕๕๓

จานวนเรื่องร้องเรียน
๒๕๕๔
๒๕๕๕ ๒๕๕๖

รวม
๒๕๕๗

๒๕๕๘

เรื่อง

ร้อยละ

๒

๖๘

๑๖๓

๑๒๒

๑๒๗

๑๓๐

๑๗๔

๑๑๕

๘๙๙

๒๑.๗๐

๖๒

๙๖

๑๐๗

๑๒๐

๑๓๑

๑๐๗

๑๑๐

๗๓๓

๑๗.๖๙

๕๔

๑๓๐

๙๓

๑๐๓

๘๔

๑๐๒

๓๒

๕๙๘

๑๔.๔๓

๓๕

๘๗

๕๙

๖๙

๗๒

๘๗

๕๕

๔๖๔

๑๑.๒๐

๕๑

๑๐๒

๔๘

๖๖

๕๔

๖๙

๔๑

๔๓๑

๑๐.๔๐

๑๒

๓๐

๔๒

๔๘

๔๒

๘๐

๗๑

๓๒๕

๗.๘๕

๒๑

๖๕

๔๙

๔๙

๓๘

๓๔

๒๑

๒๗๗

๖.๖๙

๑๐

๒๐

๒๗

๓๓

๒๑

๑๕

๑๔

๑๔๐

๓.๓๘

๙

๑๙

๑๒

๑๙

๘

๑๐

๖

๘๓

๒.๐๐

๗

๔

๑๔

๕

๔

๒

๔

๔๐

๐.๙๗

๑๕
๓๔๔

๓๒
๗๔๘

๓๖
๖๐๙

๒๗
๖๖๖

๒๗
๖๑๑

๙
๖๘๙

๗
๔๗๖

๑๕๓
๔,๑๔๓

๓.๖๙
๑๐๐

๑

ปี ๒๕๕๒ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ที่มา : สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒

แผนภูมิที่ ๕ - ๒ จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๘๕

๒๘๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๓) จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ
จานวนเรื่องร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น ๔,๑๔๓ เรื่อง
จาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ พบว่า ผู้ถูกละเมิดสิทธิที่เป็นกลุ่มบุคคลมากที่สุด จานวน
๑,๖๖๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๗ รองลงมาเป็นผู้ชาย จานวน ๑,๕๒๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๘
ส่วนผู้ถูกละเมิดสิทธิน้อยที่สุดเป็นผู้สูงอายุ จานวน ๔๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๗ รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๕ - ๓
ตารางที่ ๕ – ๓ จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ
ผู้ถูกละเมิด
สิทธิ
กลุ่มบุคคล
ผู้ชาย
ผู้หญิง
เด็กและเยาวชน
ผู้สูงอายุ
ไม่ระบุ
รวม

๑

๒๕๕๒
๑๕๐
๑๑๖
๕๙
๑๐
๘
๑
๓๔๔

๒๕๕๓
๓๐๕
๒๕๓
๑๔๖
๒๗
๘
๙
๗๔๘

จานวนเรื่องร้องเรียน
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๒๕๔
๒๙๑
๒๖๓
๒๐๖
๒๓๙
๒๒๓
๙๕
๙๖
๙๒
๓๒
๑๖
๒๐
๕
๙
๕
๑๗
๑๕
๘
๖๐๙
๖๖๖
๖๑๑

รวม
๒๕๕๗
๒๗๐
๒๖๔
๑๒๔
๒๑
๔
๖
๖๘๙

๒

๒๕๕๘
๑๒๗
๒๒๗
๑๑๙
๒
๑
-๔๗๖

เรื่อง
๑,๖๖๐
๑,๕๒๘
๗๓๑
๑๒๘
๔๐
๕๖
๔,๑๔๓

ร้อยละ
๔๐.๐๗
๓๖.๘๘
๑๗.๖๔
๓.๐๙
๐.๙๗
๑.๓๕
๑๐๐

๑

ปี ๒๕๕๒ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ที่มา : สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๒

แผนภูมิที่ ๕ - ๓ จานวนเรื่องร้องเรียนทีม่ ีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือ
เป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จาแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

๒๘๗

๔) จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรม หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
จาแนกตามพืน้ ที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
จานวนเรื่องร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น ๔,๑๔๓ เรื่อง
จาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีการร้องเรียนว่ามีการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงที่สุด จานวน ๙๙๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๔ รองลงมาเป็นภาคใต้ จานวน
๗๙๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๘ นอกจากนี้ ยังมีเรื่องร้องเรียนจากต่างประเทศ จานวน ๒๓ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ รายละเอียดตามตารางที่ ๕ - ๔
ตารางที่ ๕ - ๔ จานวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมหรือ
เป็นเรือ่ งที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ
พื้นที่เกิดเหตุ
กรุงเทพมหานคร
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
ภาคกลาง
ภาคตะวันตก
ภาคตะวันออก
มีผลกระทบทั่วไปและไม่ระบุ
เรื่องร้องเรียนจากต่างประเทศ
รวม

๑

๒๕๕๒
๗๖
๕๕
๖๓
๕๘
๓๙
๒๒
๒๖
๒
๓
๓๔๔

๒๕๕๓
๒๐๔
๑๒๔
๑๒๒
๙๔
๗๔
๔๒
๔๘
๓๒
๘
๗๔๘

จานวนเรื่องร้องเรียน
๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖
๑๔๙
๑๕๒
๑๓๔
๙๓
๑๔๔
๑๒๑
๘๔
๙๔
๑๑๗
๙๓
๑๐๑
๘๔
๗๘
๕๘
๕๐
๓๙
๕๓
๕๐
๔๐
๔๗
๔๙
๒๗
๑๕
๒
๖
๒
๔
๖๐๙
๖๖๖
๖๑๑

รวม
๒๕๕๗
๑๕๘
๑๗๙
๑๐๒
๑๑๑
๕๕
๔๐
๔๔
๖๘๙

๒

๒๕๕๘
๑๒๓
๘๓
๙๗
๕๒
๖๘
๓๑
๒๑
๑
๔๗๖

เรื่อง
๙๙๖
๗๙๙
๖๗๙
๕๙๓
๔๒๒
๒๗๗
๒๗๕
๗๙
๒๓
๔,๑๔๓

ร้อยละ
๒๔.๐๔
๑๙.๒๘
๑๖.๓๙
๑๔.๓๑
๑๐.๑๙
๖.๖๙
๖.๖๔
๑.๙๑
๐.๕๕
๑๐๐

๑

ปี ๒๕๕๒ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ที่มา : สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๒

แผนภูมิที่ ๕ - ๔ จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการร้องเรียนว่าละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม
หรือเป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จาแนกตามพื้นที่เกิดเหตุ

๒๘๘

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๕.๑.๒ จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กระบวนการรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยนของ กสม. หากพิ จ ารณาเห็ นว่ า เรื่ องร้ องเรี ยนใด
สามารถแก้ไขได้โดยการประสานงานกับหน่วยงานราชการ องค์การเอกชน บุคคล หรือหน่วยงานอื่น
ที่เ กี่ย วข้อ ง กสม. จะดาเนิน การประสานการคุ้ม ครองสิทธิม นุษ ยชน เพื่อ ให้เ กิด การแก้ไขปัญ หา
อย่า งเป็น ธรรมแก่ผู้ร้อง โดยคานึงถึงความจาเป็นเร่งด่วน ความเหมาะสมและการดาเนินการอย่าง
ระมัดระวัง รวมทั้งมีการติดตามผลการประสานการคุ้มครอง เพื่อให้เรื่องร้องเรียนดังกล่าว ได้รับการ
แก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
กสม. ชุดที่สอง ได้ดาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เรื่องร้องเรียน
จานวนทั้งสิ้น ๑,๕๒๗ เรื่อง แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ (๑) เรื่องที่ลงรับเป็นคาร้องและมีการประสาน
ความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน จานวน ๗๕๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๑ และ (๒) เรื่องที่ไม่รับเป็น
คาร้ องแต่ มีการประสานความคุ้ มครองสิทธิมนุษยชน จานวน ๗๖๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๒๙
รายละเอียดตามตารางที่ ๕ - ๕
ตารางที่ ๕ - ๕ จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ประเภทคาร้อง

๑

๒๕๕๒

๒๕๕๓

๒๕๕
๔

๒๕๕๕

๑. เรื่องที่ลงรับเป็นคาร้องและมีการประสานความคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน
๑.๑ ประสานการคุ้มครอง/
๕
๓๒
๕๕
๗๙
แนะนาให้ดาเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมาย
๑.๒ ประสานหน่วยงาน
๑๓
๒๓
๗๔
๙๒
ที่เกี่ยวข้องแก้ไข
ยอดรวม
๑๘
๕๕
๑๒๙
๑๗๑
 ๒. เรื่องที่ไม่รับเป็นคาร้องแต่มีการประสานความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๒.๑ ประสานหน่วยงาน
๒๗
๙
๑๗
ที่เกี่ยวข้องแก้ไข
๒.๒ ส่งเป็นข้อมูล
๒๒
๔๘
๑๕
๓๓
คณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวข้องแก้ไข
๒.๓. ข้อมูลไม่ชัดเจน/
๑
๕๙
๓๘
๖๘
แสดงความคิดเห็น/
ให้คาแนะนา
ยอดรวม
๒๓
๑๓๔
๖๒
๑๑๘
รวมเรื่องร้องเรียนที่มีการ
๔๑
๑๘๙
๑๙๑
๒๘๙
ประสานความคุ้มครองฯ
๑

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

รวม
คาร้อง
ทั้งหมด

๗๗

๗๓

๖๘

๓๘๙

๒๔.๔๘

๖๐

๗๑

๓๗

๓๗๐

๒๔.๒๓

๑๓๗

๑๔๔

๑๐๕

๗๕๙

๔๙.๗๑

๑๗

๓๓

๒๕

๑๒๘

๘.๓๘

๖๗

๙๗

๒๔

๓๐๖

๒๐.๐๔

๖๙

๖๒

๓๗

๓๓๔

๒๑.๘๗

๑๕๓
๒๙๐

๑๙๒
๓๓๖

๘๖
๑๙๑

๗๖๘
๑,๕๒๗

๕๐.๒๙
๑๐๐

๒

ปี ๒๕๕๒ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ที่มา : กลุ่มงานประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๒

ร้อยละ

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

แผนภูมิที่ ๕ - ๕ จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการดาเนินการประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๕.๑.๓ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เมื่อ กสม. ได้รับ เรื่องร้องเรีย นและตรวจสอบข้อ เท็จจริง พบว่า มีการกระทาที่
ละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กสม. จะจัดทารายงานผลการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน โดยกาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งระยะเวลาในการ
ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว และ/หรือ มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แจ้งไปยังหน่วยงาน/บุคคล
ที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป เพื่อปูองกัน มิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก
ในช่วงการปฏิบัติงานของ กสม. ชุดที่สอง ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และออกรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น ๔,๕๔๒ เรื่อง โดยปี ๒๕๕๕มีรายงานผลการตรวจสอบมากที่สุด
จานวน ๑,๑๒๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๖๖ รองลงมา ปี ๒๕๕๘ จานวน ๙๕๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
๒๐.๙๖ ส่วนปีที่มีผลการตรวจสอบน้อยที่สุด คือ ปี ๒๕๕๒ จานวน ๙๒ เรื่อง เนื่องจากเป็นปีแรก
ของการตรวจสอบเรื่องร้องเรีย นของ กสม. ชุ ดที่ สอง เริ่มเข้า ปฏิบัติหน้าที่ ใ นวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๒ ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งแต่
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ตามตารางที่ ๕ - ๖

๒๘๙

๒๙๐

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ตารางที่ ๕ - ๖ จานวนเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ปี
๒๕๕๒๑
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘๒
รวม

จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการออกรายงานผลการตรวจสอบ
จานวน (เรื่อง)
ร้อยละ
๙๒
๒.๐๒
๕๐๕
๑๑.๑๒
๔๖๖
๑๐.๒๖
๑,๑๒๐
๒๔.๖๖
๘๕๗
๑๘.๘๗
๕๕๐
๑๒.๑๑
๙๕๒
๒๐.๙๖
๓
๔,๕๔๒
๑๐๐

๑

ปี ๒๕๕๒ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ปี ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
๓
จานวนเรื่องร้องเรียนที่มีการออกรายงานผลการตรวจสอบ รวม ๔,๕๔๒ เรื่อง เป็นเรื่องร้องเรียน
ที่ร้องเรียนเข้ามาตั้งแต่ กสม. ชุดแรก จานวน ๑, ๔๙๕ เรื่อง
ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน
๒

แผนภูมิที่ ๕ - ๖ จานวนเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๕.๑.๔ การติดตามการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน
๑) ผลการติดตามการดาเนิน การตามมาตรการการแก้ไขปัญ หาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ ก าหนดมาตรการการแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และมี
ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน
รับไปพิจารณาดาเนินการ โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ (๑) เรื่องที่ต้องติดตามการดาเนินการตาม

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

มาตรการการแก้ ไ ขปัญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ มนุ ษ ยชน (๒) เรื่ อ งที่ต้ อ งติ ด ตามการด าเนิ น การตาม
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และ (๓) เรื่องที่ต้องติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่ กสม. ชุดที่สอง เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ดาเนินการติดตามเรื่องที่เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รับไปพิจารณาดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะ
ด้านสิทธิมนุษยชน จานวนทั้งสิ้น ๘๕๓ เรื่อง แบ่งเป็น (๑) เรื่องที่ต้องติดตามผลการดาเนินการตาม
มาตรการการแก้ไ ขปัญ หาการละเมิด สิท ธิม นุษ ยชน จานวน ๗๐๓ เรื่อ ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๒
(๒) เรื่องที่ต้องติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จานวน ๑๐๗ เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ ๑๒.๕๔ และ (๓) เรื่องที่ต้องติดตามผลดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายจานวน ๔๓ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๔ ตามตารางที่ ๕ – ๗
ตารางที่ ๕ – ๗ ผลการติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน
ที่
๑
๒
๓

การติดตามผลการดาเนินการ
เรื่องที่ต้องติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน
เรื่องที่ต้องติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
เรื่องที่ต้องติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย
รวม

จานวนเรื่อง

ร้อยละ

๗๐๓

๘๒.๔๒

๑๐๗
๔๓
๘๕๓

๑๒.๕๔
๕.๐๔
๑๐๐

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน
แผนภูมิที่ ๕ – ๗ ผลการติดตามผลการดาเนินตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและ
ข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน

๒๙๑

๒๙๒

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

จากสถิติการติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ข้างต้น จาแนกตามประเภทสิทธิ กล่าวคือ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จานวน ๒๓๕ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๒๗.๕๕ สิทธิชุมชน จานวน ๒๐๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๕ สิทธิพลเมือง จานวน ๙๔
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๒ สิทธิในการจัดการที่ดิน จานวน ๘๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙.๙๖ สิทธิ
แรงงาน จานวน ๗๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘.๒๑ การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม จานวน ๔๓ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๕.๐๔ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จานวน ๓๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๗ สิทธิ
ของบุคคลในทรัพย์สิน จานวน ๓๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๒ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล จานวน ๓๓ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๗ และสิทธิในที่อยู่อาศัย จานวน ๑๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๑ ตามลาดับ ตาม
ตารางที่ ๕ – ๘
ตารางที่ ๕ – ๘ สถิติผลการติดตามการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทสิทธิ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ประเภทสิทธิ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิชุมชน
สิทธิพลเมือง
สิทธิในการจัดการที่ดิน
สิทธิแรงงาน
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
สิทธิในที่อยู่อาศัย
รวม

จานวน (เรื่อง)
๒๓๕
๒๐๖
๙๔
๘๕
๗๐
๔๓
๓๙
๓๖
๓๓
๑๒
๘๕๓

ร้อยละ
๒๗.๕๕
๒๔.๑๕
๑๑.๐๒
๙.๙๖
๘.๒๑
๕.๐๔
๔.๕๗
๔.๒๒
๓.๘๗
๑.๔๑
๑๐๐

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน

แผนภูมิที่ ๕ – ๘ สถิติผลการติดตามการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทสิทธิ

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

๑.๑) เรื่องที่ต้องติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. มีเรื่องที่จะต้องติดตามผลการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้ดาเนินการ
แก้ไ ขปัญ หาการละเมิด สิท ธิม นุษ ยชนตามข้อ เสนอแนะของ กสม. หรือ ไม่ อย่า งไร และกรณีที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดาเนินการตามมาตรการแก้ไข หรือดาเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอัน
ควร กสม. จะต้องรายงานนายกรัฐมนตรี เพื่อสั่งการให้มีการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กาหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเรื่องที่ กสม. จะต้อง
ติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น ๗๐๓
เรื่อ ง เป็น เรื่อ งที่ห น่ว ยงานที่เ กี่ ย วข้อ งสามารถยุติก ารติด ตามมาตรการแก้ไ ขปัญ หาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน จานวน ๕๒๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๓๙ เป็นเรื่องที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการ
ตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จานวน ๓๕ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๘ และเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๑๔๕ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๖๓ ตามตารางที่ ๕ – ๙
ตารางที่ ๕ – ๙ ผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ
ด้านสิทธิมนุษยชน
ที่
๑
๒
๓

ผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรื่องที่สามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ
เรื่องที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวม

จานวน (เรื่อง)
๕๒๓

ร้อยละ
๗๔.๓๙

๓๕

๔.๙๘

๑๔๕
๗๐๓

๒๐.๖๓
๑๐๐

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน

แผนภูมิที่ ๕ – ๙ ผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะ
ด้านสิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๙๓

๒๙๔

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ทั้ง นี้ เรื่อ งที่จ ะต้อ งติด ตามผลดาเนิน การตามมาตรการการแก้ไ ขปัญ หาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนฯ สามารถจาแนกตามประเด็นสิทธิได้ ดังนี้
๑.๑.๑) เรื่องที่สามารถยุติการติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ คือ เรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ได้พิจารณาดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งหมดหรือบางส่วนที่เป็น
ประเด็นสาคัญในการบรรเทาปัญหาตามคาร้องเรียน จานวน ๕๒๓ เรื่อง จาแนกตามประเภทสิทธิ ดังนี้
สิทธิชุมชน จานวน ๑๕๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๖๘ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จานวน ๑๔๔ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๓ สิทธิแรงงาน จานวน ๕๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗๑ สิทธิในการจัดการที่ดิน
จานวน ๕๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙.๗๕ สิทธิพลเมือง จานวน ๓๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๖.๓๑ สิทธิของ
บุคคลในทรัพย์สิน จานวน ๒๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๕ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
จานวน ๑๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๓ สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล จานวน ๑๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
๓.๒๕ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม จานวน ๑๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๘๗ และสิทธิในที่อยู่อาศัย
จานวน ๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๒ ตามตารางที่ ๕ – ๑๐
ตารางที่ ๕ – ๑๐ เรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยุตกิ ารติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทสิทธิ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ประเภทสิทธิ
สิทธิชุมชน
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิแรงงาน
สิทธิในการจัดการที่ดิน
สิทธิพลเมือง
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
สิทธิในที่อยู่อาศัย
รวม

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน

จานวน (เรื่อง)
๑๕๐
๑๔๔
๕๖
๕๑
๓๓
๒๙
๑๙
๑๗
๑๕
๙
๕๒๓

ร้อยละ
๒๘.๖๘
๒๗.๕๓
๑๐.๗๑
๙.๗๕
๖.๓๑
๕.๕๕
๓.๖๓
๓.๒๕
๒.๘๗
๑.๗๒
๑๐๐

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

แผนภูมิที่ ๕ – ๑๐ เรื่องทีห่ น่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชนและข้อเสนอแนะด้านสิทธิมนุษยชน จาแนกตามประเภทสิทธิ

๑.๑.๒) เรื่องที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นเรื่องที่หน่วยงานไม่ดาเนินการหรือยัง
ดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยไม่มีเ หตุผลอันสมควร และมิได้ขอขยายระยะเวลาดาเนินการ หรือกรณีที่หน่วยงานไม่แจ้งผล
ดาเนินการให้ กสม. ทราบ จานวนทั้งสิ้น ๓๕ เรื่อง จาแนกตามประเภทสิทธิ ดังนี้ สิทธิในการจัดการที่ดิน
จานวน ๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๑ สิทธิชุมชน จานวน ๑๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๐ และสิทธิของ
บุคคลในทรัพย์สิน จานวน ๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๙ ตามตารางที่ ๕ – ๑๑
ตารางที่ ๕ - ๑๑ เรื่องที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จาแนกตามประเภทสิทธิ
ที่
๑
๒
๓

ประเภทสิทธิ
สิทธิในการจัดการที่ดิน
สิทธิชุมชน
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
รวม

จานวน (เรื่อง)
๑๖
๑๔
๕
๓๕

ร้อยละ
๔๕.๗๑
๔๐.๐๐
๑๔.๒๙
๑๐๐

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๑ เรื่องที่เสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ จาแนกตามประเภทสิทธิ

๒๙๕

๒๙๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ทั้งนี้ กสม. ได้สรุปเรื่องที่หน่วยงานไม่ดาเนินการหรือยังดาเนินการตามมาตรการการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
และมิได้ขอขยายระยะเวลาดาเนินการ หรือกรณี ที่หน่วยงานไม่แจ้งผลดาเนิ นการให้ กสม. เพื่อทราบ
แบ่งเป็นประเภทสิทธิต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เป็นกรณีผลการตรวจสอบเกี่ยวกับไม่ได้รับความเป็น
ธรรมจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลปี ๒๕๔๖ ซึ่งหลังจากที่ กสม. ได้ตรวจสอบเรื่อง
ดังกล่าวเสร็จสิ้น และได้กาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาไปยังรั ฐบาลและสานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาดาเนินการเร่งรัดจับกุมคนร้ายมาลงโทษ เยียวยาความเสียหายให้แก่ทายาทผู้เสียหาย
ออกหนังสือรับรองให้แก่ครอบครัว ผู้เ สีย หายว่า ไม่มีส่ว นเกี่ย วข้อ งกับ ยาเสพติด และชดใช้ค วาม
เสียหายจากการยึดทรัพย์สินที่มิไ ด้เ กี่ยวข้องกับ ยาเสพติดซึ่งจากการติดตามผลเรื่องดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องปรากฏผล ดังนี้
สานักงานตารวจแห่งชาติได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
สรุปได้ว่าในช่วงประกาศนโยบายปราบปรามยาเสพติดนั้น มีบุคคลถูกคนร้ายซึ่งไม่ทราบว่าเป็นใครฆ่าตาย
พนักงานสอบสวนได้ทาการสื บสวนมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร แต่ยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใคร
หลบหนีไปอยู่ที่ใด จึงได้สรุปสานวนเห็นควรงดการสอบสวนส่งไปยังพนักงานอัยการ หากผู้เสียหาย
หรือบุคคลใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะดาเนินคดีกับผู้กระทาความผิด ก็มีอานาจที่จะร้อง
ทุกข์หรือกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเพื่อทาการสอบสวนต่อไปได้ การงดสอบสวนไม่ได้ทาให้คดี
เสร็จเด็ดขาดแต่อย่างใด นอกจากนี้ ได้มีการแต่ง ตั้ง คณะทางานตรวจสอบติดตามการดาเนินคดี
ฆาตกรรม อันเนื่องมากจากนโยบายดังกล่าว ให้ดาเนินการตรวจสอบสานวนการสอบสวนที่พนักงาน
สอบสวนสรุป ความเห็นควรงดสอบสวนดั ง กล่าวแล้วปรากฏว่า ไม่ป รากฏพยานหลักฐานที่พอจะ
เชื่อมโยงไปถึงตัวผู้กระทาความผิดและนาตัวมาดาเนินคดีใหม่ได้ คดีมีแนวโน้มน่าเชื่อว่า คดีฆาตกรรม
ที่มิใช่ คดีวิสามัญ ฆาตกรรมที่เกิดขึ้นในช่ วงเวลาดัง กล่าว และปรากฏตามรายงานการสอบสวนว่า
ผู้เ สียชี วิตน่าจะมีส่วนพัวพันกับ ขบวนการค้ายาเสพติด ส่วนกรณี กล่าวอ้างว่าเป็นการกระทาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งไม่ปรากฏว่ามีพยานหลักฐานใดที่ยืนยันว่าเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แม้ว่าสานักงานตารวจแห่งชาติได้พยายามพิจารณาดาเนินการตามมาตรการการ
แก้ไขปัญหาในประเด็นการหาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษ แต่ในประเด็นการเยียวยาความเสียหายให้แก่
ทายาทผู้เสียหาย การออกหนังสือรับรองให้แก่ครอบครัวผู้เสียหายว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และการชดใช้ความเสียหายจากการยึดทรัพย์สินที่มิได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รัฐบาลและสานักงาน
ตารวจแห่งชาติก็ยังไม่ได้แจ้งผลการดาเนินการ
(๒) สิทธิในการจัดการที่ดิน สิทธิชุมชน และสิทธิในทรัพย์สิน เรื่องร้องเรียนทั้งสาม
ประเด็นสิท ธิดัง กล่าวมี ความเกี่ยวข้องเชื่ อมโยงกัน เช่ น คาร้ องเกี่ ยวกับ การประกาศเขตอุทยาน
แห่งชาติ การประกาศเขตปุาสงวนแห่งชาติ การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ การออกหนังสือสาคัญ สาหรับ
ที่หลวง (นสล.) การประกาศที่สาธารณประโยชน์ทับ ซ้อนที่ดินทากินของราษฎร โครงการพัฒ นา
แหล่ง น้าต่าง ๆ ได้แก่ การสร้างเขื่อน การสร้างอ่างเก็บน้า เป็นต้น ซึ่งคาร้องในลักษณะดังกล่าวจะ

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

กระทาต่อสิทธิในที่ดินทากิน และความเป็นชุมชนที่อยู่กันมาดั้งเดิม และสิทธิในทรั พย์สิน เช่น ไม้ผล
หรือไม้เศรษฐกิจ ที่ปลูกไว้ในพื้นที่พิพาทก็จะถูกตัดโค่น หรือห้ามไม่ให้เข้าเป็นเก็บผลอาสิน เป็นต้น ซึ่ง
กสม. ได้ตรวจสอบและกาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา เช่น ให้เร่งรัดตรวจสอบสิทธิ์การครอบครอง
หรือออกเอกสารสิทธิ์ให้กับผู้ร้องด้วยการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยในระหว่างการพิสูจน์สิทธิ์ให้ผ่อนผัน
ให้ชาวบ้านทากินในที่พิพาทได้ ชดเชยเยียวยาความเสียหายหรือค่าขาดประโยชน์จากการใช้พื้นที่
หรือให้ทบทวนโครงการหรือยกเลิกโครงการพัฒนาแหล่งน้าดังกล่าว เป็นต้น
จากการติดตามผลการดาเนินการดังกล่าวข้างต้นปรากฏว่า ในกรณีพิพาทเกี่ยวกับ
ที่ดิน ส่วนใหญ่เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว ข้อมูลฝุายผู้ร้องจะมีน้าหนักน้อย
กว่าข้อมูลของทางราชการจึ ง ไม่สามารถออกเอกสารสิ ทธิ์ให้กับ ผู้ร้องได้ รวมทั้ง มีก ารส่ง เรื่องให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการแล้วไม่แจ้งผลดาเนิ นการให้ทราบ นอกจากนี้ ในส่วนคาร้อง
เกี่ยวกับ โครงการพัฒ นาแหล่ง น้า หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องจะแจ้ง ว่า ไม่สามารถยกเลิกโครงการได้
เนื่องจากเป็นโครงการที่เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนน้า
๑.๑.๓) เรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เป็นเรื่องที่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกาลังดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนฯ ของ กสม. มีจานวน ๑๔๕ เรื่อง
จาแนกตามประเภทสิทธิ ดังนี้ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม จานวน ๖๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๙๐
สิทธิชุมชน จานวน ๓๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๕ สิทธิพลเมือง จานวน ๑๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
๙.๖๖ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จานวน ๑๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๙ สิทธิเสรีภาพส่วน
บุคคล และการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ประเด็นละ ๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๕ สิทธิในการจัดการ
ที่ดิน ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๗๖ สิทธิแรงงาน และสิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน ประเด็นละ๒ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๘ ตามตารางที่ ๕ - ๑๒
ตารางที่ ๕ - ๑๒ เรื่องที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามประเภทสิทธิ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ประเภทสิทธิ
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิชุมชน
สิทธิพลเมือง
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
สิทธิในการจัดการที่ดิน
สิทธิของบุคคลในทรัพย์สิน
สิทธิแรงงาน
รวม

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน

จานวน (เรื่อง)
๖๘
๓๔
๑๔
๑๑
๕
๕
๔
๒
๒
๑๔๕

ร้อยละ
๔๖.๙๐
๒๓.๔๕
๙.๖๖
๗.๕๙
๓.๔๕
๓.๔๕
๒.๗๖
๑.๓๘
๑.๓๘
๑๐๐

๒๙๗

๒๙๘

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๒ เรื่องทีอ่ ยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จาแนกตามประเภทสิทธิ

๑.๒) เรื่องที่ต้องติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
กสม. มี เ รื่ อ งที่ จ ะต้ อ งติ ด ตามผลการด าเนิ น การของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ว่ า ได้
ดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. และเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดาเนินการตาม
มาตรการแก้ไข หรือดาเนินการไม่แล้วเสร็จโดยไม่มีเหตุผลอันควร ซึ่ง กสม. จะต้องเสนอนายกรัฐมนตรี
เพื่อสั่งการตามมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สิ้น ๑๐๗ เรื่อง ซึ่ง เป็นเรื่องที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถยุติการติดตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน ๖
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๑ เรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการบางส่วน จานวน ๓๖ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๓๓.๖๔ และเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๖๕ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐.๗๕ ตามตารางที่ ๕ - ๑๓
ตารางที่ ๕ - ๑๓ เรื่องที่ต้องติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ที่
๑
๒
๓

ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
สามารถยุติการติดตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ดาเนินการบางส่วน
อยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
รวม

ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน

จานวน(เรื่อง)
๖
๓๖
๖๕
๑๐๗

ร้อยละ
๕.๖๑
๓๓.๖๔
๖๐.๗๕
๑๐๐

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๓ เรื่องที่ตอ้ งติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ทั้ง นี้ เรื่ องที่จะต้ องติดตามผลดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิ ง นโยบายข้างต้ น
จ าแนกตามประเด็ น สิ ท ธิ ดั ง นี้ สิ ท ธิ พ ลเมื อ ง จ านวน ๒๖ เรื่ อ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ ๒๔.๓ สิ ท ธิ ใ น
กระบวนการยุติธรรม และการเลือกปฏิบัติโ ดยไม่เป็นธรรม ประเด็นละ ๑๖ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
๑๔.๙๕ สิทธิในการจัดการที่ดิน จานวน ๑๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๘ สิทธิแรงงาน จานวน ๑๒เรื่อง
คิดเป็น ร้อ ยละ ๑๑.๒๑ สิท ธิเ สรี ภาพส่ วนบุค คล จานวน ๙ เรื่ อง คิ ดเป็นร้อยละ ๘.๔๑ สิ ทธิ และ
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จานวน ๘ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๗.๔๘ สิทธิชุมชน จานวน ๔ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๓.๗๔ สิทธิในที่อยู่อาศัย จานวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๗ ตามตารางที่ ๕ - ๑๔
ตารางที่ ๕ - ๑๔ จานวนเรื่องที่ติดตามผลดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาแนกตามประเด็นสิทธิ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ประเภทสิทธิ
สิทธิพลเมือง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
สิทธิในการจัดการที่ดิน
สิทธิแรงงาน
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
สิทธิชุมชน
สิทธิในที่อยู่อาศัย
รวม
ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน

จานวน (เรื่อง)
๒๖
๑๖
๑๖
๑๔
๑๒
๙
๘
๔
๒
๑๐๗

ร้อยละ
๒๔.๓
๑๔.๙๕
๑๔.๙๕
๑๓.๐๘
๑๑.๒๑
๘.๔๑
๗.๔๘
๓.๗๔
๑.๘๗
๑๐๐

๒๙๙

๓๐๐

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๔ จานวนเรื่องที่ติดตามผลดาเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จาแนกตามประเด็นสิทธิ

๑.๓) เรื่องที่ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย
กสม. มีเรื่องที่ต้องติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น ๔๓ เรื่อง จาแนกเป็น เรื่องที่หน่วยงานได้ดาเนินการทั้งหมด
จานวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘ เรื่องที่หน่วยงานได้ดาเนินการบางส่วน จานวน ๑๓ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๓๐.๒๓ เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จานวน ๒๒ เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ ๕๑.๑๖ และเป็นเรื่องที่หน่วยงานไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย จานวน ๑ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ ตามตารางที่ ๕ - ๑๕
ตารางที่ ๕ - ๑๕ เรื่องที่ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย
ที่
๑
๒
๓
๔

ผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย
หน่วยงานได้ดาเนินการทั้งหมด
หน่วยงานได้ดาเนินการดาเนินการบางส่วน
อยู่ระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย
รวม
ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน

จานวนเรื่อง
๗
๑๓
๒๒
๑
๔๓

ร้อยละ
๑๖.๒๘
๓๐.๒๓
๕๑.๑๖
๒.๓๓
๑๐๐

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๕ เรื่องที่ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย

ทั้งนี้ เรื่องที่จะต้องติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมายข้างต้น
จาแนกตามประเด็ นสิท ธิ ดั ง นี้ สิทธิพ ลเมื อง จานวน ๒๑ เรื่อ ง คิด เป็น ร้อยละ ๔๘.๘๓ สิ ทธิใ น
กระบวนการยุติธรรม จานวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘ การเลือกปฏิบัติโ ดยไม่เ ป็นธรรม
จานวน ๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๒๘ สิทธิชุมชน จานวน ๔ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๙.๓๐ สิทธิเสรีภาพ
ส่วนบุคคล จานวน ๒ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๔.๖๕ สิทธิในที่อยู่อาศัย จานวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ
๒.๓๓ และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย จานวน ๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๓ ตามลาดับ ตาม
ตารางที่ ๕ – ๑๖
ตารางที่ ๕ - ๑๖ จานวนเรื่องที่ติดตามผลการดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย
จาแนกตามประเด็นสิทธิ
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ประเภทสิทธิ
สิทธิพลเมือง
สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
สิทธิชุมชน
สิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล
สิทธิในที่อยู่อาศัย
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย
รวม
ที่มา : กลุ่มงานติดตามและสารบบสานวน

จานวน(เรื่อง)
๒๑
๗
๗
๔
๒
๑
๑
๔๓

ร้อยละ
๔๘.๘๓
๑๖.๒๘
๑๖.๒๘
๙.๓๐
๔.๖๕
๒.๓๓
๒.๓๓
๑๐๐

๓๐๑

๓๐๒

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๖ จานวนเรื่องที่ติดตามผลดาเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย
จาแนกตามประเด็นสิทธิ

๕.๒ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และฟ้องคดี
ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
ผลการดาเนินงานของ กสม. ที่เกี่ยวกับการเสนอ
เรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
หรือฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย จึงสามารถ
แบ่งออกได้เป็น ๒ ช่วง คือ
๑. ช่วงที่หนึ่ง ตั้งแต่ กสม. ชุดที่ สอง ได้รับการ
โปรดเกล้าฯ ให้ดารงตาแหน่งตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
ซึ่ง อานาจหน้าที่ของ กสม. ในการเสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาลสิ้นสุดลงไปตามการสิ้นสุดลงของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒. ช่ ว งที่สอง นับ ตั้ ง แต่วั นที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จนถึง วันที่ ๓๐ กัน ยายน ๒๕๕๘
ซึ่ง กสม. ได้ป รับ เปลี่ยนการพิจารณาเสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาลมาเป็นการจัดทาข้อเสนอแนะ
เชิ ง นโยบายต่อบุค คลหรื อหน่ว ยงานที่ เ กี่ยวข้องเพื่ อแก้ ไขปัญ หาเรื่อ งร้องเรียน หรือ การให้ความ
ช่วยเหลือด้านคดีให้แก่ผู้ร้องแทนการเสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาลตามอานาจหน้าที่เดิมของ กสม.
อย่างไรก็ตาม สรุปผลงานด้านคดีสิทธิมนุษยชน ของ กสม. ชุดที่สอง จะถือเอาข้อมูลสถิติ
ผลงานในภาพรวมตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. เป็นสาคัญ ส่วนการที่
ได้จาแนกเงื่อนไขอานาจหน้าที่ของ กสม. ออกเป็น ๒ ช่ วง ดังกล่าวข้างต้น เพื่อสะท้อนให้เ ห็นถึง
เหตุผลที่สถิติด้านการเสนอเรื่องและฟูองคดีต่อศาลจะสะดุดหยุดลงภายหลังจากรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลงตั้ง แต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา
ผลงานของ กสม. ด้านการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง หรือฟูอง
คดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
สรุปได้ ดังนี้

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

๕.๒.๑ จานวนเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล
ข้อมูลสถิติเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามายัง กสม. โดยประมวลข้อมูลสถิติการร้องเรียนต่อเนื่อง
จากสมัย กสม. ชุดแรก มาจนถึงวันที่ กสม. ชุดที่สอง เริ่มเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ พบว่า มีการรับเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟูองคดี
ต่อศาลธรรมนูญ ๑๑๙ เรื่อง ศาลปกครอง ๕๑ เรื่อง และศาลยุติธรรม ๑๓๖ เรื่อง รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๕ - ๑๗
ตารางที่ ๕ - ๑๗ จานวนเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล
ปีที่ร้องเรียน
๒๕๕๒๑
๒๕๕๓
๒๕๕๔
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘๒
รวม

คดีรัฐธรรมนูญ
๔ (๑๗)
๒๐
๗
๑๘
๓๓
๑๗
๓
๑๑๙

คดีปกครอง
๒ (๓)
๗
๑๓
๗
๑๓
๔
๒
๕๑

คดียุติธรรม
๖ (๙๑)
๒๓
๔
๒
๕
๕
-๑๓๖

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๑ (๑)
-๒
๕
๓
๑๐
๗
๒๙

๑

ปี ๒๕๕๒ ข้อมูลนอกวงเล็บ คือ จานวนเรื่องร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ กสม. ชุดที่สอง เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ มิถุนายน
– ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ส่วนข้อมูลในวงเล็บ คือ เรื่องร้องเรียนที่ กสม. ชุดที่สอง รับมาจาก กสม. ชุดแรก ทั้งนี้ ตัวเลขสรุปในตอนท้ายจะรวม
จานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดที่รับมาดาเนินการตั้งแต่ กสม. ชุดแรก – กสม. ชุดที่สอง
๒
ปี ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลเรื่องร้องเรียน ตัง้ แต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
ที่มา : สานักกฎหมายและคดี

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๗ จานวนเรื่องร้องเรียนที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

๓๐๓

๓๐๔

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๕.๒.๒ ผลการพิจารณาคาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล
จากสถิติข้อมูลที่ประชาชนร้องเรียนขอให้ กสม. พิจารณาเสนอเรื่องหรือฟูองคดี
ต่อ ศาล ตามข้อ ๕.๒.๑ ข้างต้น กสม. ได้พิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียนแล้ว มีผลการพิจารณา
ดาเนินการจาแนกตามผลการพิจารณา ตามตารางที่ ๕ - ๑๘
ตารางที่ ๕ - ๑๘ จานวนผลการพิจารณาคาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล
ประเภทผลการพิจารณา
๑. ยุติเรื่องร้องเรียน
๒. ไกล่เกลี่ย/แก้ไขปัญหาร้องเรียนได้
๓. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๔. เสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาล
๕. เสนอมาตรการแก้ไขการละเมิดสิทธิ
๖. อยู่ระหว่างการพิจารณา
รวม

คดีรัฐธรรมนูญ

คดีปกครอง

คดียุติธรรม

ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๙๑
-๑๕
๔
๑
๘
๑๑๙

๓๕
๔
๓
๔
๑
๔
๕๑

๑๒๘
----๘
๑๓๖

๑๕
-๒
-๒
๑๐
๒๙

ที่มา : สานักกฎหมายและคดี

แผนภูมิที่ ๕ - ๑๘ จานวนผลการพิจารณาคาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล

๕.๒.๓ ผลงาน กสม. ที่ได้เสนอเรื่องหรือฟ้องคดีต่อศาล
จากข้อมูลสถิติผลการพิจารณาคาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาล ตาม
ข้อ ๕.๒.๒ ข้างต้น จะเห็นได้ว่า กสม. ชุดที่สอง ได้พิจารณาตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องร้องเรียน
ทีจ่ ะนาไปสู่การเสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาลอย่างละเอียดรอบคอบ โดยจะเสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อ
ศาลเฉพาะเรื่ อ งที่ เ ข้ า หลั ก เกณฑ์ ค รบถ้ ว นตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ (๒) (๓) และ (๔) อย่างแท้จริง เท่านั้น ดัง จะได้สรุป เรื่องที่

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

กสม. ชุดที่ส อง ได้เ สนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาลในห้วงเวลา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ –
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันที่อานาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องหรือฟูองคดีต่อศาลของ กสม.
สิ้นไปตามการสิ้นสุดลงของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ดังต่อไปนี้
๑) การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ มีกรณีตัวอย่างดังนี้
๑.๑) กรณี กสม. มีมติเ ห็นชอบตามที่ป ระธานกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่ง ชาติ
ร้องเรียนว่า พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง
วิ ท ยุ โ ทรทั ศ น์ และกิ จการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ ง (๑) ที่ บั ญญั ติ ใ ห้
ประธาน กสม. เป็ นหนึ่ ง ในคณะกรรมการสรรหา กสทช. เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด การขั ด กั น
แห่งผลประโยชน์ในการทาหน้าที่ของ กสม. ที่ต้องทาหน้าที่ตรวจสอบการใช้อานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
จึ ง เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ ก ระทบสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๗ วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบมาตรา ๒๕๖ วรรคห้า
ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งคาสั่งที่ ๔/๒๕๕๕ ให้ กสม. ทราบเมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕๑ โดยศาล
รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญ ญัติดังกล่าวมิใช่ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนที่อยู่ในอานาจ
หน้าที่ของผู้ร้อง กรณีจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒)ที่ศาล
รัฐธรรมนูญ จะรับ ไว้พิจารณาวินิจฉัย แต่ผู้ร้องชอบที่จะยื่นเรื่องให้องค์กรอื่นที่มีอานาจหน้าที่ตาม
รัฐธรรมนูญเสนอคาร้องดังกล่าวให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยต่อไปได้ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคาสั่ง
ไม่รับคาร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย
๑.๒) กรณี กสม. มีมติเ ห็นชอบตามที่ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ร้องเรียนว่า พระราชบัญญั ติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ ง (๕) ที่บัญญัติให้
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์ประกอบของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็น
บทบัญญัติที่กาหนดให้ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นกรรมการของหน่วยงานของรัฐ
จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐๗
วรรคหนึ่ง (๒) ประกอบมาตรา ๒๕๖ วรรคห้า ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญได้แจ้งคาสั่งที่ ๕๓/๒๕๕๕ ให้ กสม.
ทราบเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕๒ โดยศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า บทบัญญัติดังกล่าวมิใช่เป็นเรื่อง
ที่เ กี ่ย วข้อ งกับ สิท ธิม นุษ ยชนที ่อ ยู่ใ นอ านาจหน้า ที ่ข องผู้ ร้ อ ง กรณี จึ ง ไม่ ต้ อ งด้ วยหลั ก เกณฑ์ ต าม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับไว้พิจารณาวินิจฉัย แต่ผู้ร้องชอบที่
จะยื่นเรื่องให้องค์กรอื่นที่มีอานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเสนอค าร้องดัง กล่าวให้ศาลรัฐธรรมนู ญ
พิจารณาวินิจฉัยต่อไปได้ ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคาสั่งจาหน่ายคาร้อง
๑.๓) กรณี กสม. เสนอเรื่อ งพร้อ มด้ ว ยความเห็น ต่อ ศาลรัฐ ธรรมนูญ โดยมี ม ติ
เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ เป็นบทบัญญัติที่ให้อานาจคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติชี้ มูล ความผิดทางวิ นัยที่มีผลผูกพันต่อผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้ าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่
๑
๒

หนังสือสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ศร ๐๐๐๕.๕/๑๔๒ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
หนังสือสานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ศร ๐๐๐๗.๒/๑๐๑๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๓๐๕

๓๐๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการอัยการ แตกต่างจากผู้ถูกกล่าวหาที่เ ป็นข้าราชการตุลาการหรือ
ข้าราชการอัยการในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติที่ ไม่เป็นธรรม จึงมีปัญหาเกี่ยวกับ ความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ ต่อมา ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวเป็นบทบัญญัติที่มีเจตนารมณ์เพื่อให้การดาเนินการทางวินัย ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง
และข้าราชการอัยการ มีความเป็นอิสระตามลักษณะของภารกิจดังที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งไม่ มี
ลักษณะขัดต่อหลักความเสมอภาคหรือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุ คคล ตามรัฐธรรมนูญ
มาตรา ๓๐ แต่อย่างใด๓ อย่างไรก็ตาม กรณีนี้มีตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเสียงข้างน้อยจานวน ๓ ท่าน
วินิจฉัยเห็นด้วยกับความเห็นของ กสม.๔
๒) การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง มีกรณีตัวอย่างดังนี้
๒.๑) กรณี ผู้ร้องร้องเรียนว่าเป็นนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ สมัครเข้าสอบ
คัด เลือ กเข้ า ศึกษาในหลั กสูตรแพทยศาสตร์ บัณฑิ ต ปี การศึ กษา ๒๕๕๔ ที่จั ดสอบโดยกลุ่ มสถาบั น
แพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย หลังจากสอบข้อเขียนเสร็จผู้จัดสอบไม่ประกาศผลคะแนนวิชาภาษาไทย
และสังคมศึกษาของผู้ร้องโดยอ้างว่า ผู้ร้องทาผิดข้อบังคับการสอบโดยไม่ปิดโทรศัพท์มือถือเป็นเหตุให้
มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในระหว่างการสอบ ทั้งที่ผู้ร้องได้ชี้แจงว่าได้ปิดโทรศัพท์แล้ว แต่เสียงที่ดังขึ้นเป็น
เสียงนาฬิกาปลุกของโทรศัพท์ที่สามารถดังขึ้นได้โดยอัตโนมัติแม้ว่าจะปิดเครื่องไว้แล้วก็ตาม อีกทั้งเสียง
ที่ดังขึ้นไม่รบกวนผู้เข้าสอบเพราะได้เก็บโทรศัพท์ไว้นอกห้องสอบและไม่มีเสียงดังผ่านเข้าไปในห้อง
สอบซึ่งเป็นห้องติดเครื่องปรับอากาศที่มีกระจกกั้นและกันเสียงได้ กรณีนี้ กสม. เห็นว่า การกระทาของ
ผู้ ถู กร้ องกระทบต่ อสิ ทธิ มนุ ษยชนและมี ปั ญหาเกี่ ยวกั บความชอบด้ วยรั ฐธรรมนู ญหรื อกฎหมายจึง
มอบหมายพนักงานคดีของสานักงาน กสม. ให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ผู้ร้องโดยจัดทาคาฟูอง
ยื่นฟูองคดีต่อศาลปกครองกลาง และเนื่องจากขณะนั้นใกล้ถึงวันสอบสัมภาษณ์ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนแล้ว
จึงได้จัดทาคาขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคาสั่งทางปกครองเพื่อให้ผู้ถูกร้องประกาศคะแนนข้อเขียน
ให้แก่ผู้ร้องศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว มีคาสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรื อคาสั่งทางปกครอง๕
เป็นผลให้มีการประกาศคะแนนสอบข้อเขียนของผู้ร้อง ซึ่งปรากฏว่าสามารถสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์เข้า
ศึกษาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย) จากนั้นผู้ร้องได้เข้าสอบสัมภาษณ์ผ่านเข้าไปศึกษา
ที่วิทยาลั ยแพทยศาสตร์ พระมงกุ ฎเกล้า (ชาย) ได้เป็ นผลสาเร็ จ ปั จจุบันเรื่ องอยู่ร ะหว่างกระบวน
พิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
๓
๔

๕

คาวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ ๒๑/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๖
นายจรูญ อินทจาร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และนายสุพจน์ ไข่มุก ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
มีความเห็นสอดคล้องกันว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๙๒ วรรค
สอง เฉพาะในส่วนที่บัญญัติให้ขา้ ราชการอัยการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายอัยการให้ประธานกรรมการส่งรายงานและเอกสารเท่าที่มี
อยู่พร้อมทั้งความเห็นไปยังประธานคณะกรรมการอัยการ เพื่อพิจารณาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝุายอัยการโดยเร็ว โดย
ให้ถือเอารายงานและเอกสารของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นส่วนหนึ่งของสานวนการสอบสวนด้วย และเมื่อดาเนินการได้ผลเป็นประการใดแล้วให้
แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้มคี าสัง่ ลงโทษทางวินัยหรือวันทีไ่ ด้มีคาวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดวินัยนั้น เป็นการ
เลือกปฏิบัตโิ ดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุสถานะของความเป็นข้าราชการอัยการ จึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๐
ศาลปกครองกลาง, คดีหมายเลขดาที่ ๕๔๔/๒๕๕๔

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

๒.๒) กรณีผู้ร้องร้องเรียนว่าผู้ร้องเป็นผู้เรียนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ ๖
ในระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ซึ่งเป็นการศึกษานอกระบบที่กฎหมายรับรอง
แต่ถูกกีดกันในการสอบคัดเลือกเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ของโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัย โดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย
ได้ประกาศเงื่อนไขคุณสมบัติผู้สมัครสอบต้องมีผลการเรียนระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมทุกวิชาในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๔ และปีที่ ๕ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ อันเป็นเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์เฉพาะสาหรับนักเรียน
ที่ศึกษาในระบบทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อผู้จบการศึกษานอกระบบที่มีระบบการประเมินผลการศึกษา
แตกต่างจากระบบการประเมินผลและให้เกรดของโรงเรียนในระบบทั่วไปกรณีนี้เลขาธิการ กสม. เห็นว่า
การกระทาของผู้ถูกร้องกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรื อ
กฎหมาย จึงมอบหมายให้พนักงานคดีของสานักงาน กสม. ให้คาแนะนาที่จาเป็นเร่งด่วนแก่การคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของผู้ร้องตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
การเสนอเรื่องต่อศาลฯ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๘ เนื่องจากขณะนั้นใกล้หมดเขตการรับสมัครสอบแล้ว โดย
พนักงานคดีได้จัดทาคาฟูองส่งให้ผู้ร้องยื่นฟูองต่อศาลปกครองนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งจัดทาคาขอให้
ศาลกาหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ ชั่วคราวก่อนการพิพากษาเพื่อให้ผู้ร้องมีสิทธิ
สมัครเข้าสอบคัดเลือกดังกล่าวศาลปกครองนครศรีธรรมราชพิจารณาแล้วมีคาสั่งกาหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่ วคราวก่อนการพิพากษา๖ให้ผู้ถูกร้องอนุญาตให้ผู้ร้องสมัครสอบ
คัดเลือกได้ซึ่งปรากฏต่อมาว่าผู้ร้องสอบไม่ผ่านการคัดเลือกแต่ยัง ประสงค์ให้ดาเนินคดีต่อไปเพื่อเป็น
บรรทัดฐานในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ต่อมา ศาลปกครองนครศรีธรรมราชได้มีคาพิพากษาว่าประกาศ
รับสมัครสอบของผู้ถูกฟูองคดีไม่ชอบด้วยกฎหมาย และหากผู้ถูกฟูองคดีออกประกาศในทานองนี้อีก
ในอนาคตก็ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน๗ ปัจจุบันคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด
๒.๓) กรณีผู้ร้องร้องเรียนว่า ผู้ร้องได้ยื่นคาขอจัดตั้งศูนย์การเรียนขององค์กรเอกชน
ต่อผู้ถูกร้อง (สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร) ตามกฎกระทรวงว่าด้วย
สิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้ นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๕
แต่ผู้ถูกร้องพิจารณาคาขอล่าช้าเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับความเดือดร้อนเสียหาย กรณีนี้ กสม. เห็นว่า
การกระทาของผู้ถูกร้องกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายจึงมีมติให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองกลาง๘ ศาลปกครองกลางพิจารณาแล้ว
มีคาสั่งไม่รับคาฟูองไว้พิจารณา เนื่องจากเห็นว่า กสม. ไม่มีอานาจเสนอเรื่องต่อศาลปกครองในคดีพิพาท
เกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร๙
กสม. ไม่เห็นพ้องด้วยจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด๑๐ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ศาลปกครอง
สูงสุดมีคาสั่งในคดีที่ กสม. อุทธรณ์คาสั่งศาลปกครองกลางที่สั่งไม่รับคาฟูองของ กสม. ไว้พิจารณา
๖

ศาลปกครองนครศรีธรรมราช, คดีหมายเลขดาที่ ๒๐๖/๒๕๕๔
ศาลปกครองนครศรีธรรมราช, คดีหมายเลขแดงที่ ๒๓๗/๒๕๕๗
๘
ศาลปกครองกลาง, คดีหมายเลขดาที่ ๑๙๒๖/๒๕๕๖
๙
ศาลปกครองกลาง, คดีหมายเลขแดงที่ ๑๖๓๕/๒๕๕๖
๑๐
อุทธรณ์ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๖, ศาลปกครองสูงสุดรับไว้เป็นคาร้องที่ ๘๐๕/๒๕๕๖
๗

๓๐๗

๓๐๘

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

โดยวิ นิ จ ฉั ย ว่ า กสม. สามารถใช้ สิ ท ธิ เ สนอเรื่ อ งพร้ อ มด้ ว ยความเห็ น ต่ อ ศาลปกครองในกรณี ที่
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรได้ด้วย ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคาสั่งกลับคาสั่งของศาลปกครอง
ชั้นต้น เป็นให้นาคาฟูองของผู้ฟูองคดีมาดาเนินกระบวนพิจารณาต่อไป และหากการฟูองคดีนี้เป็นไป
โดยถูกต้องตามเงื่อนไขการฟูองคดีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๒ และระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
พ.ศ. ๒๕๔๓ ก็ใ ห้รับ คาฟูองคดีนี้ไ ว้พิจารณา และให้พิจารณาคาขอให้ศาลกาหนดมาตรการหรือ
วิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาและคาขอไต่สวนฉุกเฉินของผู้ฟูองคดีต่อไป๑๑
ทั้งนี้ ในเรื่องเดียวกัน กสม. ได้มีมติเห็นชอบให้พนักงานคดีของสานักงาน กสม. รับมอบอานาจจากผู้ร้อง
ยื่นฟูองต่อศาลปกครองกลางเป็นอีกคดีหนึ่งด้วย๑๒ ศาลปกครองกลางมีคาสั่งรับคาฟูองไว้พิจารณา๑๓
ปัจจุบันเรื่องอยู่ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาลปกครองกลาง
๓) การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
กสม. ชุดที่สอง ได้พิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนที่
ผู้ ร ้อ งขอให้ฟ ูอ งคดีต ่อ ศาลยุต ิธ รรมแทนผู ้เ สีย หาย ตามรัฐ ธรรมนูญ แห่ง รา ชอาณาจัก รไทย
พุทธศัก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๔) เป็นจานวนมาก แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีเ รื่อง
ร้องเรียนใดที่ กสม. มีมติเห็นชอบให้ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายด้วยเหตุผลต่าง ๆ เช่น
บางเรื่องตรวจสอบไม่พบหลักฐานการกระทาผิดตามข้อร้องเรียนบางเรื่องไม่พบผู้กระทาผิด บางเรื่องไม่
เข้าหลักเกณฑ์ ตามรัฐธรรมนูญที่กาหนดให้ กสม. ฟูองคดี ต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เ สียหายเพื่อแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวมเป็นต้น อย่างไรก็
ตาม กรณี ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสี ย หายเดื อ ดร้ อ นจากนโยบาย
ปราบปรามยาเสพติ ด ขอให้ กสม. ฟู องคดี ต่ อศาลยุ ติ ธรรม
จานวน ๘๔ คาร้อง แม้ว่าในชั้นต้น กสม. ชุดที่สอง จะมีมติให้
ยุ ติ เ รื่ อ งร้ อ งเรี ย นไปแล้ ว ก็ ต าม แต่ ก็ ไ ด้ ม อบหมายให้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
จัดทารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับเรื่องร้องเรียนทั้งหมดดังกล่าวไปตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง

๕.๓ การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ ด้ า นการจั ด ท าข้ อ เสนอแนะนโยบายและข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง
กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยการกาหนดหัวข้อศึกษา วิเคราะห์จาก
๑๑

คาสัง่ ศาลปกครองสูงสุด ที่ ๓๗๖/๒๕๕๗
ศาลปกครองกลาง, คดีหมายเลขดาที่ ๒๑๕๘/๒๕๕๖
๑๓
คาสัง่ ศาลปกครองกลาง ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๑๒

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

เอกสาร กฎหมายและหลักการด้านสิทธิมนุษยชนที่เห็นว่ามีความสาคัญและมีผลกระทบสูง รับฟัง
ความเห็น จากผู้ มีส่ว นได้เ สีย ผู้แ ทนจากหน่ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งและมีอานาจหน้า ที่ เพื่อ นาข้อ มูล
มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ที่นาไปสู่การจัดทารายงานข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายและกฎ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตาม
ความก้าวหน้าข้อเสนอดัง กล่าว และเผยแพร่โ ดยการจัดพิมพ์รายงานข้อเสนอแนะที่สาคัญและมี
ผลกระทบในวงกว้าง ตลอดจนเผยแพร่ทางเว็บไซด์ของ กสม.
๕.๓.๑ ผลงานข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง กฎหมาย และกฎ เพื่อ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมา
กสม. ได้จัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อ
เสนอต่อ คณะรัฐมนตรี รัฐสภา และแจ้ง หน่วยงานของรัฐ ที่เ กี่ยวข้อ งเพื่อดาเนินการแก้ไ ขปัญ หา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อาทิ
๑) เรื่อง การตราพระราชบัญญัติก ารชุ มนุม สาธารณะ พ.ศ. ....
๒) เรื่อง สิท ธิใ นการรั บ บริ การสาธารณสุ ขตามระบบหลั กประกันสุ ขภาพแห่ ง ชาติ
ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ
๓) เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการออกประกาศ
กาหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุ มชนอย่างรุนแรงทั้ง ทางด้านประเภท
โครงการหรื อ กิ จ การที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ ง ทางด้ า นคุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
๔) เรื่อง การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติ หรือ
การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี และเพื่อเตรียมรองรับการเข้าเป็น ภาคี
พิ ธี ส ารเลื อ กรั บ ของอนุ สั ญ ญาต่ อ ต้ า นการทรมานฯ รวมทั้ ง อนุ สั ญ ญาระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ย
การคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย
๕) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ฎอั ย การศึ ก พระพุ ท ธศั ก ราช ๒๔๕๗ พระราชก าหนดการบริ ห ารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
พ.ศ. ๒๕๕๑
๖) เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย และ
จาเลยในคดีอาญา
๗) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
๘) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
๙) เรื่อง นโยบายของรัฐบาล “เจ็บปุวยฉุกเฉินรักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”

๓๐๙

๓๑๐

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๑๐) เรื่ อ ง ข้ อ เสนอแนะนโยบายและข้ อ เสนอในการปรั บ ปรุ ง กฎหมายเกี่ ย วกั บ โทษ
ประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน
๑๑) เรื่อ ง การอนุวัติกฎหมายองค์การแรงงานระหว่า งประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วย
เสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) และฉบับที่ ๙๘
ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ค.ศ. ๑๙๔๙ (พ.ศ. ๒๔๙๒)
๑๒) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับ บุค คล
ให้สูญ หาย พ.ศ. ....
๑๓) เรื่ อ ง การคั ด เลื อ กเข้ า รั บ ราชการทหารกองประจ าการโดยวิ ธี ส มั ค รใจตาม
พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
๑๔) เรื่อง การคุ้มครองผู้เสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข
๑๕) เรื่อง เสรีภาพในการถือศาสนา เสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม ศาสนบัญญัติ
และการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม กรณีการห้ามสตรีที่นับถือศาสนาอิสลามสวมฮิญาบ
๑๖) เรื่อง สิทธิที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน
๑๗) เรื่อง ย่านเก่ากับการปกปูองคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน
๑๘) เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีโครงการท่าเรือน้าลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย ในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนาละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อ
ชาวทวาย
๑๙) เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด
๕.๓.๒ กรณีต ัวอย่า งข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรั บปรุ งกฎหมายของ
กสม.
กสม. ได้มีรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายไปยังรัฐบาลและหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ องค์กรนิติบัญญัติและองค์กรตุลาการ ซึ่งมีกรณี
ตัวอย่างข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย โดยสรุปดังนี้
๑.๑) เรื่อง การตราพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ....
กสม. มีความเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างกฎหมายรวม ๘ ประเด็น ในจานวนนี้มี
๒ ประเด็นที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยและได้นาไปบัญญัติไว้ในร่างกฎหมายฉบับที่ผ่านการพิจารณา
ของสภาผู้แทนราษฎร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๔ ประเด็นดังกล่าว ได้แก่ อานาจในการห้ามชุมนุม การสั่งเลิก
การชุมนุม หรือคัดค้านการชุมนุม ซึ่งคณะกรรมการฯ เห็นว่า ควรให้ฝุายบริหาร (ฝุายปกครอง) เป็น
ผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายและรับผิดชอบการตัดสินใจ ผู้จัดการชุมนุมมีสิทธิอุทธรณ์คาสั่งต่อฝุายบริหาร
ระดับสูงขึ้น และไม่ตัดสิทธิ์ในการนาคดีไ ปสู่ศาลปกครอง และการเพิ่มให้สถานที่ตั้ง ขององค์ก าร
ระหว่างประเทศในประเทศไทย เป็นพื้นที่ห้ามไม่ให้การชุมนุมกีดขวางทางเข้าออก อย่างไรก็ตาม
ร่างกฎหมายดังกล่าวไม่ได้ออกมาบังคับใช้เนื่องจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งขณะนี้พระราชบัญญัติ

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

การชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และมี
ผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไปแล้ว
๑.๒) เรื่อง สิทธิในการรับบริการสาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระบบประกันสังคม และระบบสวัสดิการข้าราชการ
กสม. มี ข้ อ เสนอแนะว่ า ให้ แ นวคิ ด และวิ ธี จั ด บริ ก ารและระบบบริ ก าร
สาธารณสุขของประเทศอยู่บ นฐานหลักความเสมอภาค และให้ประเภทและมาตรฐานของบริการ
สาธารณสุขตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นบริการขั้นพื้นฐานและที่จาเป็นสาหรับทุกคน
พึง ได้ร ับ โดยไม่เ สีย ค่า ใช้จ ่า ย และขอให้ แ ก้ ไ ขพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๙ และ ๑๐ เพื่อประกันว่าผู้รับบริการไม่ว่าอยู่ภายใต้ระบบบริการสาธารณสุขใด
จะได้รับสิทธิการรับบริการเท่ากับระบบหลักประกัน
สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ เ ป็ น อย่ า งน้ อ ย โดยส านั ก งาน
หลั กประกันสุ ขภาพแห่ งชาติ (สปสช.) รั บผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่าง ซึ่ง พบว่า มีหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอานาจหน้าที่หลายแห่งที่มีความเห็นสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของ กสม. เช่น กระทรวงการคลัง
และสานัก งาน ก.พ. เห็น ด้ว ยกับ การให้มีก ลไก
ดูแลสวัสดิการด้านสุขภาพ สานักงาน ก.พ. และ
กระทรวงแรงงานเห็นด้วยกับข้อเสนอแนะให้แก้ไข
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห่ ง ชาติ ฯ มาตรา ๙ และ ๑๐ ส่ ว น สปสช. แจ้ ง ว่ า จะรั บ
ข้อเสนอแนะที่ให้ สปสช. รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างไปศึกษาประโยชน์ความจาเป็น ผลกระทบและ
ปัญหาอุปสรรคก่อน
๑.๓) เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีขอให้พิจารณาตรวจสอบความถูกต้องในการออก
ประกาศกาหนดประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้าน
ประเภทโครงการหรื อ กิ จการที่ อ าจมี ผ ลกระทบต่ อ ชุ ม ชนอย่ า งรุ น แรงทั้ งทางด้ า นคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
รายละเอี ย ดข้ อ เสนอแนะได้ น าเสนอไว้ ใ นรายงานบทที่ ๓ ข้ อ ๓.๓ รายงาน
ข้อเสนอแนะเชิ ง นโยบายของคณะกรรมการสิท ธิมนุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ต่อ ข้อ ร้อ งเรีย นของเครือ ข่า ย
ประชาชนภาคตะวันออก กรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หน้า ๖๐
๑.๔) เรื่อง การอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ
ประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี และเพื่อเตรียมรองรับ
การเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งอนุสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บุคคลถูกบังคับให้สูญหาย

๓๑๑

๓๑๒

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

กสม. มีข้อเสนอแนะว่า สมควรอนุวัติกฎหมายไทยตามอนุสัญญาฯ ตลอดจน
กลไกการดาเนินงานที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตามพันธกรณีดังกล่าว โดยมีความเห็นสอดคล้องกับ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม กล่าวคือ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาและ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อให้ผู้เสียหายจากความผิดฐานนี้
ขอรั บ ค่ าทดแทนได้ โดยไม่ ต้อ งแก้ ไ ขประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณาความอาญา และหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวทางและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีตามพิธีสารฯ รวมถึง
การอนุวัติกฎหมายภายในเพื่อรองรับการดาเนินการตามอนุสัญญาดังกล่าว ซึ่งพบว่า หน่วยงานของ
รั ฐ ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ ห ลายแห่ ง เห็ น สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ เสนอแนะของ กสม. หน่ ว ยงานดั ง กล่ า ว
เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข สานักงานอัยการสูงสุด สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักงาน
ศาลยุติธรรม นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมอธิบายเพิ่มเติมว่า ได้ดาเนินการบางประการสอดคล้อง
กับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ อยู่แล้ว เช่น การยกร่างเรื่องนี้เป็นกฎหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม
กระทรวงกลาโหมอธิบายว่า ข้อเสนอแนะที่ให้ทบทวนการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงนั้น
ทหารจะใช้กฎหมายดังกล่าวเมื่อสถานการณ์รุนแรงจนตารวจและเจ้าหน้าที่รัฐอื่นไม่อาจระงับเหตุได้เท่านั้น
๑.๕) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายพิเศษ
ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติกฎอัยการศึก พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรั กษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑
กสม. มีข้อเสนอแนะให้ยกเลิกหรือแก้ไขบทบัญญัติบางประการ รวมทั้งการ
บังคับ ใช้โ ดยให้คานึงถึงการเคารพสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ซึ่ง พบว่า หน่วยงานของรัฐที่มี
อานาจหน้าที่จานวนหนึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอแนะดังกล่าวของคณะกรรมการฯ เช่น กระทรวง
ยุติ ธรรมเห็ นว่ าเป็นข้ อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ ส านักงานข่ าวกรองแห่งชาติ เห็นว่ า การบั งคั บใช้
กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงต้องมีหลักเกณฑ์ชัดเจน โปร่งใส สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
เห็นว่า การใช้กฎหมายดังกล่าว ควรสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของประเทศและการเคารพ
สิท ธิแ ละเสรีภาพของประชาชน อย่ างไรก็ ตาม หน่ วยงานด้ านความมั่ นคง เช่ น กระทรวงกลาโหม
สานักงานข่าวกรองแห่งชาติ สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นว่า ยังจาเป็นต้องใช้กฎหมายพิเศษ
ด้านความมั่นคงอยู่
๑.๖) เรื่อง สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหาย
และจาเลยในคดีอาญา
กสม. มีข้อเสนอแนะให้มีหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการให้ความช่วยเหลือ
เยีย วยาทั้ ง ที่ เ ป็ นเงิ น และไม่ใ ช่ เ งิ น แก่ผู้ ไ ด้ รับ ความเสีย หายจากการะทาของรั ฐหรือ เจ้ าหน้า ที่รั ฐ
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เนื่องจากข้อบกพร่องของกระบวนการยุติธรรม หรือจากการใช้นโยบายหรือการบริหาร หรือการ
กระท าที่ ก่ อ ให้เ กิ ด ความเสีย หายแก่ ป ระชาชน ในการตอบรั บ ข้ อ เสนอแนะเรื่ อ งนี้ คณะรัฐ มนตรี
มอบหมายให้ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเป็ น หน่ ว ยงานหลั ก ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ จั ด ท า
ข้อพิจารณาและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๗) เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
กสม. มีข้อเสนอแนะให้เร่งรัดผลักดันการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล
ส่ ว นบุ ค คล ระหว่ า งยั ง ไม่ มี ก ฎหมายนี้ ใ ห้ มี แ นวปฏิ บั ติ ห รื อ คู่ มื อ คุ้ ม ครองข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลส าหรั บ
ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นเอกชนใช้ไปพลางก่อน มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกิจการ
สื่อมวลชน รวมถึงการคุ้มครองบุคคลที่ควรได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุ คคล
ของผู้รับบริการในงานบริการสาธารณสุข ในการตอบรับเรื่องนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สานักงาน
ปลั ด ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ที่ มี อ านาจหน้ า ที่ จั ด ท าข้ อ พิ จ ารณาและเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๘) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี
อนุมัติหลักการเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติเสนอ
กสม. มีข้อเสนอแนะให้การออกกฎหมายเพื่อใช้บังคับกับการชุมนุมต้องเป็น
กรณีที่รัฐมีวัตถุประสงค์ที่จะอานวยความสะดวกและคุ้มครองประชาชนในการชุมนุมการออกกฎหมาย
จากัดสิทธิและเสรีภาพในการชุ มนุมต้องเป็นข้อยกเว้นและทาได้เพียงเท่าที่จาเป็น เพื่อประโยชน์แห่ง
ความมั่ นคงของชาติ หรือ ความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย การสาธารณสุข หรื อศี ล ธรรมของ
ประชาชน หรือการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น แต่ร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ
พ.ศ. .... ฉบับที่สานักงานตารวจแห่งชาติได้นาร่างเดิมมาปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่นี้ มีบทบัญญัติที่กลับ
เป็นการควบคุมและจากัดสิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมของประชาชนมากกว่าการคุ้มครองและอานวย
ความสะดวกให้กับประชาชนในการชุมนุมสาธารณะ ในการตอบรับเรื่องนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติได้ส่ง
เรื่ อ งให้ คณะกรรมาธิ ก ารวิ สามั ญ การมีส่ ว นร่ ว มและรั บ ฟั ง ความคิ ดเห็ นของประชาชน พิ จารณา
ดาเนินการ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ ส่งเรื่องให้คณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม
และกิ จการต ารวจ พิ จารณาตามกรอบอ านาจหน้ าที่ และคณะกรรมาธิ การวิ สามั ญพิ จารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เชิญให้ กสม. เข้าร่วมประชุม
กั บ คณะอนุ ก รรมาธิ ก ารพิ จ ารณาศึ ก ษาและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ประกอบการพิ จ ารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งนายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและประธานอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
๑.๙) เรื่อง นโยบายของรัฐบาล “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน”
กสม. มีข้อเสนอแนะให้ศึกษา วิเ คราะห์ สิ่งที่ยังท้าทายในการนานโยบาย
เจ็บปุวยฉุกเฉินฯ ไปปฏิบั ติ จัดระบบที่ไม่เป็นภาระแก่โรงพยาบาลเอกชน กาหนดมาตรการจัดสรร

๓๑๓

๓๑๔
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เงิ นกองทุนอย่างเพียงพอโดยไม่ใ ห้เ ป็นภาระของผู้ปุวย กาหนดวิธีเ บิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและ
ควบคุมอัตราค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลเอกชน ในการตอบรับเรื่องนี้คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ให้สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่ง ชาติร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีอานาจหน้าที่จัดทาข้อพิจารณาและ
เสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป โดยผลการดาเนินการตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอไปยังคณะรัฐมนตรี
สอดคล้องกับข้อเสนอแนะของ กสม. ประกอบด้วย นโยบายเจ็บปุวยฉุกเฉินช่วยให้ประชาชนสามารถ
รั บ บริ ก ารฉุ ก เฉิ น ทางการแพทย์ เ พิ่ ม ขึ้ น ส่ ว นสิ่ ง ที่ ค วรปรั บ ปรุ ง คื อ อั ต ราการจ่ า ยค่ า ชดเชยแก่
โรงพยาบาล เกณฑ์วินิจฉัยกรณีเจ็บปุวยฉุกเฉินและพ้นภาวะฉุกเฉิน การประชาสัมพันธ์แก่ผู้ให้บริการ
และประชาชน ระบบสารองเตียงและส่งต่อผู้ปุวยที่พ้นภาวะฉุกเฉิน ควรให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
แห่งชาติ (สพฉ.) เป็นหน่วยดูแ ลระบบการแพทย์ฉุกเฉิน แนวทางที่จะดาเนินการต่อไป คือ จัดให้มี
กลไกทาหน้าที่บริหารจัดการระบบ ตรวจสอบระบบการเบิกจ่ายค่าบริการรับอุทธรณ์เรื่องร้องเรียน
แก้ปัญหาของประชาชนเรื่องนี้ ส่วนมาตรการควบคุมอัตราค่ารักษาของโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบัน
ดาเนินการโดยใช้พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ และประกาศกระทรวง เรื่อง มาตรฐาน
การบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๗ รวมทั้งได้เสนอไปยังกรมการค้าภายใน
เพื่อกาหนดให้ค่าบริการการแพทย์ฉุกเฉินเป็นสินค้าควบคุม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เห็นว่า การกาหนด
เป็นสินค้าหรือบริการควบคุมจะต้ องเสนอคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.)
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒
๑.๑๐) เรื่อง ข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับ
โทษประหารชีวิตและหลักสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเรื่องนี้ว่ า รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรรณรงค์ ให้ความรู้และเข้าใจแก่สังคมไทยเกี่ยวกับโทษประหารชีวิต ว่าไม่มี ความสัมพันธ์
กับการช่วยลดหรือปูองปรามการก่ออาชญากรรม ควรปรับปรุงระบบและกระบวนการยุติธรรม เช่น
ส่ง เสริมกระบวนการยุติธรรมเชิ ง สมานฉันท์ เพิ่มบทบาทครอบครัวและชุ มชนในการคุมประพฤติ
ผู้กระทาผิดมากขึ้น ปรับปรุงระบบยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้ระยะเวลาดาเนินการ
แต่ละคดีไม่นานนัก สามารถให้ความเชื่อมั่นได้ว่าผู้ที่ถูกลงโทษคือผู้กระทาความผิดและลงโทษตาม
สัดส่วนของความผิดนั้น เร่ง ปฏิรูป ระบบเรือนจาให้สามารถรองรับนักโทษประหารชีวิต หากมีการ
เปลี่ยนโทษประหารชีวิตเป็นโทษจาคุกตลอดชีวิต มีมาตรการและเงื่อนไขทดแทนเมื่อมีการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต เป็นต้น และควรพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับ ฉบับที่สองของกติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่ง มุ่ง ยกเลิกโทษประหารชี วิตภายในปี พ.ศ.
๒๕๖๑ ลงมติ “เห็นชอบ” การสนับสนุนข้อมติเกี่ยวกับการพักการใช้โทษประหารชีวิตในการประชุม
สหประชาชาติที่เกี่ยวข้อง ในเชิงข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เห็นว่า ควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายอาญาบางมาตราที่มีโทษประหารชีวิตบางฐานความผิดก่อน โดยเฉพาะฐานความผิด
ที่ผู้กระทาความผิดไม่ได้มุ่งประสงค์ต่อชีวิตของผู้เสียหายหรือไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตของบุคคล
อื่น ไม่ ควรก าหนดให้มีโ ทษประหารชี วิตไว้ในกฎหมายในกรณี ที่จะมีการตรากฎหมายขึ้นใหม่ควร
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พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีบทลงโทษกาหนดโทษประหารชีวิตไว้สถานเดียวเป็นโทษประหาร
ชีวิต หรือ โทษจาคุก ตลอดชีวิตหรือโทษอื่นตามที่เ ห็นสมควรในกรณีที่เ ห็นว่าความผิดฐานนั้น ยังไม่
สมควรยกเลิกโทษประหารชีวิต เพื่อให้ศาลสามารถใช้ดุลพินิจในการกาหนดโทษได้กว้างขึ้นแทนการใช้
โทษประหารชี วิตเพียงอย่างเดียว และเมื่อสัง คมมีค วามเข้าใจและความพร้อมในการยกเลิกโทษ
ประหารชีวิต ควรแก้ไขกฎหมายยกเลิกโทษประหารชีวิตทุกฐานความผิดต่อไป
ในการตอบรั บ เรื่ อ งนี้ คณะรั ฐ มนตรี ม อบหมายให้ ก ระทรวงยุ ติ ธ รรมเป็ น
หน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการดาเนินการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแจ้งผลการ
ดาเนินการเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๑๑) เรื่อ ง การเข้า เป็น ภาคีอ นุสัญ ญาองค์ก ารแรงงานระหว่า งประเทศ
ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและฉบับที่ ๙๘
ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง และการอนุวัติกฎหมายภายใน
กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเรื่องนี้ว่า รัฐบาลควรมีนโยบาย
และแผนการที่ชัดเจนในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ (เสรีภาพในการสมาคมและการ
คุ้มครองสิทธิในการรวมตัว) และฉบับที่ ๙๘ (สิทธิในการรวมตัวและร่วมเจรจาต่อรอง) โดยไม่ต้องรอ
การแก้ไขกฎหมายภายในก่อน มีการบัญญัติหรือปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้คนทางานทุกประเภทมีสิทธิ
และเสรีภาพในการรวมตัวเจรจาต่อรอง จัดทาระบบการจัดเก็บข้อมูลแรงงานข้ามชาติในระบบทะเบียน
ราษฎร กาหนดเงื่อนไขในการใช้สิทธิรวมกลุ่มของแรงงานข้ามชาติไว้ในกฎหมาย โดยคานึงถึงตามหลัก
ความจาเป็นและได้ สัดส่วน ควรใช้คาว่า “แรงงานข้ามชาติ” แทนคาว่า “แรงงานต่างด้าว” มีการ
เผยแพร่หรือสนับสนุนให้องค์กรด้านแรงงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับอนุสัญญา ILO ทั้งสองฉบับ ในเชิง
ข้อ เสนอในการปรับ ปรุง กฎหมาย คณะกรรมการฯ เห็น ว่า ในระยะสั้ น รั ฐบาลและหน่ วยงานที่
เกี่ยวข้องควรปรับปรุงกฎหมายที่มีอยู่ ให้สอดคล้อง
กับอนุสัญญา ILO สองฉบับ ในระยะยาว ควรศึกษา
และจัดทากฎหมายที่เป็นกฎหมายกลางว่าด้วยสิทธิ
ในการรวมตัวเจรจาต่อรองของคนทางานทุกประเภท
ทบทวนร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฯ และ
ร่างพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ฯ
ให้สอดคล้องกับอนุสัญญา ILO สองฉบับ
ใ น ก า ร ต อ บ รั บ เ รื่ อ ง นี้
คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการดาเนินการ
พิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วแจ้งผลการดาเนินการเพื่อนาเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

๓๑๕

๓๑๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๑.๑๒) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการ
บังคับบุคคลให้สูญหาย พ.ศ. ....
กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเรื่องนี้ว่า คณะกรรมการฯ
เห็นด้วยกับการเสนอให้เรื่องการต่อต้านการทรมานและการคุ้มครองบุคคลจากการหายสาบสูญโดย
ถูก บั ง คั บ ตามอนุสั ญ ญาสองฉบั บ ข้ า งต้น เป็ น กฎหมายพิ เ ศษต่ างหากในลัก ษณะพระราชบั ญ ญั ติ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ นี้ โดยนาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ
ประกอบการพิจารณาระหว่างที่ประเทศไทยยังไม่เป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานฯ ในเชิงข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เห็นว่า ควรแก้ไขมาตรา ๕ ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
กระทาการที่เป็นการกระทาหรือการลงโทษที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม ย่ายีศักดิ์ศรี ให้พิจารณาโทษอาญา
และอาจรับผิดตามกฎหมายอื่น เช่น วินัย แพ่ง ฯลฯ ด้วยก็ได้ แก้ไขมาตรา ๕ และ ๖ ว่า ไม่ให้ใช้
มาตรการอันเป็นคุณแก่นักโทษเด็ดขาดคดีทรมาน/บังคับบุคคลให้สูญหายที่ผิดร้ายแรงจนกว่าผู้นั้น
จะรับโทษเกินกว่ากึ่งหนึ่งหรือตามที่กาหนด แก้ไขมาตรา ๑๖ ว่าให้สืบสวน (คดีบังคับบุคคลให้สูญหาย)
จนกว่าจะนาผู้กระทาผิดมาลงโทษ แก้ไขมาตรา ๒๔ ว่าหากมีข้อสงสัยหรือเชื่อได้ว่าการส่งบุคคลนั้น
ออกนอกราชอาณาจักรจะทาให้ผู้นั้นถูกกระทาทรมาน/ถูกบังคับให้สูญหายให้เจ้าหน้าที่โดยความเห็นชอบ
คณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติฯ ขอให้ชะลอการส่งตัวฯ ได้ แก้ไขพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง
พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเรื่องทางอาญา พ.ศ. ๒๕๓๕ สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดน เพื่อประกันว่า มีหลักการไม่ส่ง
บุคคลออกนอกราชอาณาจักร หากเชื่อได้ว่าจะทาให้ผู้นั้นถูกกระทาทรมาน/ประหัตประหาร (non - refoulement)
รวมความผิดฐานกระทาทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหายเป็นความผิดที่ส่งผู้ร้ายข้ามแดนได้
แก้ไขมาตรา ๒๕ และ ๒๖ โดยเพิ่มกรรมการที่เป็นผู้แทนผู้เสียหายคดีทรมานและคดีบังคับบุคคลให้สูญ
หายอย่างละ ๑ คน เพิ่มผู้แทนภาคประชาชนเป็นกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ แก้มาตรา
๓๘ ว่าผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงานสอบสวนและพนักงานผู้รับผิดชอบคดีทรมานและคดีบังคับ
บุคคลให้สูญหายต้องไม่อยู่หน่วยงานรัฐสังกัดเดียวกับผู้ถู กสอบสวน เพิ่มบทบัญญัติที่กาหนดสถานะ
ทางกฎหมายของผู้ถูกบังคับให้สูญหายซึ่งไม่ทราบชะตากรรมและของญาติของผู้นั้น มีมาตรการปูองกัน
และลงโทษผู้กระทาผิด คดีบังคับบุคคลให้สูญหายที่ผู้เสียหายเป็นเด็ก หรือที่เด็กได้รับผลกระทบจาก
การบังคับให้บุคคลสูญหาย
ในการตอบรับเรื่องนี้ คณะรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม (กรม
คุ้ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ) เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการรวบรวมผลการด าเนิ น การพิ จ ารณาของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วแจ้งผลการดาเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑.๑๓) เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจาการโดยวิธีสมัครใจ
ตามพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗
กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเรื่องนี้ว่า คณะรัฐมนตรีควร
ศึกษากระบวนการรับราชการทหารกองประจาการในต่างประเทศ เพื่อพิจารณาปรับปรุงเป็นระบบ

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

สมัครใจและสอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน และแนวทางแก้ปัญหาหรือมาตรการระยะสั้นในการ
เยียวยาหรือปูองกันผู้มีความคิด มโนธรรม ความเชื่ออย่างแท้จริงที่คัดค้านการสู้รบ หากประเทศไทย
มีความพร้อมควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการรับราชการทหาร พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยให้ใช้การรับ
ราชการทหารกองประจาการโดยวิธีสมัครใจ ให้ผู้สมัครใจเป็นทหารกองประจาการในพื้นที่มีผู้สมัครใจ
เกินความต้องการได้เป็นทหารกองประจาการทุกกรณี ส่งเสริมหรือมีมาตรการจูงใจที่เปิดโอกาสให้มี
การสมัครใจเป็นทหารกองประจาการ โดยเน้น ให้ทหารกองประจาการได้รับ สิทธิป ระโยชน์ต่าง ๆ
กาหนดเปูาหมายให้ลดหรือเลิกใช้การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการจากการ
บังคับเป็นสมัครใจ กาหนดนโยบายความต้องการกาลังพลในแต่ละปี กาหนดสิทธิประโยชน์เพื่อจูงใจ
ให้มีการสมัครใจเป็นทหารหรือตารวจกองประจาการมากขึ้น โดยคานึงถึงความสมัครใจ
๑.๑๔) เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนคุ้มครองผู้ได้รับผลกระทบจากการ
บริการสาธารณสุข พ.ศ. ....
กสม. ได้ พิ จ ารณาและมี ข้ อ เสนอแนะนโยบายเรื่ อ งนี้ ว่ า หากจะให้ ก รม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สามารถระงับ เพิกถอนใบอนุญาตสถานพยาบาลและ
ประกอบโรคศิ ล ปะ กรณี ส ถานพยาบาลฝุ า ฝื น ค าสั่ ง ที่ อ อกมาอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ กองทุ น ร่ า ง
พระราชบั ญ ญั ติ ฯ ต้ อ งก าหนดให้ ก รมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพมี อ านาจหน้ า ที่ ดั ง กล่ า วด้ ว ย และ
หน่วยงานที่ควรรับผิดชอบการดาเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฯ ควรเป็นสานักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากดูแลผู้ได้รับความเสียหายจากการบริการสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๕ อยู่แล้ว ในเชิงข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เห็นว่า
ควรปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติฯ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ เช่น คานิยาม ควรใช้
คาว่า “ผู้เสียหาย” ไม่ใช่ “ผู้ได้รับผลกระทบ”ชื่อร่างพระราชบัญญัติฯ ควรเป็นร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองผู้เสียหายจากการบริการสาธารณสุขฯ คณะกรรมการตามร่างพระราชบัญญัติฯ ควรเพิ่ม
อธิบดีกรมบัญชีกลาง การให้ผู้เสียหายสามารถยื่นคาร้องขอรับเงินชดเชยตามร่างพระราชบัญญัติฯ
ภายใน ๓ ปีนับแต่วันที่รู้ถึงความเสียหาย แต่ไม่เกิน ๑๐ ปีนับแต่วันที่เกิดความเสียหาย ผู้เสียหายที่
รับเงินชดเชยความเสียหายและมีการจัดทาสัญญาประนีประนอม ไม่ควรถูกตัดสิทธิการฟูองคดีต่อศาล
ให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพยุติการดาเนินการตามร่างพระราชบัญญัติฯ เมื่อมีการฟูองคดีต่อศาลแล้ว
ไม่ใช่ยุติเมื่อจะฟูองคดี กระบวนการตามร่างพระราชบัญญัติฯ เป็นกระบวนการทางปกครอง จึงควร
ให้ ศาลปกครองพิ จารณา ส่ว นคดีพิ พาทระหว่า งผู้ รับ บริ การและผู้ใ ห้บ ริก ารโดยตรง (ข้อ พิพ าท
ระหว่างเอกชนด้วยกัน) ควรเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรม ควรมีบ ทบัญญัติให้น า
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ มาใช้ร่างพระราชบัญญัติฯ มาตรา ๓๑
ซึ่งกาหนดข้อยกเว้นให้ผู้ให้บริการสาธารณสุขไม่ต้องรับผิดกรณีประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ทั่วไปเรื่องละเมิด และกระทบหลักการกระทาโดยประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา
ซึ่งไม่ได้แบ่งเกณฑ์การประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไว้ เป็นต้น

๓๑๗

๓๑๘

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๑.๑๕) เรื่ อง เสรีภาพในการถื อศาสนา เสรี ภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรม
ศาสนบัญ ญัติ และการเลือ กปฏิบัติที่ไม่เ ป็นธรรม กรณีการห้า มสตรีที่นับถือ ศาสนาอิสลาม
สวมฮิญาบ
กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเรื่องนี้ว่า รัฐบาลและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่ง ที่อาจเป็ นการ
จากัดเสรีภาพในการแสดงออกทางศาสนา รวมถึงการแต่งกายที่ไม่อยู่ในข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของ
พลเมื อ ง และเป็ น การขั ด ต่ อ ความสงบเรี ย บร้ อ ยหรื อ ศี ล ธรรมอั น ดี ข องประชาชน รวมทั้ ง ก าชั บ
หน่วยงานในความรับผิดชอบและเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่รองรับเสรีภาพในการแสดงออก
ทางศาสนา รวมถึงการแต่งกายอย่างจริงจัง กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และสภาการพยาบาล
ควรร่วมกันกาหนดแนวทางในการแต่งกายของพยาบาล นักเรียนและนักศึกษาพยาบาลที่นับถือศาสนา
อิสลาม เพื่อให้พยาบาล นักเรียนและนักศึกษาพยาบาลที่สังกัดในหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือเอกชน สามารถสวมผ้าคลุมศีรษะตามหลักศาสนาได้ในลักษณะเดียวกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานใน
การปฏิบัติต่อไป และในส่วนขององค์กรธุรกิจรัฐบาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรมีการสร้างความ
เข้ า ใจ และสร้ า งความตระหนั ก ในการเคารพสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนให้ แ ก่ อ งค์ ก รธุ ร กิ จ ในอ านาจหน้ า ที่ ที่
รับผิดชอบ โดยอาจจะมีมาตรการในการดาเนินการต่าง ๆ ทางนโยบายและทางกฎหมายเพื่อปูองกัน
ส่ง เสริม และเยียวยาความเสียหายที่เ กิดจากผลกระทบจากการดาเนินธุรกิจ และโดยเฉพาะใน
ประเด็นเกี่ยวกับการสวมผ้าคลุมศีรษะ (ฮิญาบ) ตามหลักศาสนา และรัฐบาลควรพิจารณาความ
เหมาะสมในการที่จะมีกฎหมายกลางที่เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมด้วยเหตุต่าง ๆ ตามที่
รับรองในรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย กฎหมายไทย กติการะหว่างประเทศที่ป ระเทศไทย
เป็นภาคี ทั้งนี้ กสม. จะศึกษาเพื่อเสนอแนะนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ต่อไป และขอสนับสนุนให้คณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาศึกษาถึง
ความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ ๑๑๑ ว่าด้วยการเลือกปฏิบัติในการจ้างงานและอาชีพ
๑๖) เรื่อง สิทธิที่จะมีชีวิตอย่างปลอดภัยบนท้องถนน
กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเรื่องนี้ว่า รัฐบาลควรให้ความสาคัญ
กับการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับนโยบายอย่างจริงจัง โดยกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้มีอานาจหน้าที่และงบประมาณอย่างเพียงพอ จัดระบบการบริหารจัดการด้านการเก็บข้อมูลเชิงสถิติ
การสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก การติดตามผล และการรายงานผลให้สาธารณะทราบอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน
ควรมีมาตรการที่ประกันว่าถนนที่มีอยู่แล้วและถนนที่จะสร้างขึ้นใหม่ จะเป็นถนนที่ได้มาตรฐานความ
ปลอดภัย นอกจากนี้ ควรดาเนินการเพื่อประกันสิทธิของประชาชนที่จะมีสุขภาพที่ดีตามพันธกรณีใน
ข้อ ๑๒ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยดูแลให้ผู้ที่
ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนได้รับการรักษาทางการแพทย์ อย่างเหมาะสม และการพัฒนา
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แนวทางให้การดูแลรักษาในระยะยาวอย่างเป็นระบบ อีกทั้งในฐานะรัฐภาคีกติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง รัฐควรคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายจากอุบัติเหตุทางถนนให้
ได้รับการชดเชยเยียวยาที่เพียงพอและเป็นธรรมตามพันธกรณีในข้อ ๒ วรรคสาม
๑๗) เรื่อง ย่านเก่ากับการปกป้องคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเรื่องนี้ว่า ให้รัฐตรวจกฎหมายขึ้นมา
กากับดูแลย่านเก่าโดยเฉพาะอย่างเป็นระบบ โดยโครงสร้างของกฎหมายจะต้องมีประเด็นอย่างน้อย
ในเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการกาหนดขอบเขตย่านเก่าในเชิงพื้นที่ และการขึ้นบัญชีย่านเก่า
ซึ่งประจักษ์ได้จากทั้งสภาพทางกายภาพที่โดดเด่น เช่น โครงสร้างของชุมชน ลักษณะรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์แวดล้อม สภาพทางสังคมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประเพณี และกิจกรรมของชุมชน
การกาหนดกลไกและหน่วยงานในการบริหารจัดการ มีการกระจายอานาจให้ราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสนับสนุนงบประมาณสาหรับดาเนินการอย่างเพียงพอ
รวมทั้งมีมาตรการจูงใจเพื่อการปกปูอง คุ้มครอง หรือนุรักษ์ย่านเก่า ส่วนการแก้ไขปัญหาในระหว่าง
ที่ยังไม่มีกฎหมายกากับดูแลย่านเก่าโดยเฉพาะดังกล่าว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนากฎหมายต่าง ๆ
ที่มีอยู่มาใช้บังคับไปพลางก่อน หรือปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้รองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ โดย
มอบหมายคณะกรรมการอนุรั กษ์ และพั ฒ นากรุง รัต นโกสิ นทร์ และเมือ งเก่า ตามระเบี ยบสานั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นากรุ ง รั ต นโกสิ น ทร์ แ ละเมื อ งเก่ า พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม ส ารวจย่ า นเก่ า ที่ ส าคั ญ และมี ค วามเสี่ ย งที่ จ ะถู ก กระทบจากการพั ฒ นาพื้ น ที่ และ
มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เช่น การตรากฎกระทรวงเพื่อ
จัดทาผังเมืองชุมชน เป็นต้น รวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
ส่ง เสริมและสนับ สนุนให้ชุ มชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ย่านเก่าโดยอาศัยราชบัญญัติเ ข้าชื่ อเสนอ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เพื่อให้ท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเพื่อการส่งเสริมและอนุรักษ์ย่านเก่า
๑๘) เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีโครงการท่าเรือน้าลึกและเขตเศรษฐกิจทวาย
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ประเทศไทยร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการพัฒนา
ละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อชาวทวาย
กสม. ได้ พิ จ ารณาและมี ข้ อ เสนอแนะนโยบายเรื่ อ งนี้ ว่ า คณะรั ฐ มนตรี
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิ ช ย์ และหน่วยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อง ควรจัดตั้ง กลไกหรือ
กาหนดภารกิจการกับดูแลการลงทุนในต่างประเทศของผู้ลงทุนสัญชาติไทยให้เคารพต่อหลักการพื้นฐาน
ด้านสิทธิมนุษยชน โดยนาหลักการชี้แนะแห่งสหประชาชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : การปฏิบัติ
ตามกรอบการคุ้มครอง เคารพ เยียวยา (United Nations Guiding on Business and Human
Rights : Implementing the Protect} Respect} Remedy Framework (2554)) มาเป็นกรอบในการ
ดาเนินการ

๓๑๙

๓๒๐
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๑๙) เรื่อง สิทธิชุมชน กรณีการแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด
กสม. ได้พิจารณาและมีข้อเสนอแนะนโยบายเรื่องนี้ว่า คณะรัฐมนตรี และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ควรพัฒนากลไกการประสานงาน การสนับสนุน
ทางวิชาการจากส่วนกลางไปยังหน่วยงาน และกลไกการวางผังและพิจารณาผังในระดับจังหวัดและ
ระดับท้องถิ่น โดยให้คณะกรรมการผังเมืองเป็นคณะกรรมการทาหน้าที่ให้ความเห็นทางวิชาการและ
การกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ระเบียบต่าง ๆ และมีอานาจตัดสินใจผังเมืองในระดับนโยบายและ
การกระจายอานาจการตัดสินใจให้คณะกรรมการผัง เมืองระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่นมีอานาจ
ตัดสินใจในระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น โดยมีการส่วนร่วมของประชาชน นอกจากนี้ กรมโยธาธิการ
และผังเมือง ควรมีการประเมินผลกระทบระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการจัดทาผังเมือง ทั้งผังเมือง
ในระดับนโยบายและผังที่ครอบคลุมพื้นที่ที่มีการจัดทาแผนนโยบายของรัฐในหลายด้าน
ในส่วนของการแก้ไขกฎหมาย ควรพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติการผังเมือง
พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ผังเมืองรวมให้เป็น ๑๐ ปี และให้มีการประเมินผล
ทุกระยะเวลา ๒ ปี และเริ่มดาเนินการวางผังเมืองใหม่ในช่วยปีที่ ๕ โดยมีการรับฟังความเห็นและ
ให้ประชานมีส่วนร่วมในการรั บทราบการประเมินและแก้ไขอย่างทั่วถึง และควรแก้ไขโครงสร้างและ
อานาจของคณะกรรมการ โดยมีคณะกรรมการผังเมืองระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น
เป็นกลไกในรูปแบบคณะกรรมการพหุภาคี ที่มาจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน
ที่มาจากการเสนอชื่อผ่านกระบวนการสรรหาที่ได้รับการรับรองของแต่ละภาคี และในแต่ละกลุ่มควรมี
จานวนกรรมการที่มาจากด้านการพัฒนาทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ
รวมทั้ง ให้พิจารณาทบทวนพระราชบัญ ญัติก ารผัง เมือง (ฉบับ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๑๘ มาดาเนินการ
ปรับปรุงด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากเป็นการแก้ไขที่ขาดการมีส่วนร่วม และมีสาระที่เป็น
การละเมิดสิทธิการพัฒนาและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
๒) ปัจจัยแห่งความสาเร็จของงานเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมายภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
จากบทเรียนข้างต้นเห็นได้ว่า รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบาย
หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะ
นโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนี้ได้รับ
การตอบกลับทั้งทีส่ นับสนุนและให้ข้อสังเกต โดยเฉพาะจากองค์กรฝุายบริหาร (รัฐบาลและหน่วยงาน
ของรัฐ) มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจสรุปเป็นปัจจัยแห่งความสาเร็จ ดังนี้
๒.๑) ใช้วิธีการศึกษาวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการ
ปรับปรุงกฎหมายที่อยู่บนหลักการสิทธิมนุษยชน (Rights based Approach) โดยได้เปรียบเทียบ
ข้อค้นพบกับหลักการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งปฏิญญาสากล กติกา
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และอนุสัญ ญาระหว่างประเทศ รวมถึง แนวปฏิบัติที่เ กี่ยวข้องของสหประชาชาติและองค์กรด้า น
สิทธิมนุษยชน
๒.๒) ใช้วิธีการทางานภายใต้แนวทางการมีส่วนร่วม (Participatory approach)
จากผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝุาย โดยจัดให้มีการรับฟังความเห็นในแต่ละประเด็นที่จะ
จัดทาข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ตลอดจนรวบรวมและประมวลผล
ความเห็นและ/หรือผลการศึกษาจากบุคคล และ/หรือหน่วยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่าง ๆ
๒.๓) ใช้ช่องทางเสนอข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
หลายช่องทาง ได้แก่ คณะรัฐมนตรีหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่ องค์กรฝุายนิติบัญญัติ ส่วนองค์กรฝุาย
ตุลาการจะเสนอฝุายสานักงานศาลแต่ละศาล รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะ
นโยบายทั้งฉบับทางเว็บไซต์ของสานักงาน กสม.
๓) ข้อท้าทาย
เมื่ อพิจารณาพระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๑๕ ซึ่ง ให้ กสม. มีอานาจหน้าที่ส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักสิทธิ มนุษยชน ตรวจสอบและ
รายงานการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษ ยชน เสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ส่งเสริมการศึกษาวิจัย เผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน จัดทา
รายงานประเมิน สถานการณ์ สิทธิ มนุษ ยชนประจาปี เสนอความเห็ นต่อคณะรัฐ มนตรี และรั ฐสภา
ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน เห็นได้ว่าระหว่างวันที่ ๒๕ มิถุนายน
๒๕๕๒ ถึ งวั นที่ ๙ กั นยายน ๒๕๕๘ กสม. ได้ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ตามที่ ก ฎหมายก าหนดดั ง กล่ า วเป็ น
การครบถ้ วนสมบูร ณ์ ใ นระดั บ หนึ่ง ซึ่ ง ผลการดาเนิน การก่ อให้เ กิด ประโยชน์ต่ อประเทศชาติ และ
ประชาชนตามควรแก่กรณีแล้ว
ในส่วนของภารกิจด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
ภายใต้ความรับ ผิดชอบของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับ ปรุ ง
กฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในช่วงเวลาเดียวกัน กสม. ได้จัดทารายงาน
ผลการศึก ษาเรื่ องต่ าง ๆ ที่ ศึก ษาโดยคณะอนุ กรรมการฯ โดยมีข้ อเสนอแนะและข้ อสังเกตในการ
ดาเนินการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดย กสม. ได้รับการตอบกลับจากองค์กรฝุายบริหารและองค์กร
ฝุายนิติบัญญัติพอสมควร
อย่า งไรก็ต าม เมื่อ ข้อ เสนอแนะฯ ที่สาคัญ และเป็น หัว ใจของการปฏิบ ัติต าม
หลักการด้านสิทธิมนุษยชนในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งเสนอโดย กสม. ผ่านรายงานผลการพิจารณาฯ บางเรื่อง
เช่น เรื่องร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. .... เรื่องการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล และเรื่องการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่
๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการรวมตัวและฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยสิทธิใน
การรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ฯลฯ เป็นเรื่องที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนาไป
ปฏิบัติใ ห้สอดคล้องกับ หลักสิทธิมนุษ ยชนตามพันธกรณี ที่ป ระเทศไทยเป็นภาคี กสม. จะใช้ ความ

๓๒๑

๓๒๒
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พยายามในการทาความเข้าใจและผลักดันให้เกิดผล รวมทั้งติดตามให้ข้อเสนอแนะฯ ดังกล่าวได้รับ
การนาไปปฏิบัติอย่างบังเกิดผลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อไป

๕.๔ การส่งเสริมงานศึกษาวิจัย
ตามมาตรา ๑๕ (๔) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติ
ให้ กสม. มีอานาจหน้าที่ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
โดยตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐
กั นยายน ๒๕๕๘ กสม. ได้ ด าเนิ นการศึ กษาวิ จั ย
จ านวน ๓๕ เรื่ อ ง ประกอบด้ ว ย (๑)รายงาน
การศึกษาวิจัย จาแนกประเด็นสิทธิมนุษยชน ๒๖ เรื่อง
(๒) รายงานการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาสมรรถนะ
ในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ติดตาม
และรายงานสถานการณ์ การละเมิ ดสิ ทธิมนุษยชน
จานวน ๗ เรื่อง และ (๓) รายงานการศึกษาวิจัยของ กสม. เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
จานวน ๒ เรื่อง รายละเอียดตามตารางที่ ๕ - ๑๙
ตารางที่ ๕ - ๑๙ รายละเอียดรายงานการศึกษาวิจัยของ กสม.
เรื่อง
ผู้ศึกษาวิจัย
๑) รายงานการศึกษาวิจัยของ กสม. จาแนกตามประเด็นสิทธิมนุษยชน จานวน ๒๖ เรื่อง
๑.๑) สิทธิมนุษยชนด้านพลเมืองและสิทธิทางการเมือง จานวน ๒ เรื่อง
(๑) ปัญหาและมาตรการทางกฎหมายในการรับรองและ สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
คุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่สว่ นตัว
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย ผศ.ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์ และคณะ
(๒) โครงการบันทึกคาบอกเล่า (Statement Taking) ผู้ได้รบั คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงใน โดย รศ.ดร. จุฑารัตน์ เอือ้ อานวย
ระยะเปลี่ยนผ่านของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗
๑.๒) สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม จานวน ๒ เรื่อง
(๑) สาเหตุการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่ตารวจ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
ในกระบวนการยุติธรรม
โดย ศ. พล.ต.ต. สัญญา บัวเจริญ และคณะ
(๒) ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตารวจเกี่ยวกับการบังคับใช้
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร
ประชาชน ระยะที่ ๑
และคณะ
๑.๓) สิทธิมนุษยชนกับการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม จานวน ๗ เรื่อง
(๑) การรวบรวมและวิเคราะห์เปรียบเทียบรายงาน
นายศศิน เฉลิมลาภ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะอนุกรรมการ นางสาว ส. รัตมณี พลกล้า
สิทธิในทรัพยากรน้า ชายฝั่ง แร่ และสิ่งแวดล้อมใน กสม. นางสาวเพ็ญพรรณ อินทปันตี
(พ.ศ. ๒๕๔๕ - ๒๕๕๐)
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เรื่อง
ผู้ศึกษาวิจัย
(๒) รูปแบบ แนวทาง และมาตรการในการบริหารจัดการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ทรัพยากรน้า
โดย ผศ. ณรงค์ศักดิ์ จักรกรณ์
(๓) สิทธิชุมชนและผลกระทบจากโครงการพัฒนาภาคใต้ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรังสิต
โดย อ.ดร. อาภา หวังเกียรติ
(๔) การศึกษาวิจัยเพือ่ การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศกึ ษา
กฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านทีด่ ินและปุา
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย ดร. เพิ่มศักดิ์ มกราภิรมย์
(๕) ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดย อ.ภารนี สวัสดิรักษ์
(๖) แนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนด
นายสถิตพงษ์ สุดชูเกียรติ และคณะ
แนวเขตที่ดินของรัฐ
(๗) ความสัมพันธ์ระหว่างสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมเพือ่ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดย ผศ.ดร.คนึงนิจ ศรีบวั เอี่ยม
๑.๔) สิทธิมนุษยชนในกลุ่มผู้เสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จานวน ๑๐ เรื่อง
(๑) สิทธิหญิงไทย : กรณีเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ
ดร. พัทยา เรือนแก้ว
(๒) แนวทางปูองกันการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนใน
สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
สื่อมวลชนไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย ดร. ธาตรี ใต้ฟูาพูล, ผศ. กัลยกร วรกุลลัฏฐานีย์
อ. ประไพพิศ มุทิตาเจริญ
(๓) นโยบายการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนชายแดนไทย - พม่า คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
: กรณีผู้อพยพจากภัยสงคราม
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โดย อ.ดร. จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร
(๔) ปัญหาเยาวชนหญิงที่ตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรกับ
ศูนย์นโยบายสาธารณสุข สวัสดิการและสังคม
มิติสิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยมหิดล
โดย รศ.ดร. พิมพวัลย์ บุญมงคล และคณะ
(๕) ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาผู้ลภี้ ัยในค่าย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พักพิงชัว่ คราว
โดย ดร. มาลี สิทธิเกรียงไกร
(๖) กระบวนการต่อสู้ภาคประชาชนเพื่อยุติการคุกคาม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ทางเพศในที่ทางาน : กรณีศึกษาสหภาพแรงงาน
มหาวิทยาลัยมหิดล
รัฐวิสาหกิจ บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
โดย ดร. กนกวรรณ ธราวรรณ
(๗) การเลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพของผู้ติดเชื้อ
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
เอชไอวี
โดย ดร. สุรางค์รัตน์ จาเนียรพล
(๘) การศึกษาสถานการณ์ด้านสิทธิและสถานะบุคคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดย อ. จันทรา ธนะวัฒนาวงศ์
(๙) การปูองกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ของประเทศไทย
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
และความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
โดย อ.ดร. จตุรงค์ บุญยรัตนสุนทร

๓๒๓

๓๒๔

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

เรื่อง
(๑๐) ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรมของบุคคลผู้ที่มีอาการตาบอดสี
๑.๕) สิทธิมนุษยชนกับบทบาทภาคธุรกิจ จานวน ๓ เรื่อง
(๑) ผลกระทบของธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่กับการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชน
(๒) มาตรฐานสากลในการดาเนินธุรกิจเพื่อการเคารพ
สิทธิมนุษยชน

ผู้ศึกษาวิจัย
โรงเรียนนายร้อยตารวจ
โดย พล.ต.ต.ดร.นัยนา เกิดวิชัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดย อาจารย์ประจาคณะนิติศาสตร์
สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแก่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย นางสาว สฤณี อาชวานันทกุล
(๓) บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการ
สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแก่
คุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย นางสาว สฤณี อาชวานันทกุล
๑.๖) สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จานวน ๒ เรื่อง
(๑) รายงานการศึกษาเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบ
คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาลในการประกาศ โดย ศ.ดร. บรรเจิด สิงคะเนติ และคณะ
สงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) กฎหมายว่าด้วยความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
โดย รศ.คณาธิป ทองรวีวงศ์
๒) รายงานการศึกษาของ กสม. เพื่อการพัฒนาสมรรถนะในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ติดตามและรายงานสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน จานวน ๗ เรื่อง
๒.๑) การจัดทาตัวชี้วดั สิทธิมนุษยชนเบื้องต้นตาม
สาขาวิชานิติศาสตร์
ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
โดย ผศ. วิชัย ศรีรัตน์
๒.๒) กสม. กับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
สถาบันวิจัยและให้คาปรึกษาแห่ง
ในความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนด้วยกัน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย ผศ.ดร. นนทวัชร์ นวตระกูลพิสุทธิ์
๒.๓) การสารวจความคิดเห็นและความคาดหวังของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ประชาชนและภาคีเครือข่ายเกี่ยวกับคณะกรรมการ
โดย รศ.ดร. สุขุม เฉลยทรัพย์
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒.๔) การประเมินศักยภาพและพัฒนาระบบงานและ
ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
โดย ดร. นพดล กรรณิกา
มาตรา ๒๕๗ (๑) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐
๒.๕) การจัดทาตัวชีว้ ัดการปฏิบตั ิตามพันธกรณีระหว่าง
สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
โดย ผศ. วิชัย ศรีรัตน์ และคณะ
๒.๖) มาตรฐานและแนวทางการดาเนินงานของสถาบัน
มูลนิธปิ ระสิทธิภาพในราชการ สถาบันที่ปรึกษา
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ
โดย นายอดิศัย กุญชร ณ อยุธยา

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

เรื่อง
๒.๗) พันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของประชาคมอาเซียน

ผู้ศึกษาวิจัย
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)
โดย ดร. เสรี นนทสูติ
๓) รายงานการศึกษาวิจัยของ กสม. เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จานวน ๒ เรื่อง
๓.๑) รายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. ต่อ
คณะทางานวิชาการเพื่อจัดทารายงานข้อเสนอแนะง
กรณีข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
นโยบายของ กสม. ต่อกรณี
ข้อร้องเรียนของเครือข่ายประชาชนภาคตะวันออก
๓.๒) รายงานการศึกษา เรือ่ ง “โทษประหารชีวิตใน
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประเทศไทย”
โดย ดร. สุมนทิพย์ จิตสว่าง

๕.๕ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการประสานงานเครือข่าย
กสม. ให้ความสาคัญ กับการดาเนินงานเชิ งรุกเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และได้รับการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ปลุกจิตสานึก และสร้าง
วัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชน คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยการประสานพลังภาคี
เครือข่ายจากทุ กภาคส่ว นทั้ง หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน องค์ กรพัฒ นาเอกชน สถาบั น
ศาสนา ภาคประชาสั งคม สถาบั นการศึ กษา และองค์ กรอื่ นในด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยในช่ วงการ
ปฏิบัติงานของ กสม. ชุดที่สอง ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘
กสม. ได้ดาเนินการด้านการส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน และส่งเสริม
ความร่วมมือและการประสานงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ดังนี้
๕.๕.๑ ด้านการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชน
กสม. มีการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง ๆ และ
สร้างความตระหนักในการเคารพสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณชน โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้
๑) การจั ด เวที สั ม มนาทางวิ ช าการ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจ และ
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สังคม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ และ
ยกระดับความรู้ความเข้าใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ โดยมีกลุ่มเปูาหมาย
ที่หลากหลายจากทุกภาคส่วน เพื่อให้มีความตระหนักถึง การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ ย์ และ
หลักสิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการสะท้อนปัญหาของ
ประชาชน เพื่อนาไปสู่การเสนอแนะเชิงนโยบายต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต่อไป อาทิ การสัมมนาเรื่อง
การยอมรับคาพิพากษาศาลต่างประเทศ เพื่อเรียนรู้การเคารพสิทธิมนุษยชน ตามปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนและกติการะหว่างประเทศ จากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นในประเทศกัมพูชา การจัดเวที
สาธารณะเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ อาทิ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และองค์กรธุรกิจ
ภาคอื่น ๆ คานึงถึงหลักธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ควบคู่กับการดาเนินงาน
ซึ่งเป็นเปูาหมายหลักขององค์กร

๓๒๕

๓๒๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๒) การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน โดยการจัด
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มต่าง ๆ อาทิ ครู อาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาเป็นวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน การจัดทาเอกสารถอดประสบการณ์
การทางานของผู้ได้รับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกปูองและคุ้มครอง
สิทธิมนุษ ยชน รวมทั้ง ผู้ไ ด้ รับ รางวั ลเกียรติ คุณ ที่ทางานเพื่อ พิทักษ์ และพัฒ นาสิ ทธิมนุษ ยชน เพื่ อ
เผยแพร่ให้ประชาชนเรียนรู้ ยึดถือเป็นแบบอย่าง และเป็นแรงบันดาลใจในการทางานเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การส่งเสริมการเคารพสิทธิและการปฏิบัติตามหลัก
สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม” และการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การต่อต้านการทรมาน
และการประติ บั ติ ห รื อ การลงโทษอื่ น ที่ โ หดร้ า ยไร้ ม นุ ษ ยธรรม หรื อ ย่ ายี ศั กดิ์ ศรี ในประเทศไทย”
ด าเนิ นการในพื้ นที่ กองบั ญ ชาการต ารวจภู ธร จ านวน ๘ ภาค คื อ ภาค ๑ – ๘ และในพื้ นที่ ข อง
กองบัญชาการตารวจนครบาล กองบัญชาการตารวจสอบสวนกลาง กองบัญชาการตารวจปราบปราม
ยาเสพติด กองบัญชาการศึกษา สานักงานยุทธศาสตร์ตารวจ และจเรตารวจ กลุ่มเปูาหมายที่เข้าร่วม
สัมมนาประกอบด้วย อัยการ เจ้าหน้าที่ตารวจ เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ เจ้าหน้าที่คุมประพฤติ เจ้าหน้าที่
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ศูนย์ดารงธรรมจังหวัด เจ้าหน้าที่กรมสอบสวน
คดีพิเศษ พนักงานเจ้าหน้าที่ประจาจังหวัดของ กสม. เจ้าหน้าที่สภาทนายความ และเจ้าหน้ าที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสื่อมวลชนในพื้นที่
๓) การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรม
เนื่องในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่น ด้านการส่งเสริม
ปกปูอง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การรณรงค์ให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
โดยการจัดประกวดบทความเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน การประกวดภาพถ่าย การจัดแข่งขันโต้
สาระวาทีสิทธิมนุษยชนเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน และการจัดประกวด Talk Show “เดี่ยว
ไมโครโฟน... ให้โดนเรื่องสิทธิ” เป็นต้น
๔) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
โดยการจัดทาแถลงการณ์ จดหมายเปิดผนึก ข่าวแจกและประกาศ จานวน ๔๐ ฉบับ จดหมายเปิดผนึก
จานวน ๗ ฉบับ และข่าวแจกและประกาศ จานวน ๕๓ เรื่อง เพื่อแสดงท่าทีจุดยืนความคิดเห็นต่อ
สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ มี ค วามสุ่ ม เสี่ ย งต่ อ การละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน รวมถึ ง การตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เกิดการยับยั้งต่อสถานการณ์ที่อาจนาไปสู่ การละเมิดสิทธิ
มนุษ ยชน โดยเป็นการดาเนินการอย่างรวดเร็ว เร่ง ด่ว นและรอบด้าน ทั้ง นี้ สถานการณ์เ ด่น ๆ ที่
เกิดขึ้นในช่ วงปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ ได้แก่ เหตุการณ์ ความเคลื่อนไหวเพื่อแสดงความคิดเห็น
ทางการเมือง กรณีการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
การชุมนุมของคณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่ สมบูรณ์
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) และเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนภาคใต้ เป็นต้น
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นอกจากนี้ ได้มีการผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ
สื่อ วิท ยุ : การผลิ ตรายการออกอากาศทางสถานี วิทยุ ต่าง ๆ ได้ แก่ สถานีวิทยุ ก ระจายเสียงแห่ ง
ประเทศไทย สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุชุมชน สื่อโทรทัศน์ : การผลิตสารคดีออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทย
พีบีเอส สถานีโทรทัศน์รัฐสภา สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น จดหมายข่าว หนังสือคู่มือ แผ่นพับ โปสเตอร์ เป็นต้น
สื่อประชาสัมพันธ์องค์กรต่าง ๆ ได้แก่ ซีดีเพลงเพื่อ สิทธิมนุษยชน และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์)
รวมทั้งการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ในโอกาสต่าง ๆ
๕.๕.๒ ด้านการส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานภาคีเครือข่าย
กสม. มีการพั ฒนากลไกการทางาน การส่ งเสริมสนับสนุน และประสานงานร่ วมกั บ
เครือข่ายต่าง ๆ หลากหลายกลุ่มทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ดังนี้
๑) การสร้างเครือข่ายการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน
(๑) การสร้า งเครือ ข่า ยในสถาบัน อุดมศึก ษา โดยการจัด ทาบัน ทึกข้อ ตกลง
ความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน (MOU) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในแต่ละภูมิภาคทั่วประเทศ จานวน
๕๐ แห่ง ประกอบด้วย ภาคเหนือ ๑๔ แห่ง ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ๑๗ แห่ง ภาคกลาง ๑๐ แห่ง
และภาคใต้ ๙ แห่ง โดยจัดให้มี กิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชน
ศึกษาสาหรับ วิทยากรกระบวนการ (Training of
Trainer) เพื่ อ เป็ น การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจที่
ถู กต้องด้ านสิ ทธิ มนุษยชน เทคนิค วิธี การนาเสนอ
ความรู้ แ ก่ อ าจารย์ และบุ ค ลากรด้ า นการศึ ก ษา
เพื่ อ ให้ ส ามารถน าไปขยายผลต่ อ ในการปลู ก ฝั ง
ค่า นิย มที่ถูก ต้อ งแก่นัก เรีย น นิสิต และนัก ศึก ษา
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อ
เป็ น กลไกสนั บ สนุ น การท างานของ กสม. ใน
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยทักษิ ณ
วิทยาเขตพัทลุง และการตั้งชมรมต้นกล้าสิทธิมนุษยชนในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นต้น
(๒) การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นการสนับสนุน
ส่งเสริมให้แต่ละเครือข่ายดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนตามศักยภาพของแต่ละกลุ่ม พัฒนาการทางาน
ร่วมกับเครือข่าย ทั้งภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชนและภาครัฐ โดยการจัดให้มีการ
สัมมนาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุ ษยชน เพื่อให้เกิดการจัดการองค์ความรู้และการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ กับ กสม. อย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้การทางานของเครือข่าย การพัฒนาตนเอง การสร้างนวัตกรรมองค์กรใหม่ ๆ การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน การกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง แผนงานการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

๓๒๗

๓๒๘
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(๓) การสร้างเครือข่ายเยาวชน เป็นการจัดโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้สามารถนา
ความรู้ดังกล่าวไปขยายผลต่อในการเป็นแกนนาเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และสามารถขยายผล
ต่อในการจัดตั้งชมรมด้านสิทธิมนุษยชนในสถาบันการศึกษา เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานด้าน
สิทธิมนุษยชน เช่น การจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนาม
ตกลงความร่วมมือทั้งภาคเหนือ ภาคตะวั นออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคใต้ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนผ่านกระบวนการกิจกรรม เป็นต้น
๒) การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย โดยผ่านโครงการต่าง ๆ
เพื่ อเข้า ไปสนั บ สนุน การท างานในพื้น ที่ แ ละงานด้ านวิช าการ เพื่อ ทาให้ กลไกการท างานของภาค
ประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่มีความเข้มแข็ง ดังนี้
(๑) การจัดฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน
การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชน เป็นโครงการนาร่องเพื่อ
สร้างอาสาสมัครด้านสิทธิมนุษยชนมีผู้เข้าร่วมจากเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม
ในภูมิภาคต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายในแต่ละพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการทางานกับ กสม.
เกิดความร่วมมือในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
และเกิดวางแผนการทางาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทางานด้านสิทธิ มนุษยชนทั้งในเชิงพื้นที่และใน
เชิงประเด็นร่วมกัน และให้แกนนาเครือข่ายอาสาสมัครในแต่ละพื้นที่ไปขยายการทางานในชุมชนท้องถิ่น
และเป็นแกนนาสาคัญในการเฝูาระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ โดยมีการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน ซึ่งจะเป็นผู้ขยายผลแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมต่อไป
(๒) การจัด เวทีส าธารณะ กสม. พบประชาชนในภูม ิภ าค ภาคเหนือ
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ และภาคใต้
การจัดเวทีสาธารณะ กสม. พบประชาชน เป็นกิจกรรมที่ กสม. แสดงบทบาท
ในฐานะองค์กรที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบอานาจรัฐในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นเวทีรับฟัง
ปัญหาที่สะท้อนจากประชาชนและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับภาคประชาสังคมใน
ภู มิ ภ าคและในเชิ ง มิ ติ ใ นด้ า นต่ า ง ๆ อาทิ ผู้ ห ญิ ง และเด็ ก กระบวนการยุ ติ ธ รรม กลุ่ ม เสี่ ย งและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม กลุ่มหลากหลายทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ สิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจ สิทธิชุมชน
กับฐานทรัพยากร บทบาทสื่อท้องถิ่นกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อนาข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีสาธารณะไปวิเคราะห์ในการจัดทารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศ รวมทั้งหาแนวทางและมาตรการในการแก้ปัญหาต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการผนึกกาลัง
ร่วมกับองค์กรตามรัฐธรรมนูญอีก ๖ องค์กร เพื่อแก้ปัญหาแบบบูรณาการร่วมกัน
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(๓) สื่อพื้นบ้าน
ได้มีการประชุ มหารือเพื่อสร้างความร่วมมือกับ ศิลปินพื้นบ้านในการใช้ สื่อ
พื้น บ้า นผสมผสานกับ แนวคิด สิท ธิม นุษ ยชน เพื่อ ให้ศิล ปิ น พื้น บ้า นได้มีบ าทบาทในการนาเนื้อ หา
สิทธิมนุษ ยชนสอดแทรกเข้าไปในการแสดง
พื้ น บ้ า น ซึ่ ง ถื อ เป็ น สื่ อ ที่ ใ กล้ ชิ ด และเข้ า ถึ ง
ประชาชนในแต่ล ะท้อ ง ถิ ่น ได้ม าก ที ่ส ุด
ตลอดจนประสานความร่วมมือและเสริมสร้าง
กระบวนการเรี ย นรู้ เ รื่ อ งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนกั บ
ศิลปินพื้นบ้าน อาทิ ลิเก หนังตะลุง เพลงซอ
เพลงฉ่ อย เพลงเรื อ เพลงอีแซว ละครชาตรี
หมอลา และกันตรึม ดังนั้น การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับศิลปินพื้นบ้าน ถือเป็นกลไกการ
ดาเนินงานอีกช่องทางหนึ่งที่ทาให้ กสม. สามารถขับเคลื่อนงานเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนใน
พื้นที่ได้มากขึ้นและสามารถกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้
(๔) สื่อมวลชนและการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง ๆ
ให้แก่สื่อมวลชน
เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถนาเสนอข่าวสารแก่ประชาชนโดยคานึงถึงหลัก
สิทธิมนุษ ยชน มีการประสานความร่วมมือกับ องค์กรวิช าชี พสื่อมวลชนในการสื่อสารเพื่อส่ง เสริม
ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน และการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสิทธิมนุษยชน
ในมิติต่าง ๆ ให้แก่สื่อมวลชน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถนาเสนอข่าวสารแก่ประชาชนโดยคานึงถึง
หลักสิทธิมนุษยชน เช่น ความร่วมมือกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่ งประเทศไทย
ในการผลิ ต รายการสารคดี โ ทรทั ศ น์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความรู้ ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ออกอากาศทาง
สถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อสอย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี และความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น อิ ศ รา มู ล นิ ธิ พั ฒ นา
สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ในการจัดสัมมนาเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสาหรับสื่อมวลชน” โดยเน้นกลุ่มนักข่าวหรือ
สื่อมวลชนด้ านอาชญากรรมทั้ง ในส่วนกลางและส่วนภู มิภาคทั่วประเทศ เป็ นต้น ทั้ง นี้ เพื่อให้สื่ อ
น าเสนอข่ า วที่ ไ ม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ส่ ว นบุ ค คลของผู้ ที่ ต กเป็ น ข่ า ว รวมทั้ ง ได้ จั ด ท าโครงการสั ม มนาเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง “สื่อ ศิลปะ วัฒนธรรมและแกนนาท้องถิ่น เพื่อการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน” โดยนาร่อง
ในกลุ่มสื่อศิลปินพื้นบ้านในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ โดยกิจกรรมมุ่งเน้นให้ศิลปินพื้นบ้านนาเนื้อหา
สาระ ความรู้และกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปสอดแทรกผ่านการแสดงให้ได้อย่างเหมาะสม
สอดคล้องกับ วิถีชี วิตของคนในชุ มชน นอกจากนี้ ได้มีการประสานความร่วมมือกับ องค์กรวิช าชี พ
สื่อมวลชนในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเผยแพร่ให้แก่สาธารณชน
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๕.๖ ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
การดาเนินภารกิจด้านต่างประเทศของ กสม. ชุดที่สอง มี ผลการดาเนินงานด้านต่างประเทศ
ที่สาคัญดังนี้
๕.๖.๑ การทบทวนสถานะของ กสม. ใน ICC
กสม. มีสถานะเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งในทางระหว่างประเทศได้มีการ
วางกรอบและแนวทางการดาเนินงานไว้ในเอกสารที่เ รียกว่า “หลักการว่าด้วยสถานะของสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” หรือ “หลักการปารีส” (Principles relating to
the Status of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
หรือ The Paris Principles) ซึ่งมีสาระสาคัญที่กล่าวถึงความเป็นอิ สระของตัวสถาบันเองและการ
ดาเนินงาน รวมถึงอานาจหน้าที่ที่สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพึงมีในการดาเนินงานส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
หลั ก การปารี ส ได้ รั บ การจั ด ท าโดยที่ ป ระชุ ม สถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ เ มื่ อ ปี
พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่กรุงปารีส และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ สหประชาชาติได้ให้การรับรองหลักการดังกล่าว
และส่งเสริมให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในประเทศต่าง ๆ มีองค์ประกอบของ
สมาชิกและการดาเนินงานที่ สอดคล้องกับหลักการปารีสมากขึ้น ปัจจุบันได้มีการนาหลักการปารีสมา
ใช้เป็นพื้นฐานในการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก โดยผู้ทาการประเมิน
คือ คณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (International
Coordinating Committee of National Human Rights Institutions หรือ ICC) ซึ่งเป็นกลไกความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ร่วมกับสานักงานข้าหลวงใหญ่
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR)
โดยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่ประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก ICC ต้องได้รับการประเมินสถานะก่อน
และหลังจากการประเมินครั้งแรกแล้ว ICC จะทาการทบทวนสถานะทุก ๆ ๕ ปี สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติที่ได้รับการประเมินว่ามีความสอดคล้องกับหลักการปารีสอย่างสมบูรณ์จะได้รับสถานะ “A”
ส่วนสถาบันที่มีความสอดคล้องกับหลักการปารีสเพียงบางส่วนจะได้รับสถานะ “B” ดังนั้น ในการ
ดาเนินงานของ กสม. ควรต้องคานึงถึงแนวทางตามหลักการปารีสด้วย
กสม. ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกของ ICC เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยในการสมัครในครั้งนั้น
กสม. ได้รับการพิจารณาว่า มีความเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ตามหลักการปารีสและได้รับสถานะ “A”
หลังจากนั้น กสม. ได้เข้าสู่กระบวนการทบทวนสถานะอีก ๒ ครั้ง 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 ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ ๓ – ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของ ICC (Sub-Committee on
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Accreditation หรือ ICC – SCA) สาหรับแนวทางการประเมินสถานะ คณะอนุกรรมการ SCA ได้พิจารณา
เงื่อนไขที่สาคัญ ๖ ประการตามหลักการปารีส ดังนี้
๑.๑) อานาจหน้าที่ (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) อานาจทีเ่ พียงพอในการสอบสวน (Adequate Powers of Investigation)
ผลของการพิจารณาคณะอนุกรรมการ SCA ได้ให้ความเห็นว่าควรให้สถานะ ‘A’
แก่ กสม. พร้อมมีข้อสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้
๑.๑.๑) ที่ตั้งของสานักงาน กสม. อยู่ในอาคารสานักงาน ป.ป.ง. มีเจ้าหน้าที่
ตารวจรักษาความปลอดภัยเป็นจานวนมาก ขณะเดียวกัน SCA ทราบว่า กสม. กาลังย้ายไปยังสถานที่
ทาการแห่งใหม่ พร้อมกับเสนอให้พิจารณาอานวยความสะดวกในการเข้าถึงมากขึ้น รวมทั้งการจัดตั้ง
สานักงานในภูมิภาค
๑.๑.๒) SCA ย้ าถึ ง ความส าคั ญ ที่ จ ะให้ มี ก ารหารื อ อย่ า งกว้ า งขวางใน
กระบวนการสรรหา กสม. ซึ่งรวมถึงภาคประชาสังคม และกลุ่มที่อ่อนไหวต่อการถูกละเมิดสิทธิฯ
๑.๑.๓) SCA ได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการย้ายโอนเจ้าหน้าที่ของ กสม. จาก
กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ในลักษณะการยืมตัว
๑.๑.๔) SCA ได้อ้างถึงข้อห่วงกังวลของ UN Human Rights Committee ซึ่งเป็น
คณะกรรมการประจาภายใต้กติกา ICCPR ว่าข้อเสนอแนะที่มีไปยังหน่วยงานของรัฐบาลไม่ได้รับการปฏิบัติ
หรือติดตามผล
๑.๑.๕) SCA ได้มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการถอดถอนคณะกรรมการว่าควรมีเหตุผล
และเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจน
๒) การทบทวนสถานะของ กสม. ครั้งที่ ๒ (๑๘ – ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
๒.๑) ในการเข้ารับการทบทวน (re-accreditation) ครั้งที่ ๒ กสม. ได้จัดทาเอกสาร
แสดงความเป็นอิสระตามหลักการปารีส (Statement of Compliance) ในประเด็นต่าง ๆ ที่สาคัญดังนี้
๒.๑.๑) การจัดตั้งที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายเพื่อความมั่นคงในการ
ดารงอยู่ขององค์กร รวมถึงอานาจหน้าที่ที่ได้รับตามกฎหมาย
๒.๑.๒) ความเป็นอิสระทั้งในด้านการรายงานต่อองค์กรที่สูงกว่า(Accountability)
ที่มิใช่ฝุายบริหาร การเป็นอิสระจากคาสั่งของรัฐบาล การปูองกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of
Interest) และการมิให้ กสม. ถูกฟูองร้อง หรือดาเนินคดีทางกฎหมายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติตามหน้าที่
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๒.๑.๓) กระบวนการแต่งตั้งและโครงสร้างการจัดการองค์กร โดยมีการระบุถึง
การแต่ง ตั้ง และกระบวนการสรรหารที่ชั ดเจนในกฎหมาย พร้อมกับการประกันความหลากหลาย
(pluralism) และการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ มีการกาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่งที่ชัดเจน
การมีค่าตอบแทนและงบประมาณสนับสนุนที่เพียงพอ มีการประชุมคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
รวมทั้งมีกระบวนการถอดถอนให้พ้นจากตาแหน่งที่ชัดเจนในกฎหมาย
๒.๑.๔) การทางานร่วมกับ ภาคประชาสัง คมและสถาบัน อื่น ๆ ในประเทศ
รวมถึงความร่วมมือกับสหประชาชาติและสถาบันต่าง ๆ ในระดับภูมิภาค
๒.๑.๕) การเข้าถึงกระบวนการและกลไกที่ป ระชาชนสามารถเข้าถึงได้ ไม่มี
การเลือกปฏิบัติ ตลอดจนมีกระบวนการและกลไกในการรับฟังความเห็นสาธารณะ
๒.๑.๖) อานาจหน้าที่และความรับผิดชอบ มีหน้าที่ทั้งการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนที่ระบุไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย มีหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ การจัดให้มีกิจกรรมด้าน
สิทธิมนุษยชนศึกษาและการวิจัย ตลอดจนอานาจในการรวบรวมข้อมูลเพื่อสอบสวนการละเมิด
๒.๑.๗) อานาจกึ่งศาล (Quasi - Jurisdictional Competence) เช่น การรับเรื่อง
ร้องเรียนและตรวจสอบเพื่อการไกล่เกลี่ย และหาข้อยุติโดยมีผลผูกพันตามที่กฎหมายกาหนด การแจ้ง
ให้ ทราบถึ ง สิ ทธิ ใ นการได้ รั บ การเยี ย วยา การรับ เรื่ อ งร้ องเรีย นและส่ ง ต่ อให้ หน่ วยงานอื่น ตามที่
กฎหมายกาหนด หรือการมีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการแก้ไขกฎหมายหรือ
แนวปฏิบัติ
๒.๑.๘) กระบวนการทางาน อาทิ การประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
คณะทางาน และโครงสร้างการปฏิบัติงานของสานักงานฯ
๒.๒) นอกจากเอกสาร Statement of Compliance กสม. ได้จัดส่งเอกสารประกอบ
ให้ฝุายเลขานุการของ SCA ซึ่งได้แก่ หน่วยงาน National Institutions and Regional Mechanism
Section (NIRMS) ของ OHCHR ดังนี้
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 ประจาปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
๒.๒.๖) รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยและรายงาน
ผลการปฏิบัติงาน ประจาปี ๒๕๕๕
๒.๒.๗) รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ
Universal Periodic Review (รอบที่ ๑)

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

๒.๒.๘) รายงานของ กสม. เกี่ยวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ ซึ่งเสนอต่อคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ
ของสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๒.๒.๙) รายงานผลการตรวจสอบเพื่อมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีเหตุการณ์
การชุมนุมของกลุ่ม นปช. ระหว่างวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๓ ของ กสม.
นอกจากนี้ กสม. ยั ง ได้ จั ด ท าเอกสารเพื่ อ ประกอบเป็ น ภาคผนวกของเอกสาร
Statement of Compliance ดังนี้
(๑) แผนภูมิแสดงโครงสร้าง (Organizational Structure) ของสานักงาน กสม.
(๒) จานวนข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม.
(๓) รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของสานักงาน กสม. ช่วงระหว่างปี
๒๕๕๓ – ๒๕๕๔
(๔) จานวนและรายชื่อของคณะอนุกรรมการในด้านต่าง ๆ
(๕) จานวนคาร้องที่ กสม. รับไว้พิจารณาดาเนินการในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๑ –
๒๕๕๕
(๖) แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบ
(๗) จานวนเรื่องที่มีการติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน
(๘) กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง กสม. กับองค์กรต่าง ๆ ในช่วงปี
๒๕๕๒ – ๒๕๕๖
๓) ผลการทบทวนสถานะของ กสม. ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
๓.๑) คณะอนุกรรมการ SCA ได้ทาการพิจารณาเอกสาร Statement of Compliance
และเอกสารประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดที่ กสม. จัดส่งไปให้ พร้อมกับได้ทาการสัมภาษณ์ประธาน กสม.
ผ่านระบบโทรศัพท์ทางไกลจากนครเจนีวา โดยประธาน SCA (กาตาร์) ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๒
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ โดยประเด็นที่สอบถามส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกั บการทางานของ กสม. การจัดทา
รายงานสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เมื่อปี ๒๕๕๓ และข้อคิดเห็นของ กสม. เกี่ยวกับรายงาน
ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ก.ค. ๒๕๕๓ –
ก.ค. ๒๕๕๕) สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย และความร่วมมือระหว่าง กสม. กับหน่วยงาน
OHCHR เป็นต้น
๓.๒) ผลการพิจารณาทบทวนสถานะปรากฏว่า SCA ได้มีข้อเสนอแนะให้เลื่อนการ
พิจารณาออกไปเป็นช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากมีหลายประเด็นที่ SCA ประสงค์จะทาความ
เข้าใจพร้อมกับขอให้ กสม. ชี้แจงเพิ่มเติม โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องมาตรการคุ้ มครอง การปฏิบัติ
หน้าที่ของ กสม. และเจ้าหน้าที่ของ กสม. (Functional Immunity) ซึ่ง SCA มองว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้ระบุข้อความในเรื่องดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่อง การสรรหาและการแต่งตั้ง กสม. ชุดที่

๓๓๓

๓๓๔
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๒ ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม ที่เน้นความเป็นพหุนิยม (Pluralism) การจัดทา
รายงานสถานการณ์ ชุ ม นุ ม ทางการเมื อ งเมื่ อ ปี ๒๕๕๓ เป็ น ไปอย่ า งล่ า ช้ า และไม่ ทั น เหตุ ก ารณ์
นอกจากนั้น ยังมีป ระเด็นในเรื่องการขอยืมตัวพนักงานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ การจัดตั้ง
สานักงานในภูมิภาคและร่างพระราชบัญญัติ กสม. ฉบับใหม่ที่ยังไม่ผ่านการเห็นชอบจากรัฐสภา
๔) ผลการทบทวนสถานะของ กสม. ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
๔.๑) ท่าทีของ SCA ยังคงเป็นเช่นเดิม ในเรื่องของความคุ้มกันและความเป็นอิสระ
ในการปฏิบัติหน้าที่ โดย SCA สนับสนุนให้ กสม. ดาเนินการรณรงค์เรื่องการบรรจุข้อบทว่าด้วยการ
คุ้มครองสมาชิกของ กสม. จากการถูกดาเนินคดีทางกฎหมายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
สุจริต และเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเข้าไว้ในกฎหมายจัดตั้ง กสม.
๔.๒) SCA มีความเห็นว่าบทบัญญัติว่าด้วยกระบวนการสรรหาตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนู ญ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ และองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๔๓ ของ
รัฐธรรมนูญยังไม่สามารถประกันให้เห็นถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดกระบวนการที่อิง
หลักการว่าด้วย Merit - based Selection หรือกระบวนการที่เน้นคุณสมบัติของผู้สมัคร
นอกจากนี้ SCA ยังเห็นว่า ไม่มีบทบัญญัติในกฎหมายส่วนใดที่กล่าวถึงการ
ปรึกษาหารือกันอย่างกว้างขวาง (Broad Consultation) หรือการมีส่วนร่วมในการกระบวนการรับสมัคร
(Application) การคัดกรอง (Screening) และการสรรหา (Selection) นอกจากนี้ ยังไม่มีการระบุให้มี
การเผยแพร่ตาแหน่งที่ว่างอย่างกว้างขวาง รวมทั้งไม่มีบรรทัดฐานที่ชัดเจนในการประเมินคุณสมบัติ
ของผู้สมัครที่เหมาะสม
๔.๓) SCA ได้แสดงความกังวลต่อการที่ กสม. มีความล่าช้าในการเผยแพร่รายงาน
เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองที่มีความรุนแรงเมื่อปี ๒๕๕๓ โดย กสม. ได้ออกรายงานดังกล่าวเมื่ อ
ปี ๒๕๕๖ ในส่วนของรายงานสถานการณ์ การชุมนุมทางการเมือง ซึ่งเริ่มเมื่อช่วงปลายปี ๒๕๕๖
SCA ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กสม. ก็ยังไม่สามารถออกรายงานเกี่ยวกับการชุมนุมดังกล่าวได้ รวมทั้งยังไม่
สามารถระบุได้ว่าจะเสร็จเมื่อใด
สาหรับผลการพิจารณาทบทวนสถานะของ กสม. ในครั้ง นี้ SCA ได้ตัดสินใจ
เลื่อน (defer) การทบทวนออกไปเป็นในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗
๕) ผลการพิจาณาทบทวนสถานะของ กสม. ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗
๕.๑) เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๑๗.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. นาย David
Langtry กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแคนนาดา ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ ICC (ICC - SCA) ได้ทาการสัมภาษณ์ประธาน กสม. โดยผ่าน
ระบบโทรศัพท์ทางไกลตามกระบวนการทบทวนสถานะของ กสม. ใน ICC โดยมติของที่ประชุม ICC
- SCA เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ ได้ขอให้เลื่อนการพิจารณาทบทวน (Deferral) สถานะของ กสม. ออกไป
เป็นช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เนื่องจาก ICC - SCA ยังต้องการข้อมูลและคาชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่อง
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๕.๑.๑) ร่างพระราชบัญญัติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ พ.ศ. ....
ที่ยังคงอยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากรัฐสภา
๕.๑.๒) การสนองตอบต่อสถานการณ์ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนอย่างทันเวลา
ซึ่งประธาน SCA ประสงค์จะทราบว่า (๑) กสม. จะบรรลุการจัดทารายงานสถานการณ์การชุมนุม
ทางการเมืองในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้เมื่อใด และ (๒) รายงานฉบับนี้จะมี
ข้อเสนอแนะ (Recommendations) ในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนอย่างไรหรือไม่ เนื่องจากก่อนหน้านี้
กสม. ได้จัดส่งรายงานสรุปเหตุการณ์โดยยังไม่มีข้อเสนอแนะแต่อย่างใด
๕.๑.๓) การวางตัวเป็นกลาง (Neutrality) ของเจ้าหน้าที่ กสม. โดย SCA ได้
มีข้อกังวลเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของ กสม. ได้ แสดงออกถึงท่าทีและการฝักใฝุทางการเมืองที่ชัดเจน
ในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองที่ผ่านมา ซึ่งประเด็นนี้อาจกระทบถึงการกระทาหน้าที่เป็น
กลาง ความเป็นอิสระ และความน่าเชื่อถือของ กสม.
๕.๑.๔) กระบวนการสรรหาและการแต่งตั้ง กสม. (Selection and Appointment)
ซึ่ง SCA ให้ความสาคัญในประเด็นเรื่องการสรรหาเป็นอย่างมาก
๕.๑.๕) ความคุ้ ม กั น และความเป็ น อิ ส ระในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ (Functional
Immunity and independence) ซึ่ง SCA ยังคงยืนยันข้อห่วงกังวลที่ว่า พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการคุ้มกันสมาชิกจากการถูกดาเนินคดีทาง
กฎหมายในกรณีการทาหน้าที่โดยสุจริตและเป็นการปฏิบัติงานตามหน้าที่
๕.๒) สานักงาน กสม. ได้รับแจ้งผลการทบทวนจากหน่วยงาน National Institutions
and Regional Mechanism Section (NIRMS) ของ OHCHR ซึ่งทาหน้าที่เป็นฝุายเลขานุการของ
SCA ว่า ICC - SCA ได้เสนอให้ลดระดับ กสม. ของไทยให้อยู่ในสถานะ ‘B’ ซึ่งจะมีผล ๑ ปีหลังจากนี้
ทั้งนี้ ตามรัฐธรรมนูญ (Statute) ของ ICC ข้อ ๑๘.๑ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสถานะของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กสม. จะยังคงสถานะ ‘A’ ไปก่อนเป็นเวลา ๑ ปี ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ช่วงเวลา
ดังกล่าวชี้แจงข้อมูลความคืบหน้าในการดาเนินการและเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อตอบข้อสังเกตของ
ICC-SCA
๕.๖.๒ ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๑) การทาหน้าที่ตาแหน่งประธานกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
(Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions – APF) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๓๙
เป็นองค์กรที่มีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความร่วมมือและความเข้มแข็งระหว่าง สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก โดยผ่านกิจกรรมการอบรม การสัมมนา การดูงาน การหารือใน
ระดับ สูง การแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ และพัฒนาศักยภาพ รวมทั้ง การจัดทาท่าทีร่วมกันในเวทีการ

๓๓๕

๓๓๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ประชุมระหว่างประเทศที่สาคัญ ปัจจุบัน APF มีสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเป็นสมาชิก
ทั้งสิ้น ๒๒ แห่ง
กสม. ได้ให้ความสาคัญกับความร่วมมือในกรอบ APF โดยได้สมัครเป็นสมาชิกสามัญ
(Full Member) เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๖ และได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ซึ่งมีขึ้น
ทุก ๒ ปีหรือ Biennial Conference ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ กันยายน ๒๕๕๔ ที่โรงแรม แชงกรีล่า
กรุง เทพฯ โดยมีผู้เ ข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ ซึ่ง เป็น
สมาชิก APF ผู้แทนภาครัฐบาล องค์การระหว่างประเทศ และภาคประชาสังคมกว่า ๒๐๐ คน ในโอกาส
ที่ กสม. เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
ในครั้งนี้ กสม. ได้พยายามสนับสนุน
ให้ภาคประชาสังคมของไทยในระดับ
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมให้ข้อคิดเห็นต่อ
การประชุ ม โดยจั ด เวที คู่ ข นานกั บ
การประชุมเพื่อให้ภาคประชาสังคม
ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟ ิก ได้ห ารือ ร่ว มกับ สถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเด็นที่มี
การพิจารณาในที่ประชุม ได้แก่ สิทธิ
ของผู้ มี ค วามหลากหลายทางเพศ
และสิทธิในการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของสื่อ ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนและทรัพยากร
ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุม APF ได้มีมติเลือกศาสตราจารย์อมรา พงศาพิชญ์
ประธาน กสม. ให้ดารงตาแหน่งประธาน APF นับตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๔ จนถึงการประชุม Biennial
Conference ครั้งถัดไปในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๕๖ ซึ่งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของกาตาร์รับที่จะ
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 โดยวาระการดารงตาแหน่ง
ของ กสม. ใน ICC Bureau นี้จะมีระยะเวลา ๓ ปีหรือระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗
ทั้งนี้ บทบาทการทาหน้าที่ในฐานะประธาน APF ที่สาคัญ ได้แก่ การทาหน้าที่
เป็นประธานการประชุ มประจาปีของ APF ครั้ง ที่ ๑๗ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ป ระเทศ
จอร์แดน และการประชุมภายใต้ระเบียบวาระต่าง ๆ ของที่ประชุม APF และ ICC การได้รับเชิญให้
เป็นผู้กล่าวถ้อยแถลงเปิดการประชุม Rigional Workshop ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่สาธารณรัฐเกาหลี การกล่าวรายงานสรุปผลการดาเนิ นงานของ APF ในช่วงการ
ประชุม ICC Bureau การเข้าร่วมการประชุมไตรภาคีว่าด้วย แผนยุทธศาสตร์ความเป็นหุ้นส่วน

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

ระหว่าง ICC – UNDP - OHCHR ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๕ และเดือน
กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่นครนิวยอร์ก นอกจากนี้ประธาน กสม. ยังได้รับเชิญให้เข้ าร่วมประชุม ASEM
Informal Seminar on Human Rights ครั้งที่ ๑๑ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ที่สาธารณรัฐเช็ก
ภายใต้หัวข้อ National and Regional Human Rights Mechanisms และครั้งที่ ๑๓ เมื่อเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่ประเทศเดนมาร์ก ภายใต้หัวข้อ Human Rights and Environment รวมทั้งยัง
ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม International Conference ในโอกาสครบรอบ ๒๐ ปี ของหลักการปารีส
เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๖ ที่สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อนาเสนอรายงาน (presentation) ในหัวข้อ
“Growth, Strength and Challenges of the NHRIs” ด้วย
๒) การทาหน้าที่สมาชิก ICC Bureau
ICC Bureau เป็นองค์กรบริหารสูงสุดของคณะกรรมการประสานงานระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ International Coordinating Committee of National Human
Rights Institutions (ICC) ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบั นสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลก
ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ๑๐๖ สถาบัน ในส่วนของ ICC Bureau ประกอบด้วย ผู้แทนจากเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิฯ ในภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งได้แก่ ภูมิภาคแอฟริกา เอเชีย-แปซิฟิก อเมริกา และ
ยุโรป ภูมิภาคละ ๔ สถาบัน โดยประธาน กสม. ได้ร่วมเป็นสมาชิกจากภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก
ICC Bureau จะมีการประชุมปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรกเป็นการประชุมที่นครเจนีวา
ในราวเดือนมีนาคมของทุกปี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้จะมี ๒ ช่วงแบ่งเป็นการประชุม ICC Bureau และ
การประชุมประจาปี (Annual Meeting) ของ ICC ส่วนอีกครั้งหนึ่งจะจัดการประชุมในราวเดือน
ตุลาคม โดยสถานที่ประชุมจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามกลุ่มภูมิภาคที่ทาหน้าที่เป็นประธานของ
ICC ในช่วงเวลาดังกล่าว ประเด็นที่มีการหารือในการประชุม ICC Bureau ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การ
บริหารจัดการ งบประมาณ การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจาปี การแก้ไขธรรมนูญ
(Statute) ของ ICC การรับรองรายงานการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิฯ ใน ICC โดยคณะอนุกรรมการ
ประเมินสถานะ (ICC Sub - Committee on Accreditation) หรือ SCA ตลอดจนการรับทราบรายงาน
สถานะการเงินของ ICC โดย Finance Committee และรายงานผลการดาเนินงานของ ICC Working
Group on Business and Human Rights เป็นต้น
การเข้าร่วมประชุมในฐานะสมาชิกของ ICC Bureau เปิดโอกาสให้ กสม. ได้มีส่วนร่วม
ในการอภิปรายและการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกในประเด็นต่าง ๆ ที่อยู่ภายใต้อานาจ
หน้าที่ของ Bureau อันเป็ นการช่ วยเสริมสร้างบทบาทของ กสม. ให้เ ป็นที่ยอมรับ ในเวทีระหว่าง
ประเทศ รวมทั้ง ยัง สามารถเข้า ถึง แหล่ง ข้อ มูล ในเชิง ลึก เกี่ย วกับ การดาเนิน บทบาทของสถาบัน
สิท ธิมนุษยชนแห่งชาติ ตลอดจนการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประธาน ICC และประธานของ
เครือข่ายความร่วมมือในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานของความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต
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รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๓) การทาหน้าที่ประธานกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institution Forum – SEANF) เป็นกรอบ
ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มขึ้นเมื่อปี
๒๕๔๗ โดย กสม. ของไทยได้เ ป็นสมาชิกมาตั้ง แต่แรกจัดตั้ง และเมื่อปี ๒๕๕๕ ประธาน กสม.
ของไทยได้ทาหน้า ที่เ ป็ น ประธาน SEANF ซึ่งได้ผลัดเปลี่ยนกันทาหน้าที่ดังกล่าวสถาบันละ ๑ ปี
ในช่วงการดารงตาแหน่งประธาน SENAF นั้น ผลงานที่สาคัญ ได้แก่ การรับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติเมียนมาร์เข้าเป็นสมาชิกลาดับที่ ๖ ของ SEANF รวมทั้งการปรับปรุงกรอบการดาเนินงาน
(Rules of Procedure) ของ SEANF ในประเด็นวัตถุประสงค์เพื่อให้สอดคล้องและยืนยันว่ากรอบ
ความร่วมมือ SEANF จะยังคงไว้ซึ่งการส่งเสริมคุ้มครอง และการบรรลุสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนใน
ภูมิภาค นอกจากนี้ SEANF ได้เพิ่มหลักเกณฑ์ในการรับสมาชิกใหม่เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายาม
ที่ชัดเจนในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับหลักการปารีส และเป็นแนวทางที่เปิดกว้างสาหรับการรับ
สมาชิกใหม่เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน
๕.๖.๓ ความร่วมมือกับสหประชาชาติเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชน
สหประชาชาติสนับ สนุนให้สถาบันสิทธิม นุษ ยชนแห่ง ชาติมีความร่วมมือกับ กลไกด้าน
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในการส่งเสริมการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศของตน ทั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Human Rights Council)
และคณะกรรมการประจาสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ (Treaty bodies)
เนื่องจากสหประชาชาติเห็นว่าสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับสถานการณ์
สิทธิมนุษยชนในแต่ละประเทศ จึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศ
ของตนแก่กลไกได้เป็นอย่างดี วิธีหนึ่งในการให้ข้อมูลแก่กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ คือ
การจัดทารายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนหรือการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน
ในประเทศของตนคู่ขนานไปกับรายงานที่จัดทาโดยภาครัฐ หรือที่เรียกว่ารายงานคู่ขนาน (Parallel or
alternative report) ส่งให้กลไกที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาติดตามการดาเนินงาน
ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศนั้นเป็นระยะ ๆ ตามเวลาที่กาหนด ในช่วงระหว่างปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๘
กสม. ได้จัดทารายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนของไทยรวม ๕ ฉบับ
แบ่งเป็นรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เสนอต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ๑ ฉบับ
และรายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ๔ ฉบับ ดังนี้
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๑) การจัดทารายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ Universal Periodic
Review
Universal Periodic Review (UPR) เป็นกระบวนการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศสมาชิกสหประชาชาติที่ริเริ่มขึ้นใหม่ตามข้อมติสมัชชาสหประชาชาติที่ ๖๐/๒๙๑ ที่ได้รับ
การรับรองเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๔๙ พร้อมกับการจัดตั้งคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อเป็นกลไกหลัก
ในการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติแทนคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนที่มีอยู่เดิม
UPR เป็นกระบวนการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่ดาเนินการโดยประเทศสมาชิกสหประชาชาติ
ด้วยกันเอง แต่เปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมรวมทั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลประกอบ คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนจะทาการติดตามสถานการณ์สิทธิมนุษยชนตามกระบวนการ
UPR ในประเทศสมาชิกปีละประมาณ ๔๒ ประเทศ และจะใช้เวลาประมาณ ๔ ปีครึ่งในการติดตาม
ให้ครบประเทศสมาชิกสหประชาชาติ ทุกประเทศ (ปัจจุบันมี ๑๙๓ ประเทศ) ถือเป็นหนึ่งรอบ (Cycle)
ประเทศไทยได้เข้าสู่กระบวนการ UPR ในรอบแรกเมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง
กสม. ได้จัดทาเสนอรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเสนอต่อคณะทางาน
UPR ภายใต้คณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยในการจัดทารายงานดังกล่าว กสม.
ได้รวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งข้อมูลที่เ กิดจากกระบวนการทางานของ กสม. รายงานข่าว
รายงานขององค์กรเอกชนและเอกสารวิชาการ รวมทั้งจัดการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง
รายงานของ กสม. ได้นาเสนอปัญหาประเด็นสิทธิมนุษยชนที่สาคัญในประเทศไทยใน ๕ ประเด็นหลัก
ได้แก่ (๑) ปัญหาเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัด ชายแดนภาคใต้ (๒) ปัญหาที่เกิดจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมืองในช่วงปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ (๓) ปัญหาสิทธิชุมชน (๔) ปัญหาการค้ามนุษย์เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ในธุรกิจทางเพศหรือการใช้แรงงาน และ (๕) ปัญหาคนไร้รัฐ คนไทยพลัดถิ่น และ
ผู้หนีภัยการสู้รบ
ประธาน กสม. ได้เข้าร่วมประชุ มคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเพื่อ
พิจารณารายงานของคณะทางาน UPR ในส่วนที่เ กี่ยวกับประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ที่
นครเจนีวา พร้อมกับกล่าวถ้อยแถลงที่ย้าถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดจากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีกติกา/อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ
อย่างจริงจัง โดยเฉพาะการดาเนินการในเรื่องการบัง คับ ใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิต่าง ๆ การ
สอบสวนการละเมิด สิท ธิ และการชดเชยเยีย วยาแก่ผู้เสียหาย รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุ
รุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการดูแลกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ คณะทางาน UPR มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนิ นงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อประเทศไทยรวม
๑๗๒ ข้อ ซึ่งไทยรับมาปฏิบัติ ๑๓๔ ข้อ
ภายหลัง การทบทวนตามกระบวนการ UPR สิ้น สุด ลง กสม. ได้เ ห็น ชอบให้
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมสิทธิด้านต่าง ๆ ของ กสม. เป็นกลไกในการทาหน้าที่
ติดตามการดาเนินการตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ทั้ง ๑๓๔ ข้อ ของรัฐบาลตลอดช่วงระยะ

๓๓๙

๓๔๐
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๔ ปี ข้ างหน้ าก่ อนจะถึ งก าหนด ที่ ประเทศไทยจะเข้ าสู่ การติ ดตามสถานการณ์ สิ ทธิ มนุ ษยชนตาม
กระบวนการ UPR ในรอบที่ ๒ ในปี ๒๕๕๙ ต่อไป
๒) การจัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคี
สนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนแต่ละฉบับจะกาหนดให้รัฐภาคีต้อง
จัดทารายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจาสนธิสัญญาเป็น
ระยะ ๆ เพื่อติดตามว่ารัฐภาคีได้มีการดาเนินการที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของสนธิสัญญาหรือไม่
เพียงใด โดยในการพิจารณารายงานของรัฐภาคี คณะกรรมการประจาสนธิสัญญาได้เปิดโอกาสให้
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและภาคประชาสังคมในประเทศนั้น ๆ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
สนธิสัญญาของรัฐภาคีให้คณะกรรมการฯ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย หลังจากพิจารณารายงานทั้ง
ของภาครั ฐและของภาคส่ วนต่ า ง ๆ แล้ ว คณะกรรมการฯ จะจั ด ท ารายงานสรุ ป ข้ อ สั ง เกตต่ อ
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิที่ได้รับการรับรองในสนธิสัญญาฉบับนั้น ๆ ตลอดจนให้ ข้อเสนอแนะแก่
รัฐภาคีเพื่อนาไปดาเนินการให้สอดคล้องกับพันธกรณีตามสนธิสัญญามากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กสม. ชุดที่สอง
ได้จัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยเป็นภาคีรวม ๔ ฉบับ ดังนี้
๒.๑) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการขจัดการเลือก
ปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of
Racial Discrimination – CERD) เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖ และรัฐบาลไทยได้ส่งรายงานการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับที่ ๑ – ๓ รวมกันเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔
กสม. ได้ จั ด ท ารายงานการปฏิ บั ติ ต ามอนุ สั ญ ญาดั ง กล่ า วของไทยจาก
มุมมองของ กสม. คู่ขนานกับรายงานของรัฐบาล และได้เสนอรายงานดังกล่าวไปยังคณะกรรมการ
CERD รายงานคู่ขนานของ กสม. ได้เสนอปัญหาสิทธิของคนไทยที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น คนไทยเชื้อ
สายมลายู ใ นจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ชาวเขาและกลุ่ มชาติ พั นธุ์ อื่ นที่ อาศัยบนพื้ นที่ สู งในภาคเหนื อ
ชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของไทย ตลอดจนปัญหาของคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
เป็นการชั่วคราว ซึ่งแบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มที่สาคัญ คือ แรงงานต่างด้าวย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน คน
ไร้รัฐ ไร้สัญชาติโดยเฉพาะชาวโรฮินจาจากพม่าและบังกลาเทศ และผู้ลี้ภัย/ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า
คณะกรรมการ CERD ได้พิจารณารายงานของไทยเมื่อวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม
๒๕๕๕ และได้มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยเพื่อนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกรณี ในอนุสัญญา
CERD ซึ่งมีหลายข้อ ที่สะท้อนถึงปัญหาที่ กสม. ได้นาเสนอในรายงานคู่ขนาน เช่น การแก้ไขปัญหา
อุปสรรคในกระบวนการให้สัญชาติ สถานะทางกฎหมายแก่ชนพื้นเมืองและกลุ่มชาติพันธุ์ และการคุ้มครอง
สิทธิของคนกลุ่มดังกล่าวในการประกอบอาชีพ การดารงชีวิตและการเข้าถึงบริการต่าง ๆ จากรัฐ
การบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุ้มครองแรงงานต่างด้าว
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ย้ายถิ่นตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย เป็นต้น ซึ่ง กสม. จะใช้ข้อเสนอแนะเหล่านี้เป็ นแนวทาง
ในการติดตามการดาเนินงานของรัฐต่อไป
๒.๒) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการ
ประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายี่ศักดิ์ศรี
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือ
การลงโทษอื่นที่โหดร้าย ไร้มนุษยธรรม หรือที่ย่ายี่ศักดิ์ศรี (Convention against Torture and Other
Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment – CAT) เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๐ และรัฐบาล
ไทยได้ส่งรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับแรก เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
กสม. ได้จัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ โดยได้นาเสนอ
ปัญหาการทรมานในประเทศไทยที่ส่วนใหญ่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐในการตรวจค้น
ควบคุม จับกุมและคุมขังบุคคลไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดและการขาดความเอาจริงเอาจังของรัฐ
ในการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่กระทาผิด กสม. ได้เสนอให้รัฐให้ความสาคัญกับการกากับกูแลการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ที่มีการประกาศใช้ กฎหมายพิเ ศษด้านความมั่นคงและ กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการทรมานจานวนมาก รัฐควรพิจารณาทบทวนการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง
ให้เป็นไปตามความจาเป็นอย่างแท้จริงและในช่วงเวลาที่จากัด ในบางพื้นที่ที่สถานการณ์ดีขึ้น รัฐควร
พิจารณาประกาศใช้ พระราชบัญ ญั ติการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่ง เป็น
กฎหมายที่มีบทบัญญัติกระทบสิทธิน้อยกว่ากฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงสองฉบับที่กล่าวมาแทน
นอกจากนี้ รัฐควรกาหนดมาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถูกจับกุมและปูองกันการทรมาน
รวมถึงดูแลให้ผู้เสียหายจากการทรมานได้รับการชดเชยเยียวยาที่พอเพียงและเป็นธรรมให้สอดคล้อง
กับพันธกรณีของไทยในฐานะรัฐภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้วย
คณะกรรมการ CAT ได้พิจารณารายงานของไทยเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน –
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และได้ มีข้อ เสนอแนะส าหรับ ประเทศไทยนาไปพิจ ารณาปฏิบัติ ซึ่ง รวมถึ ง
ประเด็ นที่เป็นข้อห่วงกัง วลของ กสม. ที่นาเสนอไว้ในรายงานคู่ขนาน เช่ น การปรับ ปรุงกฎหมาย
ภายในให้มีความผิดฐานทรมานที่สอดคล้องกับนิยามในอนุสัญญาฯ การกากับดูแลการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายในการจับกุมและคุมขังบุคคลให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย การให้
ทบทวนการประกาศใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามความจาเป็นอย่าง
เคร่งครัด การสืบสวนสอบสวนคดีทรมานเพื่อให้สามารถนาตัวผู้กระทาผิดมาลงโทษได้ การคุ้มครอง
ความปลอดภัยของผู้เสียหายและพยานในคดีทรมาน การปูองกันการทรมานในสถานที่คุมขัง และการให้
การชดเชยเยียวยาแก่ผู้เสียหายจากการทรมานอย่างเป็นธรรม เป็นต้น ซึ่ง กสม. จะได้ติดตามการ
ดาเนินงานของรัฐตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ CAT ต่อไป
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๒.๓) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีกติการะหว่า งประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights –
ICESCR) เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๔๒ และรัฐบาลไทยได้ส่งรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ
ฉบับที่ ๑ – ๒ รวมกันเมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕
กสม. ได้ จั ดท ารายงานการปฏิ บั ติ ตามกติ กาฯ ของประเทศไทยเสนอต่ อ
คณะกรรมการ CESCR ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจากติกาฯ คู่ขนานไปกับรายงานของภาครัฐ โดยรายงาน
ของ กสม. ได้น าเสนอปัญ หาการพั ฒ นาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สิท ธิด้ า นสุ ขภาพและมาตรฐานในการ
ดารงชีวิตที่ได้รับการรับรองในกติกาฯ และแนวทางการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับปฏิญญาว่าด้วยสิทธิ
ในการพัฒนา (Declaration on the Right to Development) ที่ได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชา
สหประชาชาติตามข้อมติที่ ๔๑/๑๒๘ เมื่อปี ๒๕๒๙ ที่ระบุว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการ
พัฒนาและการพัฒนาต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของประชาชน รายงานของ กสม. ได้ยกปัญหามลพิษ
ด้านสิ่ง แวดล้อมที่เ กิดจากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในจังหวัดระยองที่ส่ง ผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผู้ที่อยู่อาศัยในชุมชนรอบนิคมเป็นเวลายาวนาน ซึ่งเป็นผลจากการตรวจสอบเรื่องของเรียนของ
กสม. เป็นกรณีตัวอย่าง นอกจากนี้ รายงานยังชี้ให้เห็นว่า แม้ว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
จะให้ ค วามส าคั ญ กั บ คนในกระบวนการพั ฒ นาประเทศและรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ จะได้รับรองสิทธิของบุคคลและชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการบารุงรักษา
และใช้ป ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ มีผลกระทบต่อชุมชน แต่ในทางปฏิบัติ
รัฐบาลไม่ได้ดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างแท้จริง การจัดกระบวนการรับฟัง
ความเห็นจากประชาชนในพื้นที่ที่จะมีการดาเนินโครงการพัฒนาหรือการประกอบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
มักทาอย่างรวบรัด การจัดทารายงานผลกระทบด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในบางกรณีไม่โปร่งใส
ชุ มชนหลายแห่ง จึง ยัง ได้รับ ผลกระทบจากโครงการพัฒ นาด้านเศรษฐกิจและอุต สาหกรรมหลาย
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล เช่น การทาเหมืองทองคาและโปแตช การขุดเจาะปิโตรเลียม และ
การสร้างท่าเรือน้าลึก เป็นต้น ปัญหาที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลให้ความสาคัญกับการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะการลงทุนที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติมากกว่าการ
คานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพและการดารงชีวิตของชุมชนในท้องถิ่นที่พึ่งพิงทรัพยากรในการเลี้ยงชีพ
และการแก้ไขปัญหายังมีความล่าช้าในหลายกรณี
เมื่อวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการ CESCR ได้พิจารณา
รายงานการดาเนินการตามกติกาฯ ฉบับแรกและฉบับที่สองของประเทศไทยที่สานักงานสหประชาชาติ
นครเจนีวา และได้จัดทาข้อสังเกตต่อรายงานของไทยดังปรากฏตามเอกสาร Concluding observations
on the initial and second reports of Thailand ซึ่งมีสาระสาคัญในเรื่องต่าง ๆ เช่น การนากติกา
มาปรับใช้ภายในประเทศ การดาเนินงานของ กสม. การทุจริตคอร์รัปชั่น สิทธิของชนพื้นเมือง ที่ดิน
และทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อมที่ เอื้อต่อการทางานของภาคประชาสังคม บรรษัทข้ามชาติและ

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

บริษั ททางธุรกิจ การไม่เลือกปฏิบัติ กลุ่มบุคคลไร้รัฐ ผู้แสวงหาที่พักพิง และผู้ลี้ภัย ความเท่าเทียม
ระหว่างหญิงชาย สภาพการทางานและประกันสังคม แรงงานบังคับ แรงงานย้ายถิ่น ค่าจ้างขั้นต่าและ
ช่องว่าง สิทธิก่อตั้งและเข้าร่วมในสหภาพ สิทธิในการนัดหยุดงาน การแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และทางเพศจากเด็ก การค้ามนุษย์ ที่พักอาศัยและมาตรฐานการครองชี พ สภาพความเป็นอยู่ใน
สถานที่คุมขัง สิทธิในสุขภาพ รวมถึงสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ มลภาวะและการบริการ
ด้านสุขภาพ การเข้าถึงด้านสุขภาพและการรักษาของผู้ใช้ยา สิทธิในการศึกษา สถานการณ์ในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ตลอดจนสิทธิทางวัฒนธรรม เป็นต้น
(๒.๔) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ
ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ (Convention
on the Rights of Persons with Disabilities – CRPD) เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และ
รัฐบาลไทยได้ส่งรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ฉบับแรกเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
ในฐานะที่ กสม. ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น กลไกติ ด ตามการด าเนิ น งานตาม
อนุสัญ ญาฯ ที่เ ป็นอิสระตามข้อ ๓๓ วรรคสองของอนุสัญญาฯ กสม. จึง ได้ตั้งคณะอนุกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อจัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ ขึ้นโดยมีผู้แทนจากองค์กรคนพิการ
ประเภทต่ าง ๆ เข้ าร่วมเพื่อ ให้ข้อมูลและข้อคิด เห็นเกี่ยวกับ การดาเนินการของรัฐ รวมถึง ปัญหา
อุปสรรคในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการตามอนุสัญญาฯ และได้เชิญผู้แทนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลในบางประเด็นที่สาคัญด้วย จากการจัดทารายงานคู่ขนานพบว่า ประเทศไทยมี
กฎหมายรับรองสิทธิต่าง ๆ ของคนพิการที่สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ เป็นส่วนใหญ่ แต่ยังมีปัญหาใน
การปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ท าให้ ค นพิ ก ารไม่ ส ามารถใช้ ชี วิ ต ในสั ง คมร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ ต าม
เจตนารมณ์ ข องอนุสั ญ ญาฯ สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพเป็ นอุ ป สรรคสาคั ญที่ ท าให้ คนพิ การไม่
สามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างเต็มที่ สถานที่ให้บริการสาธารณะหลายแห่งและระบบคมนาคม
ขนส่งยังไม่มีอุปกรณ์สิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ คนพิการจึงประสบปัญหาในการเดินทางไป
โรงเรี ยน ไปทางาน หรื อ ไปโรงพยาบาล ส่ งผลกระทบต่อการใช้ สิ ทธิ ในด้ านอื่น ๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นด้ าน
การศึกษา ด้านการจ้างงาน และด้านสุขภาพ
คนพิก ารจานวนมากยัง ไม่ส ามารถเข้า ถึง การศึก ษาได้เ พราะโรงเรีย น
ส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการรับเด็กพิการเข้าเรียน และการจัดการเรียนการสอนยังไม่สอดคล้อง
กับความต้องการจาเป็นของเด็กพิการแต่ละประเภทและแต่ละบุคคลตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ
การจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ส่วนมาตรการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ยังไม่สามารถทาให้คนพิการมี
งานทาอย่างทั่วถึงเพราะรัฐยังขาดมาตรการที่จะเตรียมความพร้อมคนพิการสาหรับการทางานและ
การเดิ นทางยัง เป็ นอุป สรรคที่ส าคัญ ส่วนด้า นการฟื้นฟูส มรรถภาพ สถานพยาบาลของรั ฐยัง ไม่
สามารถให้บริการด้านนี้ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง บริการที่จัดให้มักเน้นการฟื้นฟูความพิการทาง
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ร่างกายมากกว่าความพิการประเภทอื่น นอกจากนี้ คนพิการที่มีง านทายังถูกตัดสิทธิในการขอรับ
บริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เคยได้รับจากรัฐในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วย
ปัญหาในการดาเนินงานตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการอีกประการ
คือ การดูแลคนพิการที่ยากจนหรืออยู่ในชนบทที่ห่างไกลที่อาจไม่สามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ ได้ รัฐยังไม่มี
กลไกในการติดตามและให้ความช่วยเหลือคนพิการกลุ่มนี้ กสม. เห็นว่า รัฐควรมีการจัดระบบให้ชุมชน
และสังคมแวดล้อม รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยสนับสนุนการดาเนินงานของรัฐเพื่อให้
สามารถดูแลและให้บริการที่จาเป็นแก่คนพิการได้อย่างทั่วถึง
อนึ่ง คณะกรรมการ CRPD ซึ่งเป็นคณะกรรมการประจาอนุสัญญาฯ ยังไม่ได้
กาหนดวันในการพิจารณารายงานของประเทศไทย แต่คาดว่าการพิจารณาจะมีขึ้นในช่วงครึ่งแรกของ
ปี ๒๕๕๙
๕.๖.๔ ภารกิจอื่น ๆ ที่สนับสนุนการดาเนินงานด้านต่างประเทศ
 การจัดทาตัวชี้วัดการปฏิบัติตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
ประธาน กสม. ได้ริเริ่มให้ดาเนินโครงการจัดทาตัวชี้วัดการปฏิบัติตามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กสม. มีเครื่องมือในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติตามสนธิสัญญาฉบับต่าง ๆ ของรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ เพื่อช่วยในการ
จั ด ท ารายงานประเมิ น สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนประจ าปี แ ละรายงานคู่ ข นานการปฏิ บั ติ ต าม
สนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนฉบับต่าง ๆ ที่ประเทศไทยเป็นภาคี ตามอานาจหน้าที่ของ กสม. ที่ปรากฏใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ ในการดาเนินโครงการดังกล่าว
จะมีการศึกษาแนวคิด หลักการและสาระสาคัญของสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนจานวน ๙ ฉบับ
เพื่อนามาประกอบการพิจารณาจัดทาตัวชี้วัดที่สะท้อนสาระแห่งสิทธิแต่ละประเภท รวมถึง สภาพ
ปัญหาสิทธิมนุษยชนที่สาคัญในประเทศไทยและการดาเนินการของรัฐในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
ที่ได้รับการรับรองในสนธิสัญญาฉบับต่างๆ กสม. หวังว่า การจัดทาตัวชี้วัดนี้จะเป็นกรอบที่ช่วยให้ กสม.
สามารถประเมินสถานการณ์และการดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศที่สอดคล้องกับพันธกรณี
และมาตรฐานระหว่างประเทศได้อย่างครบถ้วน อันจะส่งผลให้การจัดทารายงานประเมินสถานการณ์ด้าน
สิทธิมนุษยชนของ กสม. มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานรัฐและภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

๕.๗ การจัดทารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และ
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ตั้งแต่ กสม. ชุดที่สอง ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ได้จัดทารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
และรายงานผลการปฏิบัติง านประจาปี กสม. เสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี และเปิดเผยต่ อ
สาธารณชน และจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อรัฐสภา ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

รวม ๗ ฉบับ ซึ่งมีสรุปสาระสาคัญจากรายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี ดังนี้
๕.๗.๑ รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
จากการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนภายในประเทศของ กสม. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ –
๒๕๕๗ มีสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญ ๆ ดังนี้
๑) ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๑.๑) การใช้เสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง
ในช่วงปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๗ ได้มีสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีการใช้สิทธิและเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมือง ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่บัญญัติให้การชุมนุมทางการเมืองโดยสงบปราศจาก
อาวุ ธถื อเป็ นเสรี ภาพที่ป ระชาชนพึ ง ได้รับ การรั บ รองและคุ้ มครองตามรั ฐธรรมนูญ รวมถึ ง กติก า
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง แต่การใช้สิทธิ นั้นอาจมีผลกระทบต่อ
สิทธิในด้านอื่น ๆ ได้ เช่น สิทธิในทรัพย์สิน สิทธิในชีวิตและร่างกาย สิทธิในการสื่อสาร การคมนาคม
เป็นต้น ซึ่งในปี ๒๕๕๕ รัฐบาลได้ให้ความสาคัญต่อสถานการณ์การชุมนุมทางการเมือง เพื่อการสร้าง
ความสมานฉันท์ของประชาชนในประเทศ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหา
ความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เพื่อศึกษาวิจัย รวบรวม และวิเคราะห์ ประเด็นที่น่าจะ
เป็นรากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศ และจัดทารายงานการ
ตรวจสอบและค้นหาความจริงของเหตุการณ์ความไม่สงบและความรุนแรงในประเทศในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ซึ่งรายงานดังกล่าวได้มีข้อเสนอต่อรัฐบาลที่สาคัญหลายประเด็น แต่รัฐบาลได้ตอบรับข้อเสนอแนะเพียง
บางเรื่องเท่านั้น เช่น การช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินแก่ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ความรุนแรงทาง
การเมือง และการเร่งรัดการจัดทาร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม เป็นต้น นอกจากนี้ จากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมืองขององค์การพิทักษ์สยามและภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ และ
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ก่อนเกิดเหตุการณ์การชุม นุม อีกทั้งยังมีการตั้ง จุดสกัดไม่ให้คน
เข้าร่วมการชุมนุม การใช้แก๊สน้าตาและรถฉีดน้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อปิดกั้นเสรีภาพในการชุมนุมทาง
การเมือง ทั้งที่ยังไม่มีสัญญาณบ่งชี้ว่าจะมีเหตุการณ์รุนแรงที่จะกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ
แต่อย่างใด จึงไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและกติการะหว่างประเทศ ซึ่งวางขอบเขต
และหลักเสรีภาพในการชุมนุมทางการเมืองโดยปราศจากการแทรกแซงจากรัฐ แต่หากการใช้เสรีภาพ
ในการชุมนุมครั้งใด ผู้ชุมนุมได้ใช้สิทธิและเสรีภาพของตนโดยมี ผลเป็นการละเมิดต่อสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น หรือเป็นปฏิปักษ์ ต่อรัฐธรรมนูญ หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนรัฐก็สามารถเข้า
แทรกแซงด้วยการจากัดการใช้เสรีภาพได้ แต่รัฐจะต้องกระทาโดยอาศัยอานาจตาม บทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย โดยเฉพาะในกรณีการชุมนุมสาธารณะและเพื่อคุ้มครองความสะดวกของประชาชนที่จะใช้ที่
สาธารณะหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในสภาวะสงคราม หรือใน

๓๔๕

๓๔๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือประกาศใช้กฎอัยการศึก การชุมนุมโดยเสรีภาพของ
บุคคลจึงมีขอบเขตมิได้เป็นเสรีภาพโดยบริบูรณ์ ดังนั้น การใช้เสรีภาพในการชุมนุม ผู้ชุมนุมจึงจาต้องใช้
ด้วยความระมัดระวั ง ไม่กระทาการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย และไม่ใช้ เสรีภาพจนก่อให้เกิด
ผลกระทบต่ อสิ ทธิ และเสรีภาพของบุ คคลอื่น ๆ เกินสมควร และเมื่ อใดที่ รัฐ เห็น ว่า การชุ มนุ มทาง
การเมืองมีเหตุบ่งชี้ว่าจะไม่เป็นไปตามขอบเขตหรือมีการกระทาที่เป็นการฝุาฝืนต่อกฎหมายบ้านเมือง
รัฐก็สามารถนากฎหมายที่มีอยู่มาบังคับใช้เพื่อควบคุมฝูงชนได้ และในกรณีที่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด
กระทาความผิดอาญาขึ้นในระหว่างที่มีการชุมนุม รัฐจึงมีความจาเป็นที่จะต้องนากฎหมายพิเศษมาใช้
เพื่อควบคุมสถานการณ์ความสงบเรียบร้อ ยของบ้านเมือ ง พระราชบัญญัติการรักษาความมั่น คง
ภายในราชอาณาจัก ร พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กาหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์เ พื่อให้อานาจแก่ผู้มีอานาจ
ตามกฎหมายประกาศใช้ใ นสถานการณ์พิเ ศษ แต่อาจยังไม่มีความจาเป็นต้องประกาศสถานการณ์
ฉุกเฉิน ดังนั้น การดาเนินการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการชุมนุมจากเหตุการณ์ดังกล่าว ภายใต้
พระราชบัญญัตกิ ารรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ รัฐบาลต้องมีหน้าที่ควบคุมการ
ชุมนุมให้อยู่ภายใต้กฎหมาย และ
ต้องตระหนักถึงการใช้ มาตรการ
จั ด การการชุ ม นุ ม โดยจะต้ อ ง
กระท าเท่ า ที่ จ าเป็ น ค านึ ง ถึ ง
ความเหมาะสม มีลาดับขั้นตอน
ตามหลักสากลที่ใ ช้ในการสลาย
การชุมนุมของประชาชน และรัฐ
ต้ อ งกระท าจากเบาไปหาหนั ก
ภายใต้บ ทบัญ ญัติของกฎหมาย
นอกจากนี้ หากรัฐบาลได้ดาเนินการ
กับผู้ชุมนุมโดยขาดความระมัดระวังจนทาให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้ชุมนุม
และประชาชนทั่วไป อันเป็นการกระทาที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน รัฐบาลจึง ต้อง
ดาเนินการให้ความช่วยเหลือและเยียวยาตามสมควรแก่ผู้ที่ได้รับความสูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าว
ให้ครบถ้วนและทั่วถึงอย่างแท้จริง
ในปี ๒๕๕๗ มีสถานการณ์สาคัญเกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมือง สืบเนื่อง
จากการที่ พรรคการเมื องฝุ ายรั ฐบาลที่ มี นางสาวยิ่ ง ลั กษณ์ ชิ นวั ตร เป็ นนายกรั ฐมนตรี เ สนอร่ าง
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออก
ทางการเมืองของประชาชน พ.ศ. .... (ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ) ในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖
จนเป็นเหตุให้เกิดการชุมนุมต่อต้านจากฝุายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาล และในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
เมื่อเวลา ๐๔.๒๕ น. สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและเห็นชอบต่อร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฯ
ในวาระที่สองและสาม ซึ่งมีการแปรญัตติและมีสาระสาคัญเสนอให้การนิรโทษกรรมครอบคลุมถึงแกน
นาการชุมนุมและผู้สั่งการ ในช่วงตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ถึง ๒๕๕๖ โดยให้รวมข้อกล่าวหาการฉ้อราษฎร์

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

บังหลวงต่าง ๆ ตลอดจนการสลายการชุมนุมที่เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บในช่วงเวลาดังกล่าว
ยิ่งทาให้มีกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยเข้าร่วมการชุมนุมคัดค้านขยายวงกว้างมากขึ้น อาทิ กลุ่มนักวิชาการ กลุ่ม
ประชาคมนั ก ธุ ร กิ จ สี ล ม เครื อ ข่ า ยนั ก ธุ ร กิ จ เพื่ อ ประชาธิ ป ไตย กองทั พ ธรรม สมาพั น ธ์ แ รงงาน
รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั ม พั น ธ์ เป็ น ต้ น ต่ อ มากลุ่ ม ต่ า ง ๆ ได้ ร วมกั น เป็ น เครื อ ข่ า ยต่ อ ต้ า นรั ฐ บาลในนาม
“คณะกรรมการประชาชนเพื่ อ การเปลี่ ย นแปลงประเทศไทยให้ เ ป็ น ประชาธิ ป ไตยที่ ส มบู ร ณ์ อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.)” มีการเคลื่อ นขบวนผู้ชุมนุมไปปิดล้อมสถานที่สาคัญของ
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และมิให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้
ตามปกติ เพราะเห็นว่ารัฐบาลหมดความชอบธรรมในการบริหารประเทศ โดยเครือข่าย กปปส. ได้นัด
ให้ มี การชุ ม นุ มใหญ่ ใ นวัน ที่ ๙ ธัน วาคม ๒๕๕๖ แต่ ใ นเช้ าวั น เดี ย วกั น รัฐ บาลได้ป ระกาศพระราช
กฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรและกาหนดให้มีการเลือกตั้งเป็นการทั่วไปในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
โดยที่ผู้ชุมนุมยังคงเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีรักษาการลาออกจากตาแหน่ง และให้มีการปฏิรูปประเทศ
ก่ อนที่ จะมี การเลื อกตั้ ง และรั ฐบาลรั กษาการได้ ประกาศใช้ พระราชก าหนดการบริ หารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ มกราคม - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๗
การปกครองโดยหลักนิติธรรม (Rule of Law) เป็นหลักการสาคัญในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและเป็นการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลว่า ทุกคนจะอยู่ภายใต้ก ฎหมาย
อย่างเท่าเทียมกันตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ และกติกา
ระหว่างประเทศ ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ข้อ ๑๔ เนื้อหาของร่างพระราชบัญญัตินิร
โทษกรรมฯ มีแนวโน้มที่จะไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว จึงมีผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของ
สังคม (Public Order) ในระหว่างการชุมนุม มีการปิดถนนสายหลักในกรุงเทพมหานคร การปิดล้อมและ
ยึดสถานที่ราชการ รวมทั้งการต่อต้านไม่ให้มีการเลือกตั้ ง จนทาให้เกิดการปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐ
กับผู้ชุมนุม ทั้งยังเกิดการลอบทาร้ายกลุ่มผู้ชุมนุม ตามเวทีต่าง ๆ มีการปิดล้อมและใช้อาวุธปืนยิงเข้าไป
ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสลายการชุมนุม สถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีผู้เสียชีวิต
และบาดเจ็บจานวนมาก และมีแนวโน้มว่าจะเกิดความรุนแรงมากขึ้น จนในที่สุดคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) นาโดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ เข้าควบคุมอานาจการปกครองประเทศ
เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้ เ หตุ ผ ลถึ ง สถานการณ์ ค วามรุ น แรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานคร เขตปริมณฑล และพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศในหลายพื้นที่เป็นผลให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์
ได้รับ บาดเจ็บ และเสียชี วิต ตลอดจนเกิดความเสียหายในทรั พย์สินอย่างต่อเนื่องและเหตุการณ์ มี
แนวโน้มขยายต่อจนอาจจะเกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ และหลังจากที่ คสช. เข้าควบคุม
อานาจการปกครองและ ให้ทุกฝุายยุติการชุมนุมได้ประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ คณะรั ฐ มนตรี แ ละวุ ฒิ ส ภา สิ้ น สุ ด ลง พร้ อ มทั้ ง ประกาศใช้ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ ซึ่งยังคงมีบทบัญญัติด้านสิทธิมนุษยชนอยู่ใน
มาตรา ๔ ในขณะที่ก็มีการจับกุมกลุ่มติดอาวุธ และตรวจค้นแหล่งซุกซ่อนต่าง ๆ โดยสามารถยึดอาวุธ
สงครามได้เป็นจานวนมาก ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคมถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ได้มีการออก
ประกาศ/คาสั่ง คสช. รวมทั้งสิ้น ๓๐๒ ฉบับ โดยส่วนหนึ่งเป็นความพยายามแก้ไขปัญหาบริหาร

๓๔๗

๓๔๘
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ราชการแผ่นดินที่ผ่านมา เช่น มาตรการในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ การแก้ไข
ปัญหานโยบายจานาข้าว การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแก้ไขปัญหาและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ แต่ทั้งนี้ ประกาศ/คาสั่งอีกส่วนหนึ่งส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล
อย่างต่อเนื่อง เช่ น การควบคุมจากัดสิทธิและความเคลื่อนไหวของฝุายต่าง ๆ การเรียกให้บุคคลมา
รายงานตัว การห้ามการชุมนุมทางการเมือง การจากัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคล
และสื่อมวลชน รวมถึงการกาหนดให้ความผิดบางประเภทอยู่ในอานาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาล
ทหาร จึงเป็นการเปลี่ยนความขัดแย้งและความรุนแรงทางการเมืองเป็นความขัดแย้งของอุดมการณ์
ทางการเมืองและการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพ
๑.๒) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน
สถานการณ์ ใ นเรื่ อ งเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น ของบุ ค คลและ
สื่อมวลชน ตั้ ง แต่ปี ๒๕๕๒ จนถึง ปัจ จุบัน ยังมีข้ อจากัด มีการคุกคามแทรกแซง และละเมิดสิทธิ
เสรีภาพของสื่ออย่างต่อเนื่อง เช่น กรณีเจ้าหน้าที่ตารวจการทาร้ายร่างกายจับกุมช่างภาพสื่อ มวลชน
ที่มาติดตามทาข่าวเหตุการณ์การสลายการชุมนุมทางการเมือง สื่อมวลชนบางรายถูกคุกคามจนทาให้
เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากการนาเสนอข่าวการชุมนุมทางการเมือง เป็นต้น การที่เจ้าหน้าที่ตารวจ
ใช้กาลังควบคุมตัวช่างภาพสื่อมวลชนขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นถือเป็นการกระทาที่เกินกว่าเหตุ อีกทั้งยังเป็น
การคุกคามสิทธิเสรีภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสื่อมวลชน ในกรณีนี้รัฐจะต้องมีมาตรการในการปกปูอง
คุ้มครองการทาหน้าที่สื่อมวลชนให้ได้รับความปลอดภัย ส่วนประเด็นการศึกษาเพื่อแก้ไขพระราชบัญญัติ
การกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เรื่องหมิ่นประมาทโดยให้ลดโทษลง แต่ยังคง
ความผิดที่กระทบความมั่นคงเอาไว้นั้น เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถใช้ดุลพินิจ
ในการด าเนิ นการได้ นอกจากนี้ คณะกรรมการกิ จการกระจายเสี ยง กิ จการโทรทั ศน์ และกิ จการ
โทรคมนาคมแห่ง ชาติ (กสทช.) ซึ่งอยู่ใ นระยะเริ่ มดาเนินการกากับดูแลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ควบคู่ไป
กับ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนจากการประกอบกิจการก็ยังไม่ได้แสดงบทบาทดังกล่าว
มากเท่ าที่ ควร นอกจากนี้ การน าเสนอข่ า วของสื่ อ มวลชนบางรายยั ง น าไปสู่ ค วามแตกแยกทาง
ความคิด และอุด มการณ์ ท างการเมื อ งเป็น ลัก ษณะสื่อ เลื อกข้า งทางการเมือ งอย่า งชั ด เจน ดัง นั้ น
สื่ อ มวลชนควรจะต้ อ งมี ค วามตระหนั ก และยึ ดหลั กในการท าหน้ าที่ น าเสนอข่ าวอย่ างเที่ ยงธรรม
ปราศจากอคติ คานึงถึงความถูกต้องและให้ความเป็นธรรมกับทุกฝุายโดยมีความรับผิดชอบภายใต้
กรอบจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และก่อให้เกิดความแตกแยกขัดแย้งในสังคมไทย
๑.๓) การอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวโรฮินจา
สถานการณ์การอพยพของชาวโรฮินจาเป็นการอพยพหนีภัยเข้ามาในประเทศ
ไทย ดังนั้น ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องให้การคุ้มครองชาวโรฮินจาเหล่านั้นตามหลักการสิทธิมนุษยชน
โดยไม่เลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ
และตามรัฐธรรมนูญของไทย ซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้การคุ้มครองแก่ชาวโรฮินจาที่อพยพเข้ามา
ในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรม แต่อาจมีข้อจากัด
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เช่น ในเรื่องสถานที่กักตัวซึ่งมีอยู่จานวนจากัด ทาให้สภาพการกักตัวในห้องผู้ต้องกักมีความแออัด
ไม่เหมาะสมต่อการกักตัวผู้ต้องกักเป็นเวลานาน รวมทั้งมีงบประมาณค่าอาหารยังชีพให้แก่ผู้ต้องกักอาจ
ไม่ เ พี ย งพอ เป็ น ต้ น ดั ง นั้ น รั ฐ บาล
จะต้ อ งค านึ ง ถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า ว และ
เร่งแก้ไขปัญหาตามหลักสิทธิมนุษยชน
และมนุษยธรรม โดยการจัดสถานที่กัก
ตั ว ให้ มี ค วามเหมาะสม นอกจากนี้
รัฐบาลควรเร่งรีบดาเนินการประสาน
ไปยังประเทศ ต้นทางของชาวโรฮินจา
ได้แก่ประเทศพม่าและบังคลาเทศ เพื่อให้ดาเนินการพิสูจน์สัญชาติ และรับชาวโรฮินจาเหล่านี้กลับไป
รวมทั้งควรประสานความร่วมมือกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาโรฮินจาให้เข้า
มามีส่วนร่วมเพื่อหาแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาชาวโรฮินจาในระดับภูมิภาค รวมทั้งควรมี
การประสานให้สานักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) ได้เข้ามามีบทบาทในการ
คัดกรองชาวโรฮินจาว่าเป็นผู้ลี้ภัยหรือไม่ โดยใช้มาตรฐานเดียวกันกับคนเชื้อชาติอื่น ๆ เพื่อแบ่งเบา
ภาระของประเทศไทย และควรให้องค์การสหประชาชาติ (UN) และองค์กรระหว่างประเทศที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความช่วยเหลือชาวโรฮินจา อย่างเต็มรูปแบบ และปัญหาสาคัญอีกประการหนึ่ง
คือ รัฐบาลไทยควรดาเนินการปราบปรามขบวนการนาพาและขบวนการค้ามนุษย์ตามกฎหมายอย่าง
เด็ดขาด ทั้งนายหน้าคนไทย คนพม่า คนบังคลาเทศ และเจ้าหน้าที่ไทยที่มีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
เพื่อปราบปรามและหยุดยั้งปัญหาการค้าชาวโรฮินจาที่นาเข้ามาในประเทศไทย
๑.๔) สิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตบนท้องถนน
จากรายงานการดาเนินงานเกี่ยวกับความปลอดภัยทางถนนทั่วโลก (Global
Status Report on Road Safety) ขององค์กรอนามัยโลก ได้ระบุว่า ในปี ๒๕๕๕ ประเทศไทยมี
ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนกว่า ๒๖,๐๐๐ คน หรือ ๓๘.๑ ต่อประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน ซึ่งจัดเป็น
ประเทศที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดเป็นอันดับ ๓ ของโลก อีกทั้งปี ๒๕๕๖ มีสถิติ
ระบุว่า ในแต่ละวันมีประชาชนที่ต้องเสียชีวิตบนท้องถนนประมาณ ๖๓ คน ความสูญเสียที่เกิดขึ้นถือ
เป็น การละเลยการปฏิบ ัต ิห น้า ที ่ข อง ผู้ ที่
เกี่ยวข้องที่ยังไม่สามารถจัดการให้ท้องถนนใน
ประเทศไทยปลอดภั ย เพี ย งพอ เพื่ อ ประกั น
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
ประชาชนได้ รวมทั้งในส่วนของประชาชนก็ไม่
เคยเรียกร้องให้ผู้ที่เกี่ ยวข้องทาหน้าที่ในการ
คุ้มครองสิทธิด้านความมั่นคงปลอดภัยตามที่
ตนพึงจะได้รับ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับประเทศ
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อื่นในภูมิภาคเอเชียและประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือสิงคโปร์ จะเห็น
ว่า ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมาประเทศต่าง ๆ เหล่านั้นสามารถที่จะบริหารจัดการในการปูองกันและลด
ปัญหาลงได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งเท่าที่ผ่านมา พบว่า รัฐบาลไทยให้ความสาคัญกับการ
อานวยความสะดวกในการสัญจรบนท้องถนนมากกว่าการปูองกันหรือลดอุบัติเหตุทางถนน ดังนั้น
รัฐบาลจึงควรให้ความสาคัญกับปัญหาความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนบนท้องถนนอย่างจริงจัง โดย
กาหนดให้ปัญ หาความปลอดภัยทางถนนเป็นเรื่องเร่งด่วนของประเทศและมีมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจังตลอดทั้งปีมิ ใช่ดาเนินการเฉพาะในช่ วงเทศกาล นอกจากนี้ รัฐบาลควรจัดสรร
ทรัพยากรและงบประมาณให้กับการดาเนินงานเพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนนอย่างเพียงพอ และ
ควรมีการประเมินผลการดาเนินผลงานดาเนินการว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ เพื่อให้สิทธิ
ในชีวิตของประชาชนได้รับการคุ้มครองอย่างจริงจัง
๒) ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สถานการณ์ ด้ า นสิ ท ธิ ใ นกระบวนการยุ ติ ธ รรม ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น เรื่ อ งการบั ง คั บ ใช้
กฎหมาย การจัดการในสถานที่คุมขัง การประกาศใช้กฎหมายพิเศษที่ให้อานาจกับเจ้าหน้าที่ในการ
ปฏิบัติการ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนของประชาชน การสร้างความเข้าใจและปรับเจตคติของ
เจ้าหน้าที่เ ป็นสิ่ง สาคัญ ที่จะทาให้สถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านนี้ดีขึ้น ซึ่ง ในช่วงปี ๒๕๕๒ จนถึง
ปัจจุบัน การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมมีสถานการณ์ที่เป็นความก้าวหน้า คือ เรื่อง
การออกกฎหมาย โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูป กฎหมาย เพื่อเป็นกลไกหลักในการทาหน้าที่
ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายของประเทศ ซึ่งรวมถึง
กฎหมายที่ใช้ ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเป็นการ
กระจายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ประชาชน นอกจากนี้ รัฐบาลยังให้ความสาคัญต่อ
ข้ อ เสนอการยกเลิ ก การใช้ เ ครื่ อ งพั น ธนาการต่ อ
ผู้ต้องขังขององค์กรภายในและระหว่างประเทศอย่าง
จริงจัง จนกระทั่งนามาสู่มาตรการ ปลดตรวน
ผู้ ต้ อ ง ขั ง เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก เ มื่ อ วั น ที่ ๑ ๕
พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่เรือนจากลางบางขวาง
จั ง หวั ด นนทบุ รี อั น ถื อ เป็ น การเคารพต่ อ
หลั ก ศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ นมนุ ษ ย์ และรั ฐควร
สนับสนุนการดาเนินการในเรื่องนี้ให้ขยายให้
ครอบคลุมทุกเรือนจาและทุกทัณฑสถานการออกมาตรการเพื่อรองรับข้อกาหนดกรุงเทพ (Bangkok
Rules) การยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งรัฐบาลได้มีการดาเนินการโดยได้ผลักดันให้อยู่ในแผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ด้วยการเสนอให้ปรับเปลี่ยนโทษประหารชีวิต
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เป็ น จ าคุ ก ตลอดชี วิ ต ซึ่ ง ถื อ เป็ น การด าเนิ น การที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนตาม
รัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนให้การรับรอง ที่จะต้องพึงเคารพในคุณค่าของชีวิต
มนุษย์ด้วยการไม่ทาลายชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะการที่รัฐเป็นผู้กระทาเสียเอง ซึ่ งรัฐบาลจึงสมควร
จะหามาตรการหรือวิธีการลงโทษบุคคลที่เป็นผู้กระทาความผิดตามกฎหมายอาญาหรือเป็นอาชญากร
ร้ายแรงของสังคมด้วยวิธีการที่สามารถลดจานวนการกระทาความผิดให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
ส่วนสถานการณ์ที่เป็นความถดถอยของสถานการณ์สิทธิมนุษยชนด้านกระบวนการ
ยุติธรรม คือ การที่รัฐบาลยังไม่ได้เร่งดาเนินการจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้สาเร็จ
ลุล่วงตามที่รัฐธรรมนูญกาหนด และการนานโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภามาดาเนินการให้เกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม มีผลทาให้สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมของบุคคลไม่ได้รับความคุ้มครอง
ตามขอบเขตของสิ ทธิ จ ากการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและการปฏิ บั ติ ใ นการอ านวยความยุ ติ ธ รรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ ประชาชนจึงไม่ได้รับประโยชน์หรือความคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมนี้อย่าง
เต็มที่ รวมทั้งในกรณีที่รัฐได้นาพระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
มาใช้กับเหตุการณ์การชุมนุมเพื่อเรียกร้องทางการเมืองและเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ทาให้มีบุคคลต้องตกในสถานะเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกกล่าวหาว่ากระทาการฝุาฝืนกฎหมาย
ฉบับนี้เป็นจานวนมาก นอกจากนี้ การที่รัฐบาลประกาศบังคับใช้ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๖ นั้น โดยที่พระราชบัญญัติดังกล่าวถือ
ว่าเป็นกฎหมายพิเศษที่มีมาตรการและการกาหนดอานาจหน้าที่แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม
กฎหมายในการจากัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองและคุ้ มครองไว้หลาย
ด้าน และบรรดาข้อกาหนด ประกาศ คาสั่ง หรือการกระทาของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
นี้จึงไม่อยู่ในบังคับตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง การบังคับใช้กฎหมายนี้จึงสุ่มเสี่ยง
ต่อการดู แลการปฏิ บั ติ และการบั งคั บใช้ กฎหมายของเจ้ าหน้ าที่ ของรั ฐที่อาจจะท าให้ ประชาชนได้ รั บ
ผลกระทบจากการดาเนินกระบวนการยุติธรรมของรัฐเกินกว่าที่จาเป็นซึ่งเป็นการไม่คุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลตามภารกิจหน้าที่ของรัฐ ดังนั้น รัฐบาลจึงสมควรที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ
ถึงเหตุผลและความจาเป็นก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมาย
นอกจากนี้ กสม. ยังได้รับ เรื่องร้องเรียนกล่าวอ้างว่าเจ้าหน้าที่รัฐมีการกระทาที่
กระทบต่ อ สิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในชี วิ ต และร่ า งกาย อาทิ ความไม่ ช อบด้ ว ยกฎหมายในการจั บ กุ ม
การตรวจค้นเคหสถาน การสอบสวน การคุมขัง การซ้อมทรมาน การหายสาบสูญของบุคคล รวมทั้ง
การใช้ เ ครื่องพันธนาการกับ ผู้ต้องขัง อย่างไม่เหมาะสม การควบคุมผู้ต้องขังรวมกับจาเลยระหว่าง
การพิจารณาคดีของศาล เป็นต้น แม้ในการตรวจสอบจะพบข้อจากัดหลายประการจนไม่อาจชี้ชัดได้ว่า
มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ย่อมชี้ให้เห็นได้ว่ามาตรการการบังคับใช้
กฎหมายของเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐในกระบวนการยุ ติธรรมยังมี ความไม่ ถูกต้ อง เกิ ด ข้ อผิ ด พลาดหลาย
ประการ รวมทั้งการที่กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งเรือนจาชั่วคราวหลักสี่ เพื่อใช้เป็นสถานที่สาหรับ
ควบคุม ตัวบุ คคล ซึ่ ง ถู กกล่ าวหาว่าเกี่ย วข้อ งกั บ เหตุก ารณ์ ชุ ม นุม ทางการเมื อง รวมถึ งบุคคลที่ถู ก
กล่าวหาว่ากระทาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๑๒ ซึ่งควรได้รับการปล่อยชั่วคราวในทันที
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และทาการคุมขังเป็นข้อยกเว้น อันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมที่รัฐธรรมนูญฯ รวมถึง
แนวความคิดยกเลิกโทษประหารรัฐบาลจะต้องมีกระบวนการขั้นตอนในการพิจารณาดาเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด แต่ยังไม่ปรากฏว่า รัฐบาลจะได้เร่งดาเนินการในเรื่องดังกล่าว กสม. จึงเห็นควรมี
ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้รัฐจะต้องให้ความคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมของบุคคล โดยกาหนดให้
เป็ นนโยบายของรั ฐบาลที่ เร่งด่ วนและส าคั ญ และเข้ า มามี บ ทบาทด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้
กฎหมายเพื่อการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเกิดขึ้นอย่างจริงจังและ
ทั น ที ค วบคู่ กั น ไป ในประการส าคั ญ คื อ จะต้ อ งด าเนิ น มาตรการและการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาให้ครบถ้ วน ด้วยการเร่งกาหนดแผนงาน
มาตรการและกลไกเพื่อแก้ไขปัญหาความถดถอยดังกล่าว อีกทั้งรัฐบาลจึงต้องเร่งดาเนินการทั้งทาง
นโยบายและการปฏิ บั ติอ ย่า งเข้ม งวดให้ มากขึ้ น เพื่ อให้เ จ้ าหน้า ที่ข องรัฐ ในกระบวนการยุติ ธรรม
ตระหนักในหลักสิทธิมนุษยชนและอานวยความยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง อีกทั้งในส่วนของ
การดาเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิในกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ต้น - กลาง และปลายน้า
รัฐบาลจะต้องกาชับกวดขันให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน เพื่ออานวยความ
ยุติธรรมให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง
๓) ด้านสิทธิชุมชนและการมีสว่ นร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์ด้านสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมโดยภาพรวม พบว่า สถานการณ์การละเมิดสิทธิชุมชนยังมีปรากฏให้เห็นอย่างต่อเนื่อง
ชุมชนยัง คงได้รับ ผลกระทบจากการดาเนินนโยบาย
ของรัฐที่มุ่งจะพัฒ นาประเทศโดยส่ง เสริมให้ใช้หรือ
แสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ
แต่ไม่ได้มุ่งคุ้มครองให้ชุ มชนอนุรักษ์และใช้ ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างยั่งยืน และการดาเนิน
โครงการของรัฐไม่ สอดคล้องกับ ความต้ องการของ
ชุ ม ชนอั น เป็ น ผลมาจากการที่ รั ฐ ไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล
ข่าวสารและไม่จัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนก่อนดาเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน การดาเนินโครงการของรัฐและเอกชนยัง
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ ซึ่ง รัฐไม่สามารถหาสาเหตุ
ที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ในบางกรณีพบว่า รัฐละเลยหน้าที่และแก้ไขปัญหาอย่างล่าช้า
ทาให้ป ระชาชนต้องต่อสู้เ รียกร้ องสิทธิด้วยตนเอง จนนาไปสู่ปั ญหาความขัดแย้ง และการปะทะ
ระหว่างประชาชนกับหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบของการข่มขู่คุกคาม และฆาตกรรมแกนนา
ในการต่อสู้ อีกทั้งการละเมิดสิทธิชุมชนซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายกรณีเป็นการดาเนินการโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทาให้ประชาชนต้องออกมาต่อสู้เพื่อปกปูองสิทธิของคนในชุมชน ซึ่งรัฐและผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องทาความเข้าใจกับประชาชนและชุมชน เพราะที่ผ่านมา กสม. ได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
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ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโครงการพัฒนาและการประกอบอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ทั้งการเรียกร้องให้ยุติโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชน
การเรียกร้องให้จัดสรรที่ทากินที่เหมาะสมให้มีการรับรองโฉนดชุมชน การจัดให้มี การจัดทาการศึกษา
โครงการที ่จ ะมีผ ลกระทบต่อ ชุม ชน การใช้สิท ธิใ นการแสดงความคิด เห็น ในเวทีป ระชาพิจ ารณ์
โครงการต่าง ๆ และการพยายามปูองกันมิให้มีโครงการหรือกิจกรรมที่มีผลกระทบ ตลอดจนการ
ร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทาข้อมูลชุมชนและข้อมูลผลกระทบจากโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ หรือแม้แต่การรวมตัวกันของชุมชนเพื่อใช้สิทธิทางศาลให้ยกเลิกเพิกถอนโครงการต่าง ๆ
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า สถานการณ์สิทธิชุมชนในภาคประชาชนมีความก้าวหน้า ในเรื่องการใช้สิทธิของชุมชน
ตามรัฐธรรมนูญฯ รวมทั้งประชาชนยังได้มีความพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนในการคิด ตัดสินใจ และ
ตรวจสอบแผนงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับชุมชนของตน ถือเป็นการใช้สิทธิชุมชนในการกาหนด
เจตจานงว่าชุ มชนจะมีทิศทางพัฒ นาไปในทิศทางใด และโครงการใดที่เหมาะสมกับท้องที่ของตน
ขณะเดียวกัน ได้มีการยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. ….
จัดให้มีองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ตามมาตรา ๖๗ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ เพื่อพิจารณาโครงการที่มีผลกระทบต่อชุมชน แต่อย่างไรก็ตาม ประชาชนก็ยังไม่
สามารถใช้สิทธิของตนได้อย่างเต็มที่ แม้ในระดับนโยบายจะมีการออกกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ
เพื่ อ อานวยความสะดวก แต่ใ นทางปฏิบ ัติ แม้ จะมี การด าเนิ นการให้ ครบขั้ นตอนหรือกระบวนการที่
นโยบายหรือกฎหมายกาหนด แต่กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนกลับไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมายหรือนโยบายที่กาหนด เช่น กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนแม้มีการจัดการรั บ
ฟัง ความคิดเห็นจริง แต่ผู้เ ข้าร่วมหรือผู้มีส่วนได้เ สียกลับ เป็นบุคคลภายนอก เป็นต้น นอกจากนี้
หน่วยงานรัฐ ที่เกี่ยวข้องไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิชุมชนและการรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกฎหมายบางฉบับยังไม่มีแก้ไขให้ สอดคล้องกับ
หลักสิทธิชุมชนและสิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ ทาให้การบังคับใช้กฎหมายที่มี
อยู่ไม่สามารถเป็นเครื่องมือคุ้มครองสิทธิแก่ประชาชนได้
ในปี ๒๕๕๗ รัฐบาลมีความพยายามดาเนินการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาการบุกรุก
และทาลายทรัพยากรปุาไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ และความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดิน แม้ว่ารัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ รับรองสิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนใน
การอนุรักษ์ บารุงรักษาและการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ
และในการคุ้ม ครอง ส่ งเสริ ม และรั กษาคุณภาพสิ่งแวดล้ อม เพื่ อให้ ด ารงชี พอยู่ได้ อย่ างปกติและ
ต่อเนื่อ งในสิ่ง แวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เ กิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณ ภาพชีวิต
แต่ในทางปฏิบัติยังคงพบว่า มีชุมชนทั่วประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการดาเนินโครงการทั้งของรัฐ
และเอกชน รัฐบาลยังคงเน้นการสร้างและขยายการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาอุตสาหกรรม และ
ลงทุนในโครงสร้ างพื้นฐานขนาดใหญ่ ที่มีการใช้ ทุ นทางทรั พยากร ธรรมชาติจานวนมาก ก่ อให้เ กิ ด
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ผลกระทบต่าง ๆ อย่างรุนแรงต่อสุขภาพ สิ่ งแวดล้อม และวิถีชีวิตของชุมชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้น
มาแต่เดิม
ทางด้า นสถานการณ์ ด้ า นการจั ด การที่ ดิน และปุ าไม้ ในภาพรวมนั้ น แม้ ว่ า
รัฐธรรมนูญ แห่ง ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้ความสาคัญกับ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้ น นอกจากนี้ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่ง ใส และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ
แล้ ว ยัง มุ่ง ส่ง เสริ มและพัฒ นาศั กยภาพชุ มชนในการเข้า ถึง และใช้ ป ระโยชน์ท รั พยากรธรรมชาติ
ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชน แต่เนื่องจากกฎหมายเฉพาะหลายฉบับยังไม่ได้บัญญัติให้รับ รองสิทธิชุมชนเอาไว้อย่างชัดแจ้ง
และยังมีลักษณะที่ไม่เอื้ออานวยต่อการใช้สิทธิของชุมชน เนื่องจากกฎหมายนั้นได้ถูกกาหนดขึ้น ก่อน
หน้าแล้ว โดยเฉพาะกฎหมายว่าด้วยปุาไม้ที่ยังไม่มีการแก้ไขให้สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชน
ขั้นพื้นฐาน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรั ฐธรรมนูญ อีกทั้งทัศนคติของเจ้าหน้าที่รัฐที่ถูก
พัฒนามาจากแนวคิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบแยกส่วน แยกคนออกจากธรรมชาติ ไม่รับรู้
จารีตประเพณีวัฒนธรรมการอยู่กับปุาพึ่งพาอาศัยธรรมชาติ ดังนั้น แม้ในบทบัญญัติของกฎหมายต่าง ๆ
เหล่านั้นจะมีบางมาตราที่เปิดช่องให้ชุ มชนสามารถจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติได้
แต่การใช้ และการตีความกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐในช่ วงเวลาที่ผ่านมาก็ยัง ไม่ยอมรับ สิทธิชุ มชน
นอกจากนี้ กลไกการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในเรื่องที่ดินและปุาไม้นั้น นอกจากปัญหาเรื่องข้อกฎหมายที่
ไม่สอดคล้องและทัศ นคติข องเจ้า หน้าที่ รัฐแล้ว ประชาชนยั ง ไม่ไ ด้รับ การส่ง เสริมให้ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท ส่วนใหญ่เป็นการกาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาแต่เพียงฝุาย
เดียวจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทาให้การแก้ไขปัญหาไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ซึ่งนาไปสู่ปัญหาความ
ขัดแย้งและการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเกิดความรุนแรงมากขึ้น
นอกจากนี้ ในภาพรวมของประเทศ พบว่า ยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้าในการ
ถือครองที่ดิน โดยรัฐยังไม่อาจกระจายการถือครองที่ดินและช่วยเหลือเกษตรกรให้มีสิทธิในที่ดินได้
อย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม การกระจุกตัวของการถือครองที่ดินอยู่กับคนบางกลุ่ม ในขณะที่
คนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะคนยากจนและเกษตรกรรายย่อย ไม่มีที่ดินถือครองหรือไม่มีโอกาสในการเข้า
ใช้ประโยชน์ในที่ดิน นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการใช้ระบบการผลิตแบบเกษตรพันธสัญญาที่ไม่ธรรมต่อ
เกษตรกรโดยเปิดโอกาสให้บริษัททางการเกษตรรายใหญ่สามารถครอบครองปัจจัยการผลิตรวมทั้ง
ที่ดินในจานวนมากส่งผลให้เกษตรกรไม่มีที่ดินทากินและกลายเป็นผู้ใช้แรงงานรับจ้างในที่ดินของตนเอง
ในขณะที่กลไกรัฐไม่สามารถแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือเกษตรกรได้ ซึ่งในปี ๒๕๕๗ คสช. มีความ
พยายามในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทาลายทรัพยากรปุาไม้ในพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนความเหลื่อมล้า
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ในการถือครองที่ดินดังกล่าว แต่ในทางปฏิบัติกลับพบว่า มีการบังคับใช้ ขยายผล และตีความคาสั่ง คสช.
ในบางฉบับ ที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง
๔) ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๔.๑) สถานการณ์นาท่
้ วม
จากเหตุ การณ์ มหาอุ ทกภั ยครั้ งใหญ่ ในปี ๒๕๕๔ ต่ อเนื่ องมาจนถึ งปี พ.ศ.
๒๕๕๕ ได้ทาความเสียหาย และความสูญเสียในวง
กว้างและรุนแรง สาเหตุสาคัญส่วนหนึ่งมาจากการ
ละเลยที่ รั ฐ จะแจ้ ง เตื อ นภั ย ให้ ป ระชาชนได้ ทราบ
และยังปกปิดข้อมูลข่าวสารและข้อเท็จจริงที่สาคัญ
บางประการ ระบบการระบายน้าและปูองกันน้าท่วม
ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถรองรับมหาอุทกภัย
ที่เ กิด ขึ้น ได้ ท าให้ป ระชาชนเตรี ยมการรั บมื อเพื่ อ
ปกปู อ งบ้ า นเรื อ นและทรั พ ย์ สิ น ของตนได้ ไ ม่ ดี
เท่าที่ควร อีกทั้งไม่ยอมรับให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมในการดาเนินการ
อย่างจริงจัง ประการสาคัญการให้ความช่วยเหลือก็มิได้เป็นไปอย่างเหมาะสมและทั่วถึง
๔.๒) สิทธิแรงงาน
สถานการณ์ ด้ านแรงงาน รั ฐบาลและกระทรวงแรงงานได้ ผลั กดั นนโยบาย
สาคัญในการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน การเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการในหลาย
ด้านให้มีความก้าวหน้าชัดเจนขึ้น เช่น ในปี ๒๕๕๕ รัฐบาลได้ดาเนินนโยบายขึ้นค่าจ้างขั้นต่า ๓๐๐ บาท
เท่ า กั น ทั่ ว ประเทศ การประกาศกฎกระทรวงแรงงาน ฉบั บ ที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ซึ่ ง ออกตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งมีผลให้คนรับใช้ตามบ้าน ประมาณ ๔.๔
แสนคนทั่วประเทศ มีวันหยุดประจาสัปดาห์
ไม่ น้อยกว่ าสั ปดาห์ละ ๑ ครั้ง วั นหยุ ดตาม
ประเพณีปีละไม่น้อยกว่า ๑๓ วัน การทางาน
ในวันหยุดต้องได้รับเงินค่าทางานในวันหยุด
เป็นต้น ความพยายามแก้ไขปัญหาการหลอกลวง
แรงงานไทยไปทางานในต่า งประเทศด้ว ย
การใช้มาตรการลงโทษอย่างจริงจัง การแก้ไข
ปัญ หาแรงงานข้ามชาติโ ดยกระบวนการพิสู จน์สัญชาติ เป็ นต้น ถึง แม้รัฐบาลได้พ ยายามในการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน แต่ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังปรากฏให้เห็น เช่น การ
จากัดสิทธิใ นการเดินทางของแรงงานข้ามชาติ การหลอกลวงแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
การค้ามนุษย์ ความล่าช้ าในการออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามพระราชบัญญัติ

๓๕๕

๓๕๖
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คุ้มครองผู้รับงานไปทางานที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๕๓ ทาให้แรงงานนอกระบบยังคงไม่ได้รับการคุ้มครอง
เท่าที่ควร นอกจากนี้ การที่รัฐไม่บังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็น
กฎหมายที่สร้างหลักประกันรายได้ขั้นต่ารายเดือนที่ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ ๒๔ ล้านคน ในยาม
ชราหรื อ เกษี ย ณอายุ ตั้ งแต่ ๖๐ ปี ขึ้ นไป รวมถึ ง ความล่ าช้ าในการพิ จารณาร่ างพระราชบั ญญั ติ
ประกันสังคม (ฉบับประชาชนเสนอ) นอกจากนี้ การไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ ๘๗ ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและคุ้มครองสิทธิในการรวมตัว และฉบับที่ ๙๘
ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ทาให้แรงงานโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติไม่สามารถ
ใช้สิทธิในการรวมตัวเจรจาต่อรอง ดังนั้น กระทรวงแรงงานหรือรัฐบาลต้องตระหนัก ถึง การปฏิรูป
โครงสร้างและระบบแรงงานด้วยการสร้างความคุ้มครองทางสังคมและความมั่นคงของแรงงาน
ทั้งในด้านของการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่ม การเจรจาต่อรองร่วม การยึดหลักการทางาน
ที่มีคุณค่า (decent work) ให้เป็นหลักการสาคัญในการกาหนดนโยบาย กฎหมาย แผนงาน และ
มาตรการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยและรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนในปี ๒๕๕๘
๔.๓) การค้ามนุษย์
ประเทศไทยได้บังคับใช้กฎหมายการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์มาแล้ว
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ แต่ปัญหาการค้าหญิงและเด็กเพื่อแสวงประโยชน์ทางเพศและการค้ามนุษย์เพื่อบังคับ
ใช้แรงงานยังคงเป็นปัญหาสาคัญในประเทศไทย รัฐจึงต้องให้ความสาคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย
เพื่อปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง จากการที่คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์
ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลของ กสม. ได้ตรวจเยี่ยมบ้านเกร็ดตระการเมื่อเดือ น
มีนาคม ๒๕๕๕ พบว่า มีผู้เ สียหายจากการค้ามนุษ ย์เ ข้าฝึกอาชีพก่อนส่ง ตัวกลับ ประเทศ ต้นทาง
ซึ่ง เจ้า หน้า ที่ผู ้ป ฏิบ ัติง านได้ใ ห้ข้อ เสนอแนะ
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการพิ จ ารณาคดี
การค้ามนุษย์ เช่น ควรให้มีทีมสหวิชาชีพและ
ทีมนักกฎหมายมาร่วมการคัดแยก รวมทั้งควร
จั ด ให้ มี ก ารสื บ พยานไว้ ก่ อ นฟู อ ง เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ รัฐได้ดาเนินการให้ความช่วยเหลือ
และคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้เสียหายในระดับ
หนึ่งแต่อาจยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ เช่น การ
ให้คาปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนที่ยังไม่มีล่าม
แปลภาษาสาหรับผู้รับบริการกลุ่มเปูาหมายที่
เป็นผู้โ ยกย้ายถิ่นฐาน หรือการดาเนินงานของสถานสงเคราะห์ของรัฐที่ยัง ขาดแคลนบุคลากรใน
ทีมสหวิชาชีพและนักกฎหมาย เป็นต้น รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อนุญาตให้ผู้เสียหายจากการค้า
มนุษย์บางกลุ่มทางานเป็นการชั่วคราวได้ ซึ่งถือเป็นความคืบหน้าในการดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
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เพื่อ ประโยชน์ใ นการดาเนิน คดีกับ ผู้ก ระทาผิด และการฟื้น ฟู หรือการเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย
อย่างไรก็ดี รัฐควรให้ความสาคัญกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สาคัญใน
การที่รัฐจะให้ความคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ตามกฎหมายได้อย่างเต็มที่
นอกจากนี้ ประเทศไทยยังมีพันธะตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
และคามั่นในการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการรายงานคู่ขนานการประเมินสถานการณ์
สิทธิมนุษ ยชนของประเทศไทย (UPR) ที่จะต้องขจัดการค้ามนุษ ย์จากการบัง คับ ใช้ แรงงานและ
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ รวมถึงการคุ้มครองเด็กและผู้หญิงจากการถูกแสวงหาประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและทางเพศ แม้ประเทศไทยได้ออกพระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติปูองกันและปราบปรามการมี ส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น แต่พบว่า มีเหยื่อจากการค้ามนุษย์ การบังคับใช้แรงงาน
และการบังคับค้าบริการทางเพศ รัฐบาลจึงควรให้ความสาคัญเร่งด่วนและมีมาตรการเข้มงวดเพื่อ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ โดยควรเร่งรัด ตรวจสอบข้อเท็จจริงของการใช้แรงงานในสถานประกอบการ
ในเรือประมง ชี้แจงทาความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกระทาที่อยู่ในข่ายค้ามนุษย์ เข้มงวด
กวดขันในเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีอานาจหน้าที่ เช่น กระทรวงแรงงาน สานักงานตารวจแห่งชาติ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงกลาโหม (กองทัพเรือ) กระทรวงมหาดไทย บังคับ
ใช้กฎหมายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ทั้งในการดาเนินการทางกฎหมายแก่ผู้กระทาผิดฐานค้ามนุษย์ และ
ให้การช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมทั้งปรับปรุงกระบวนการพิพากษาคดีและอื่นใดที่
เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
๔.๔) สิทธิในการศึกษา
รัฐบาลได้มีนโยบายจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โดยเริ่ม
ทดลองด าเนินการในโรงเรียนน ารอง สาหรั บระดับชั้ นประถมศึ กษาปที่ ๑ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่ อ
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเ ล็กทรอนิกส์ การพัฒ นาครูและบุคลากร และการพัฒ นาระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเพื่อนาสื่อการ
เรี ย นกา รสอ นไป เพิ่ ม ภู มิ ปั ญญา ของ เด็ ก ไท ย
นอกจากนี้ นโยบายการยุบควบรวมโรงเรียนขนาด
เล็ ก เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา แต่ อ าจส่ ง ผล
กระทบต่อสิทธิในการศึกษาของเด็กบางส่วน รวมทั้ง
นโยบายการรั บ นั ก เรี ย นเข้ า เรี ย นในสถานศึ ก ษาที่
เกี่ยวกับเงินบริจาค (เงินแปฺะเจี๊ยะ) เป็นการตัดโอกาส
เด็กที่มีความสามารถ แต่ฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอื้อ
ในการเข้าเรียน ซึ่งถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยเหตุความแตกต่างทางเศรษฐกิจ
จึงขัดแย้ง กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๓๐ วรรคสาม การไม่เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม
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และมาตรา ๔๙ วรรคแรก ซึ่งรับรองว่าบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ ปี โดยรัฐมี
หน้าที่จัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
๔.๕) เสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ปัญหาเกษตรกรไม่ได้รับความเป็นธรรมและมีข้อเสียเปรียบในเรื่องเอกสารจาก
ระบบเกษตรพันธสัญญา ซึ่งมักเป็นฝุายแพ้คดีกรณีมีการต่อสู้กันในชั้นศาล ทาให้เกษตรกรมีหนี้สินล้น
พ้นตัวจนไม่สามารถประกอบอาชีพได้ เกษตรกรไม่สามารถแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม จึงเป็นการ
ลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญ ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน กติการะหว่าง
ประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยปัญหาเหล่านี้กาลังกลายเป็นปัญหาใหญ่
และลุ ก ลามไปทั่ วประเทศ รั ฐ จึ ง ต้ อ งเข้ า มาแทรกแซงเพื่ อให้ เ กิ ด ความเป็ นธรรม ด้ วยการแก้ ไ ข
พระราชบัญญัติข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมให้ครอบคลุมข้อสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญา ปรับปรุง
ระบบยุติธรรมเชิงรุกที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว เช่น อัยการจังหวัดเป็นผู้ตรวจร่าง
สัญญาก่อนที่เกษตรกรจะลงนามในสัญญา และยุติธรรมจังหวัดรับเรื่องราวร้องทุกข์เ มื่อเกิดปัญหา
ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรให้คาแนะนาเรื่องมาตรฐานพันธุ์พืชหรือพันธุ์
สัตว์ รวมทั้งมาตรฐานในความปลอดภัยในการดูแลรักษา ตลอดจนรัฐต้องกาหนดมาตรการจูงใจในการ
ส่งเสริมบทบาทของธุรกิจต่อความรับผิดชอบสังคม (CSR) เพื่อมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตาม
หลักการของ The UN Global compact และ ISO ๒๖๐๐๐
นอกจากนี้ ในปี ๒๕๕๗ ปัญหาการทุจริตมีความเชื่อมโยงและทวีความรุนแรง
มากขึ้นในสังคมไทย โดยสืบเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางการเมือง ในช่วง ๔ - ๕ ปีที่ผ่านมา มีผลทาให้
เกิดปัญหาความเหลื่อมล้า และการมีช่ องว่างทางรายได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นก็มาจากนโยบายการ
จัดการทรัพยากรที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผลกระทบต่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
นโยบายจานาข้าวเปลือกของรัฐบาล ซึ่งเป็นประเด็นสาคัญที่มีการอภิปรายต่อต้านรัฐบาลในระหว่าง
การชุมนุมที่ผ่านมา โดยพรรคการเมื องและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้เสนอเป็นนโยบายหาเสียง
เพื่อแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย แต่ก็เป็นช่องทางที่ก่อให้เกิดปัญหาการ
ทุจริตทั้งด้านงบประมาณและเชิงนโยบาย ส่งผลกระทบต่อความเสียหายด้านงบประมาณ มียอด
ประมาณการขาดทุนจากการดาเนินโครงการ ๗ แสนล้านบาท และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้
รับเงินจากโครงการประมาณ ๘ แสนครัวเรือน
๔.๖) การผลัก ดัน ให้ประเทศไทยให้สัต ยาบั น อนุ สัญ ญาขององค์ ก รแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘
ปัจจุบันมีความจาเป็นที่จะต้องผลักดันให้ประเทศไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาของ
องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ ที่เกี่ยวกับการรวมตัวและเจรจา
ต่อรองของลูกจ้างในสถานประกอบการ ซึ่งถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยนายจ้างมาเป็นเวลาหลายสิบปี และ
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยต้องเร่งรัดขจัดอุปสรรคดังกล่าว โดยการให้
สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ อย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตีความ
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มาตรา ๑๙๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กสม. จึงขอสนับสนุนการให้
สัตยาบันอนุสัญญาทั้งสองฉบับ ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีหน้าที่ทาความเข้าใจต่อรัฐ ผู้เกี่ยวข้อง และ
สังคมให้เข้าใจและตระหนักว่าสิทธิของแรงงานใน
การรวมตัวเจรจาต่อรองเป็นสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้มี
การรั บรองในรั ฐธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๖๔ และมีหน้าที่ในการ
ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้ประเทศไทยให้
สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาทั้ ง ๒ ฉบั บ ข้ า งต้ น รวมทั้ ง
จะต้ อ งปรั บ แก้ ก ฎหมายภายในให้ ส อดคล้ อ งกั บ
อนุสัญญาดังกล่าว
๕) ด้านการคุ้มครองกลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน
๕.๑) สิทธิเด็ก
สถานการณ์ด้านสิทธิเด็ก คณะรัฐมนตรีได้ มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๓
ให้ถอนข้อสงวนข้อ ๗ ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก และประเทศไทยได้ลงนามในพิธีสารเลือกรับของ
อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก เรื่อง “กระบวนการติดต่อร้องเรียน” เป็นประเทศแรกของโลก รวมทั้งได้มี
การกาหนดยุทธศาสตร์ระดับชาติ แผนงาน มาตรการและระดมทรัพยากรเพื่อแก้ไขปัญหาเด็ก แต่ใน
ความเป็นจริง พบว่า ยังมีปัญหาการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก การล่วงละเมิดทางเพศ ปัญหาเด็กเร่รอน
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นซึ่งเกิดจากวัยรุ่นเข้าไม่ถึงข้อมูล ภาวะอนามัยเจริญพันธุ์ ซึ่งรัฐบาล
ควรเพิ่มการจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาเด็ก เช่น การให้ความสาคัญในการจัดสรรงบประมาณให้
กองทุนคุ้มครองเด็ก กองทุนเพื่อการปูองกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นต้น อีกทั้งจะต้องเร่งสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และเร่งออกกฎหมาย
ร่างพระราชบัญญัติปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย
พ.ศ. .... เพื่อใช้เป็นมาตรการการปูองกัน และปราบปราม
การกระทาผิดตามพิธีสารเลือกรับ เรื่องการขายเด็ก การค้า
ประเวณี และสื่ อ ลามกที่ เ กี่ ย วกั บ เด็ ก นอกจากนี้ ตาม
รัฐธรรมนู ญแห่ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศั กราช ๒๕๕๐
และกฎหมายไทย เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.
๒๕๔๖ ได้ให้การรับรองและคุ้มครองสิทธิเด็กที่สอดคล้อง
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กไว้หลายประการ เช่น สิทธิใน
การคุ้มครองเด็ก เยาวชน ฯ ในกระบวนพิจารณาคดี รวมทั้งคดี เกี่ยวกับความรุนแรงทางเพศ การ
ได้ รั บการศึ กษา การอยู่ รอดและได้ รั บการพั ฒ นาด้ านร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปั ญญาตามศั ก ยภาพใน
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม คานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน เป็นต้น แต่ยังพบว่า ข้อกฎหมาย
หรือการปฏิบัติดังกล่าวยังไม่สอดคล้องตามสิทธิของเด็กซึ่งได้รับการรับรองและคุ้มครอง เช่น กรณีที่
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เด็กติดตามผู้ปกครองไปร่วมการชุมนุมทางการเมือง หรือที่ตั้งใจไปร่วมชุมนุมเอง หรืออาศัยใกล้เคียง
สถานที่ชุมนุม ทาให้เด็กได้รับผลกระทบจากการชุมนุม เช่น ทาให้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บ ได้รับ
มลภาวะทางเสียง มีการใช้การแสดงในลักษณะปลุกเร้า สร้างความเกลียดชัง หรือใช้ความรุนแรง เป็น
ต้น ส่วนกรณีการจัดกิจกรรม การกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสถานศึกษา เช่น กิจกรรมรับ
น้องใหม่ซึ่งบางแห่งมีการใช้ความรุนแรงทางกายและจิตใจ มีการบังคับให้ประชุมเชียร์ หรือการยุบ
ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนั้น เป็นการดาเนินการที่ไม่ได้คานึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
ไม่คานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก นอกจากนี้ ยังมีเด็กบางกลุ่มที่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเข้า
ไม่ถึงสิทธิหรือบริการตามรัฐธรรมนูญ เช่น เด็กด้อยโอกาสทางสังคม รวมถึงเด็กที่ออกจากโรงเรียน
กลางคัน เด็กในครอบครัวที่มีแนวโน้มใช้ความรุนแรงมีโอกาสถูกกระทาด้วยความรุน แรงด้วยวิธีต่าง ๆ
เด็กเร่ร่อนซึ่งยังเข้าไม่ถึงสิทธิและบริการที่เด็กพึงได้รับ เด็กที่กระทาความผิดและเด็กต้องกัก และ
เยาวชนหญิงตั้งครรภ์ ฯลฯ
ในปี ๒๕๕๗ ประเทศไทยมีเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่อยู่นอกระบบการศึกษา
จานวน ๖.๔ ล้านคน เช่น กลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ และเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษา ซึ่งเสี่ยง
ต่อปัญ หายาเสพติด การขายบริการทางเพศ การถูกบังคับใช้ แรงงาน และการค้ามนุษย์ เป็นต้น ๑๔
นอกจากนั้น ยังมีปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องและมีความซับ ซ้อนเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและสตรีที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้า
มนุษย์ รวมทั้งความไม่ปลอดภัยของเด็กและสตรีในที่สาธารณะ รวมถึงการนาเด็กเข้าร่วมการชุมนุม
ทางการเมือง ดังนั้น หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีควรมีการพัฒนาทักษะ และ
เสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติ ต่อเด็กและสตรีโดยเฉพาะกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง
หรือการถูกละเมิด ในส่วนของการบริการสาธารณะ รัฐควรมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของเด็ก
และสตรีให้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๗ รัฐมีความพยายามในการ
ดาเนินการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศอย่างต่อเนื่อง
ส่ง ผลให้มีการประกาศใช้พระราชบัญ ญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๓
มีนาคม ๒๕๕๘
๕.๒) สิทธิสตรี
สถานการณ์ด้านสิทธิสตรี ได้มี การปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับสิทธิสตรีหลาย
เรื่อง เช่ น การแก้ไ ขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๗๖ โดยตัดคาว่า “ซึ่ง มิใช่ ภริยาของตน”
เพื่อให้ผู้หญิงทุกคน รวมถึงผู้หญิงที่เป็นภรรยาได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม กฎหมาย
ให้การคุ้มครองสตรีจากการคุกคามทางเพศในที่ทางาน และการปูองกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
ด้วยเหตุแห่งเพศ มีประกาศ กฎ ก.ร. ว่าด้วยวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๕ กาหนดให้การ
ละเมิดทางเพศในสถานที่ทางานเป็นความผิดวินัยและกาหนดบทลงโทษไว้สาหรับข้าราชการสังกัด
รัฐสภา เป็นต้น
๑๔
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นอกจากนี้ รัฐยังได้กาหนดนโยบายและมาตรการที่ส่งเสริมสิทธิสตรี อาทิ
การยกเลิกข้อสงวนข้อ ๑๖ เรื่อง สิทธิทางครอบครัวและการสมรสของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการ
เลื อ กปฏิ บั ติ ต่ อ สตรี ใ นทุ กรู ปแบบ โดยก าหนดให้ ผู้ หญิ งกั บผู้ ชายมี สิ ทธิ เท่ าเที ยมกั นในเรื่ องต่ าง ๆ
เกี่ยวกับการสมรส การขาดจากการสมรส การมีบุตร ความรับผิดชอบต่อบุตร การเลือกใช้นามสกุล
การประกอบอาชีพ การจัดการทรัพย์สิน และได้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕
ให้ข้าราชการและลูกจ้างราชการชายได้รับอนุญาตลาไปช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร โดยมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ รวมทั้งในเรื่องการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ซึ่งมีเปูาหมายเพื่อเป็นแหล่งเงิ นทุนหมุนเวียนในการพัฒนาอาชี พ สร้างงาน สร้างรายได้ เพื่อเป็น
สวัสดิการให้แก่สตรี รวมถึงการพัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรี แต่ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
สตรียังได้รับการปฏิบัติที่ไม่เสมอภาคบางประการ เช่น กรณีที่สตรีบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงกองทุ นพัฒนา
บทบาทสตรี เนื่องจากหลักเกณฑ์การพิจารณาการเข้าเป็นสมาชิกไม่ชัดเจน กรณีพระราชบัญญัติ
สัญ ชาติฯ มี การเลือกปฏิบัติต่ อผู้หญิ ง ไทยที่สมรสกับ ชายต่า งด้าว สามี ต่างด้ าวที่ป ระสงค์จะขอ
สัญชาติไทยจะต้องพานักอยู่ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา ๕ ปี ในขณะที่ภรรยาต่างด้าว
ของชายไทยไม่ถูกกาหนดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขนี้ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการค้ามนุษย์และ
การแสวงหาประโยชน์จากสตรีและเด็ก การใช้บริการทางเพศซึ่งแฝงมากับการท่องเที่ยว กรณีผู้หญิง
มุสลิมในภาคใต้โดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดโอกาสการเข้าถึงบริการบางประการ
อาทิ การศึกษา การบริการทางสุขอนามัย และโอกาสทางเศรษฐกิจ เนื่องจากวัฒนธรรม ประเพณี
และสถานการณ์ ความรุนแรงในพื้นที่ อีกทั้งผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
วางแผนครอบครัว เป็นต้น
สถานการณ์ด้านเด็กและสตรี พบว่า ประเทศไทยมีเด็ก ด้อยโอกาสและเด็กที่
อยู่นอกระบบการศึกษา จานวน ๖.๔ ล้านคน เช่น กลุ่มเด็กเร่ร่อน เด็กไร้สัญชาติ และเด็กที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษา ซึ่งเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด การขายบริการทางเพศ การถูกบังคับใช้แรงงาน และ
การค้ามนุษย์ เป็นต้น๑๕ นอกจากนั้น ยังมีปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอย่างต่อเนื่องและมีความ
ซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและสตรีที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและตกเป็นเหยื่อ
ของกระบวนการค้ามนุษย์ รวมทั้งความไม่ปลอดภัยของเด็กและสตรีในที่สาธารณะ รวมถึงการนาเด็ก
เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง ดังนั้น หน่วยงานของรั ฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับเด็กและสตรีควรมีการ
พัฒนาทักษะ และเสริมสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติต่อเด็ก และสตรีโ ดยเฉพาะกลุ่มที่ตกเป็นเหยื่อ
ของความรุนแรง หรือการถูกละเมิด ในส่วนของการบริการสาธารณะ รัฐควรมีมาตรการดูแลความ
ปลอดภัยของเด็กและสตรีให้ได้รับความคุ้มครองที่ถูกต้องและเหมาะสม ทั้งนี้ในปี ๒๕๕๗ รัฐมีความ
พยายามในการดาเนินการออกกฎหมายเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติทางเพศ
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อ
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๘
๑๕
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๕.๓) สิทธิผู้พิการ
สถานการณ์ด้านสิทธิผู้พิการ ได้มีการเสนอและเรียกร้องจากกลุ่มผู้พิการเพื่อให้
ได้ รั บ สิ ท ธิ ที่ เ หมาะสมกั บ ผู้ พิ ก าร การให้ ค วามคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ค นพิ ก ารในประเทศไทยนั บ ว่ า มี
ความก้าวหน้าในระดับหนึ่ง โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้รับรอง
สิทธิของคนพิการไว้อย่างชัดเจนโดยส่งเสริมสิทธิและห้ามการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการในหลายด้าน
แต่ในทางปฏิบัติพบว่า กฎหมายต่าง ๆ ยัง
ไม่ถูกนามาบังคับใช้หรือปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมอย่างจริงจัง ผู้พิการจานวนมากจึง
ยัง ไม่สามารถเข้าถึง สิทธิบ ริการขั้นพื้นฐาน
และสวั สดิ ก ารต่ าง ๆจากรั ฐ ทั้ งการศึกษา
การรักษา พยาบาล การบาบัดฟื้นฟู การจ้าง
งาน และการดารงชี พ รวมทั้ ง ยัง มีปั ญ หา
การเข้าถึงสถานที่และสิ่งอานวยความสะดวก
อันเป็นสาธารณะ ซึ่งรัฐควรให้ความสาคัญ
ในการกากับดูแลให้หน่วยงานที่มีหน้าที่เ กี่ยวข้องปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่าง ๆ ของกฎหมายอย่าง
เข้ม งวดจริง จัง เพื่อ ให้ค นพิก ารได้รับ สิท ธิ รวมทั้ง การอานวยความสะดวกให้แ ก่ค นพิก ารในการ
ดาเนินชีวิตการเดินทาง และโอกาสในการทางานหาเลี้ยงชีพ การทาให้คนพิการได้รับโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ และปรับสภาพแวดล้อมเพื่อให้คนพิการมีความเป็นอยู่อย่างมี
ศักดิ์ศรีและเป็นส่วนหนึ่งของสังคมตามเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการได้อย่างแท้จริง
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ มี ก ฎหมายที่ ป ระกั น สิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐานของคนพิ ก ารที่
สอดคล้องกับพันธกรณีตามอนุสัญญา เช่น พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐ พระราชบัญ ญั ติ การจัดการศึกษาสาหรับ คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎกระทรวง
แรงงานที่กาหนดให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐจะต้องรับคนพิการ
เข้าทางาน หรือจ่ายเงินเข้ากองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในกรณีที่
ไม่สามารถรับคนพิการเข้าทางานได้ เป็นต้น ในด้านบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ รัฐควรออก
กฎหมายหรือมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยคานึงถึงความอ่อนไหวของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งควร
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๕.๔) สิทธิผู้สูงอายุ
ในปี ๒๕๕๗ มีจานวนผู้สูงอายุประมาณ ๑๐ ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓
ของประชากรทั้งประเทศ โดยมีการคาดการณ์ว่า ในอีก ๑๐ ปีข้างหน้า สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่การเป็น
"สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์" รัฐจึงมีหน้าที่ในการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดย
การจัดระบบการดูแลผู้สูงอายุในระยะยาว
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๕.๕) สิทธิของบุคคลหลากหลายทางเพศ
สถานการณ์ด้านบุคคลหลากหลายทางเพศ ปัจจุบันได้รับการยอมรับในสังคมไทย
มากขึ้น และการดาเนินงานเพื่อส่งเสริ มและคุ้มครองสิทธิ ของบุคคลหลากหลายทางเพศค่อนข้างมี
ความก้าวหน้า เห็นได้จากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้ให้การรับรองว่า
บุคคลมีสิทธิเท่าเทียมกัน และห้ามการเลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุแห่ง
เพศแต่บุคคลหลากหลายทางเพศยังคงเป็น
กลุ่ ม ที่ มี ค วามเปราะบางต่ อ การถู ก ละเมิ ด
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและเลื อ กปฏิ บั ติ จึ ง จ าเป็ น
อย่างยิ่งที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะ
ให้ ความส าคั ญและรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
ข้ อ เสนอแนะ รวมถึ ง ข้ อ เสนอแนะด้ า น
กฎหมายที่เ หมาะสมในการคุ้มครองสิ ทธิมนุ ษ ยชนของกลุ่มบุ คคลที ่มีค วามหลากหลายทางเพศ
รวมทั้ง การขับ เคลื่อ นสิท ธิข องบุค คลหลากหลายทางเพศในประเด็น ต่า ง ๆ ให้เกิดผลอย่างเป็น
รู ป ธรรมมากขึ้ น อาทิ การส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค คลในครอบครั ว เข้ า ใจและยอมรั บ ต่ อ บุ ค คลที่ มี ค วาม
หลากหลายทางเพศมากขึ้ น การส่ ง เสริ ม ให้ ส ถาบั น การศึ ก ษาทุ ก แห่ ง ปฏิ บั ติ ต่ อ บุ ค คล ที่ มี ความ
หลากหลายทางเพศด้วยความเสมอภาคและไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ การส่งเสริมให้หน่วยงาน
หรือสถานประกอบการเคารพต่อสิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลที่มีความหลากหลายทาง
เพศโดยไม่เลือกปฏิบัติในการประกอบอาชีพ การผลักดันให้มีการออกกฎหมายรับรองการจดทะเบียน
คู่ชีวิตให้มีผลบังคับใช้ ดังเช่นในหลายประเทศที่ได้รับรองสิทธิการมีคู่ชีวิตของบุคคลเพศเดียวกัน และ
กฎหมายรับรองการเปลี่ยนคานาหน้านามในบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายให้เป็นเพศตาม
เจตจานงของตนเอง เป็นต้น
๕.๖) สิทธิด้านสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์
สถานการณ์ด้านสถานะบุคคลและกลุ่มชาติพันธุ์ พบว่า ยังมีปัญหาการไม่ได้รับ
สัญชาติไทย ทาให้กลุ่มชาวเขาที่ควรได้รับสัญชาติไทยถูกลิดรอนสิทธิขั้นพื้นฐานและถูกเลือกปฏิบัติโดย
ไม่เป็นธรรม เช่น ไม่มีเสรีภาพในการเดินทางและ
เลือกถิ่นที่อยู่อาศัย ถูกจากัดให้ประกอบอาชีพได้
เพี ย งบางประเภท ไม่ อ าจเข้ า ถึ ง บริ ก ารด้ า น
สาธารณสุ ข และไม่ อ าจฝากถอนเงิ น ในระบบ
ธนาคาร ขณะเดียวกัน ก็มักถูกจับกุม ถูกบังคับให้
ออกนอกประเทศ ถูกข่มขู่คุกคาม และเอารัดเอา
เปรียบจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือเอกชนที่เป็นพลเมือง
ของประเทศ เป็น ต้น แต่เ นื่อ งจากกระบวนการพิสูจ น์ส ถานะของบุค คลมีค วามยุ่ง ยากจึง ทาให้
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ชาวเขาบางคนที่อยู่ในข่ายพิสูจน์เพื่อขอสัญชาติไทยได้ แต่กลับไม่ขอรับการพิสูจน์และขอสถานะเป็น
แรงงานต่างด้าวแทน เพื่อให้ได้รับบริการด้านสาธารณสุขและประกอบอาชีพที่อนุญาตให้แรงงาน
ต่างด้าวทาได้
ส่ ว นสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ ป็ น ความก้ าวหน้ าในด้ านสถานะบุ คคล ได้ แก่ การแก้ไ ข
พระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อการแก้ปัญหาสถานะบุคคลของคนไทยพลัดถิ่น
การมีนโยบายเพื่อแก้ปั ญหาสัญชาติของแรงงานต่างด้าว การให้บุคคลได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้านการ
รักษาพยาบาลถึงแม้จะไม่มีสถานะบุคคล การได้รับสิทธิทางการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เด็กทุกคนถึงแม้จะไม่มีสถานะบุคคลให้สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐได้ การจัดให้มีค่ายผู้อพยพ
ลี้ ภั ย ตามแนวชายแดน ๙ ค่ า ย เพื่ อ รองรั บ ผู้ อ พยพให้ ไ ด้ รั บ ความช่ ว ยเหลื อ และสิ ท ธิ ขั้ น พื้ น ฐาน
ส่ ว นสถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนที่ เ ป็ น ความถดถอยมี อ ยู่ ห ลายประการ เช่ น การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ด้ า น
ทะเบียนราษฎรมักละเลย ล่าช้า และปฏิบัติโดยยึดถือตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก ทั้ง ๆ ที่ในหลาย
กรณีมีกฎหมายบัญญัติไว้ให้ดาเนินการได้ ในส่วนของการดาเนินการตามกฎหมายที่ประกาศใช้แล้ว
แต่การออกข้อบังคับ ประกาศกระทรวง ยังมีขั้นตอนแนวปฏิบัติที่สร้างความยุ่งยากเกินจาเป็น เช่น
กรณีคนไทยพลัดถิ่น สาหรับปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มต่าง ๆ มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น
ตัวอย่างกรณีชาวโรฮินจาที่มีการละเมิดในหลายมิติ เช่น การขับไล่ไสส่ง การทุจริตเรียกรับเงิน การค้า
มนุษย์ ส่วนการหลบหนีเข้าเมืองเพื่อขายแรงงานของผู้หลบหนีเข้าเมือง ๓ สัญชาติ ได้แก่ พม่า ลาว
และกัมพูชา รัฐจะต้องการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นระบบ
๖) ด้านสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สถานการณ์สิท ธิม นุษ ยชนในจัง หวัด ชายแดนภาคใต้ ในช่วงปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔
พบว่า มีความซับซ้อนในหลายด้านทั้งเรื่องวัฒนธรรม กระบวนการยุติธรรม การเมือง และยาเสพติด
เป็นต้น การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยฝุายเจ้าหน้าที่ ฝุายผู้ก่อการ และบุคคลที่ต่างจ้องใช้โอกาสที่จะ
หาประโยชน์ให้แก่ตนและพวกพ้อง การแก้ปัญหาโดยใช้กฎหมายเพียงอย่างเดียวจึงไม่ใช่แนวทางที่
เหมาะสม เจ้า หน้า ที ่ผู ้เ กี ่ย วข้อ งต้อ งมีค วาม
จริง ใจในการเข้า สู่ก ระบวนการแก้ป ัญ หาการ
ละเมิด สิท ธิ มนุษยชนจึงจะเกิดผลในสภาพที่เป็น
จริ ง ได้ ซึ่ ง รัฐ จะต้ องมีก ารปรับ ปรุง เปลี่ ยนแปลง
วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ เ จตคติ ของเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รั บ ผิ ดชอบ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ ของรัฐเริ่มมีความเข้าใจประเด็น
สิทธิมนุษยชนเพิ่มมากขึ้น มีการให้การเยียวยาแก่
ผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม และมีความ
เข้าใจถึงบทบาทของหน่ว ยงาน และเข้าใจว่าผู้ที่
ทางานในพื้นที่ต้องรักษาระดับความสมดุลในมิติด้านความมั่นคงและสิทธิมนุษยชนควบคู่กันไปอันจะ
นามา ซึ่งเป็นผลดีในการลดเงื่อนไขความไม่เป็นธรรมทางสังคมของกลุ่มที่มีความแตกต่างทางเชื้อชาติ
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ศาสนา ฐานะ ฯลฯ มีการเพิ่มความพยายามเพื่อหาวิธีการแก้ไ ขความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
และประกันว่าทุกฝุายจะได้รับความยุติธรรม ส่วนด้านกลไกกระบวนการยุติธรรมยังมีเงื่อนไขที่เป็นไป
อย่างล่าช้าไม่เกิดประสิทธิภาพเท่าที่ควรรวมไปถึงการวางแผนเยียวยาเด็กกาพร้าในระยะยาวเพื่อพัฒนา
ศักยภาพของเด็กทางด้านการศึกษาและอาชีพ นอกเหนือจากการเยียวยาเรื่องเงินในเบื้องต้นแล้ว
ด้านการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้านความมั่นคง ๓ ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติกฎ
อัยการศึก พระพุท ธศัก ราช ๒๔๕๗ พระราชกาหนดการบริห ารราชการในสถานการณ์ฉุก เฉิน
พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น โดยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวได้ให้เจ้าหน้าที่รัฐเป็นผู้ดาเนินการ
ตามกฎหมาย โดยไม่ต้องรับผิดทั้ง ทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย ส่งผลให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ
ที่นาไปสู่ การละเมิดสิ ทธิม นุษ ยชนในหลาย ๆ กรณี เช่ น น าไปสู่การใช้ ความรุน แรงในการจั บ กุ ม
ควบคุมตัว การซ้อมทรมานเพื่อให้รับสารภาพ
หรือการเหวี่ยงแหจับ กุมโดยการขาดการหา
พยานหลั ก ฐานที่ ชั ด เจน ท าให้ มี ผู้ ถู ก จั บ กุ ม
ดาเนินคดีในกระบวนการทางศาลเป็นจานวน
มากส่ง ผลให้ก ระบวนการยุต ิธ รรมมีค วาม
ล่าช้าอันอาจทาให้ผู้มีความเห็นต่างนาไปสร้าง
เงื ่อ นไขเพื ่อ ลดความชอบธรรมในการท า
หน้า ที ่ข องฝุ า ยรั ฐ ทั้ ง ในด้ า นความมั่ น คงและ
กระบวนการยุ ติ ธ รรม ซึ่ ง ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
ที่ให้ความสาคัญ กับ การให้ความเป็นธรรมแก่ป ระชาชนในพื้นที่ โดยยึดหลักนิติรัฐและเคารพหลัก
สิท ธิมนุษยชน ส่วนเรื่องการเยียวยาผู้เสียหายที่ได้รับ ผลกระทบจากความไม่สงบ มติคณะรัฐมนตรี
และระเบี ยบที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การเยียวยาโดยภาครัฐ ได้เ พิ่มอั ตราการเยียวยาผู้ เ สีย หายกรณี ได้รั บ
ผลกระทบจากการก่ อ ความไม่ ส งบให้ เ ท่ า เที ย มกั บ กรณี ที่ เ กิ ด จากการกระทาของเจ้ า ห น้ า ที่ รั ฐ
อันเกี่ย วเนื่ องกับ ความไม่ส งบ ซึ่ง เห็ นได้ ว่า รั ฐมีค วามพยายามในการดาเนิ นการเยีย วยาผู้ไ ด้รั บ
ผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่ ภาคใต้ ให้เ กิด ความเท่าเทีย มกันในทุกภาคส่วนตาม
รัฐธรรมนูญ ในส่วนกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา ตามรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งสอดรับกับ
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองได้วางหลักประกันว่าบุคคลใดที่ถูก
ละเมิดต้องได้รับการเยียวยาอย่างเป็นผลจริงจัง โดยไม่ต้องคานึงว่าการละเมิดนั้นจะได้กระทาโดย
บุคคลผู้ปฏิบัติการตามหน้าที่
สถานการณ์เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเหตุการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่
ในปี ๒๕๕๗ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น เนื่องจากความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์ความรุนแรงน้อยที่สุด
ในรอบ ๑๑ ปี ภาครัฐได้พยายามแก้ไขปัญหาโดยการกาหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานที่

๓๖๕

๓๖๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ในขณะที่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่มีความ
ระมัดระวังและตระหนักถึงการปฏิบัติการที่จะส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนมากขึ้น แต่ยังคงมีความ
รุนแรงเกิด ขึ้นเป็นระยะมี เ จ้าหน้าที่แ ละประชาชนเสียชี วิ ตและบาดเจ็บ และเป็นที่ น่าเสียใจว่า ใน
เหตุการณ์หลาย ๆ ครั้ง มีเด็กและสตรีรวมอยู่ด้วย ในขณะเดียวกัน เรื่องสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
ยังคงเป็นประเด็นสาคัญในพื้นที่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่รัฐใช้อานาจหน้าที่ตามกฎหมายพิเศษด้านความ
มั่นคงในการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อความไม่สงบไปซักถามโดยไม่ต้องมี
หมายค้นและหมายจับ มีการควบคุม ตัวไว้ในสถานที่เฉพาะต่าง ๆ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาและ
ร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ในส่วนของการเยียวยาแก่ผู้ได้รับผลกระทบ ยังมีความล่ าช้า
ไม่ทั่วถึง และไม่เป็นธรรม ซึ่งรัฐควรจัดให้มีกลไกรับเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
๗) ด้านการประเมินการเตรียมการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๐
ในการเข้าเป็นภาคี ไทยได้ทาคาแถลงตีความเข้าใจการดาเนินการตามบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ ว่า
จะเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญาของไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันใน ๓ ข้อ รวมถึงข้อ ๑ ในประเด็นเรื่อง
นิยามของ “การทรมาน” โดยไทยจะได้ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของอนุสัญญาฯ
ต่อไป นอกจากนี้ ในการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตามกระบวนการ UPR ไทย
ได้รับข้อเสนอแนะในส่วนที่เกี่ยวกับการแก้ไขกฎหมายภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญาฯ ซึ่งรวมถึง
การบัญญัติให้การทรมานในความหมายที่ปรากฏในอนุสัญญาฯ เป็นความผิดอาญาด้วย ดังนั้น การ
ดาเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงกฎหมายจึงเป็นการดาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม
พันธกรณีตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ รวมทั้งเป็นไปตามข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR
ที่ไทยได้รับจะดาเนินการ อย่างไรก็ดี ไทยควรเร่งรัดดาเนินการให้มีการแก้ไขกฎหมายโดยเร็วเพื่อให้ไทย
สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ พิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการ
ทรมานฯ ยังเป็นตราสารที่สร้างกลไกในการปูองกันทรมานซึ่งจะทาให้ประชาชนได้รับการคุ้มครอง
สิทธิดียิ่งขึ้น การพิจารณาเข้าเป็นภาคีพิธีสารฯ ของไทย รวมทั้งการดาเนินการเพื่อเตรียมการสาหรับ
การเข้ า เป็ น ภาคี พิ ธี ส ารฯ ในอนาคต จึ ง เป็ น การด าเนิ น การที่ จ ะส่ ง เสริ ม และคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข อง
ประชาชนที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น
ทางด้า นอนุสัญ ญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้ม ครอง มิให้บุค คลถูกบัง คับ ให้
สูญหาย ประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน โดยการเข้าเป็นภาคี เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๕ ซึ่งรัฐบาล
ได้ ลงนามในอนุ สัญ ญาฯ และได้ ย อมรับ ข้อ เสนอแนะจากกระบวนการ UPR ว่ าจะให้ สัต ยาบัน ต่ อ
อนุสัญญาฉบับนี้ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้ให้ สัตยาบันในอนุสัญญาดังกล่าว การศึกษาแนวทางการปรับปรุง
กฎหมายภายในของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพจึงเป็นการเตรียมการเพื่อให้ไทยสามารถให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฯ ได้ตามข้อเสนอแนะของกระบวนการ UPR และเป็นการดาเนินการเพื่อให้ไทยสามารถ
ปฏิบัติตามพันธกรณีของอนุสัญญาฯ ได้อย่างเต็มที่เมื่อไทยให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ แล้ว

รายงานผลการดาเนินงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ชาติ ชุดที่สอง

๕.๗.๒ รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ กสม. ได้ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ในภารกิจด้านต่าง ๆ
ตามพระราชบัญญัติกสม. พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบด้วย๑๖ (๑) ภารกิจด้านการคุ้มครองสิท ธิมนุษ ยชน
ได้แก่ การตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการละเลยการกระทา อันเป็นการละเมิดสิทธิ มนุษ ยชน
หรือไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่ างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอ
มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคลหรือหน่วยงานที่กระทาหรือละเลยการกระทาดังกล่าว ซึ่งมี
กระบวนการตั้งแต่การรับเรื่องร้องเรียน การประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และการตรวจสอบ
การละเมิด สิท ธิม นุษ ยชน รวมทั้ง การติด ตามการดาเนิน การตามมาตรการการแก้ไ ขปัญ หาด้า น
สิทธิมนุษยชน (๒) ภารกิจด้านการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
และฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย (๓) ภารกิจด้านการเสนอแนะเชิงนโยบาย และข้อเสนอ
ในการปรับปรุงกฎหมายและกฎ (๔)ภารกิจด้านวิชาการและการส่งเสริมงานวิจัย (๕) ภารกิจด้านการ
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการประสานงานเครือข่ายสิทธิมนุษยชน (๖) ภารกิจด้านความร่วมมือ
ระหว่ างประเทศด้ านสิท ธิม นุ ษ ยชน (๗) ภารกิ จด้ านการประเมิน สถานการณ์ ด้ า นสิ ทธิ มนุ ษ ยชน
ภายในประเทศ และการรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี

๕.๘ การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
กสม. ชุดที่สอง ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาองค์กรและบุคลากรของสานักงาน กสม. โดย
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะในการทางานในงานที่รับผิดชอบ อีกทั้ง
จะต้องสร้างและพัฒนางานระบบบริหารภายในสานักงาน กสม. ระบบงานด้านสิทธิมนุษยชน การจัดทา
ฐานข้อมูลสิทธิมนุษยชน เพื่อตอบสนองการทางานของ กสม. ให้มีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นงานด้านการส่งเสริม งานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน งานเสนอแนะนโยบาย และ
งานอื่นใดที่อยู่ในอานาจหน้าที่ของ กสม. ให้เป็นมาตรฐานและพัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ โดย
กสม. ได้เร่งออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการปฏิบัติให้มีความทันสมัย คล่องตัว
และรวดเร็ว
๕.๘.๑ การออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติงานของ กสม.
ในช่วงการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. ชุดที่สอง กสม. ได้ออกระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. และสานักงาน กสม. เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง และสามารถ
บริหารงานได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ โดยตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๕๘ กสม. ได้ออกระเบียบ/ประกาศทั้งสิ้น ๑๔ ฉบับ ดังนี้

๑๖

ผลการดาเนินตามภารกิจตามอานาจหน้าที่แต่ละด้านได้นาเสนอรายละเอียดไว้ข้างต้นแล้ว

๓๖๗

๓๖๘

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๑) ประมวลจริยธรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม.
๒) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการขึ้นทะเบียน
ผู้ เ ชี่ ย วชาญและผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่ อ ด าเนิ น การให้ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย นผู้ เ ชี่ ย วชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ กสม.
๓) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีจ่ายค่า
เบี้ ย เลี้ย งและค่ า เดิ นทางของพยานบุ ค คล พยานผู้เ ชี่ ย วชาญ พยานผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ และพนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับเบิกจ่ายค่าเบี้ ยเลี้ยงและค่าเดินทางของพยานบุคคล
พยานผู้เชี่ยวชาญ พยานผู้ทรงคุณวุฒิ และพนักงานเจ้าหน้าที่ของ กสม.
๔) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการ
เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง หรือฟูองคดีต่อศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๔ อันเนื่องมาจาก
มาตรา ๒๕๗ (๒) (๓) และ (๔) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้
กสม. มีอานาจหน้าที่ในการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณี ที่มีผู้ร้องเรียนว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรั ฐธรรมนูญ
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใด
ในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย
อีกทั้งมีอานาจหน้าที่ฟูองคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับการร้ องขอจากผู้เสียหายและเป็น
กรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม
๕) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดสานักงาน กสม. พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดสานักงาน กสม.
๖) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยเงิ นค่าตอบแทนพิเศษของ
พนักงานราชการ สังกัดสานักงาน กสม. พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อดาเนินการเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน
พิเศษของพนักงานราชการสังกัดสานักงาน กสม.
๗) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการรักษาราชการแทนและ
การปฏิบัติราชการแทน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อการบริหารราชการของ กสม. และสานักงาน กสม. เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
๘) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยการประชุม คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในการประชุมของ กสม. ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย
๙) ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม.
๑๐) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การปฏิบัติราชการแทนและ
การรักษาราชการแทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔
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๑๑) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การจัดมาตรฐานกาหนด
ตาแหน่ง และการจัดตาแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญสังกัดสานักงาน กสม. เข้าประเภทตาแหน่ง
สายงาน และระดับตาแหน่งตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
๑๒) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๓) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๓
๑๔) ประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายใน
และกาหนดอานาจหน้าที่ของส่วนราชการในสัง กัดสานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๖
นอกจากการออกระเบียบเพื่อพัฒนาองค์กรข้างต้นแล้ว กสม. ยังได้กาหนดหลักเกณฑ์
แนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ดังนี้
๑) หลักเกณฑ์การเลือกและวิธีการเลือกแต่งตั้งผู้แทนข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการข้าราชการสานักงานคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๒) หลักเกณฑ์ว่าด้วยผู้ชานาญการประจาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓) แนวปฏิบัติสาหรับการเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างประเทศของประธานกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ
๔) มติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ที่ ถื อ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้
๔.๑) แนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔.๒) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๔.๓) การเดินทางไปราชการต่างประเทศของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และอนุกรรมการ
๕.๘.๒ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร
กสม. ได้กาหนดให้การพัฒนาองค์กรและบุคลากร เป็นยุทธศาสตร์ความสาคัญ
ของ กสม. เพื่อพัฒนากลไก กระบวนการทางาน และบุคลากร รวมทั้งการสนับสนุนการศึกษาวิจัย
เพื่อพัฒนามาตรการและเครื่องมือในการส่งเสริมปกปูองคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยให้มีการจัดการ
ประชุมประจาปีเพื่อการพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน พัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร และมีการทางานเป็นทีม
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สรุปภาพรวมการดำเนินงาน
ของ กสม. ปญหาอุปสรรค
และขอเสนอแนะ
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บทที่ ๖
สรุปภาพรวมการดาเนินงานของ กสม. ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จากการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุ ดที่สอง ที่ผ่านมาได้สรุป
ภาพรวมการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา ดังนี้

๖.๑ การส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ให้ความสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อให้
สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมของการเคารพสิทธิมนุษยชน คานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ
เสรีภาพ ความเสมอภาคของบุคคล และปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม. ได้ดาเนินการเพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมดังกล่าว ดังนี้
๖.๑.๑ การสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
การดาเนินงานในการส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนนั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้าง
ความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชนในสังคม เนื่องจากสังคมไทยมีพื้นฐานมาจากระบบอุปถัมภ์และอานาจ
นิยมสูง ทาให้เป็นอุปสรรคต่อการทางานด้านสิทธิมนุษยชนที่เน้นเรื่องความเสมอภาค เท่าเทียม ซึ่งหาก
สังคมยังอยู่ในระบบอุปถัมภ์จะทาให้เกิดการเลือกปฏิบัติ อีกทั้งต้องยอมรับว่าสังคมไทยประชาชนจานวน
ไม่น้อยที่ยังไม่ค่อยมีจิตสานึกความเป็นพลเมือง ทาให้ตกอยู่ในอานาจรั ฐเชิงอุปถัมภ์ อีกทั้งสังคมไทยยังไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงแนวคิดเรื่องหลักการประชาธิปไตยที่มองว่ารัฐมีอานาจสูงสุด ประชาธิปไตยแบบมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจและตรวจสอบ
จากการทางานของ กสม. พบว่า ประชาชนรู้จักใช้สิทธิและปกป้องสิทธิของตนเองเพิ่มขึ้น
แต่การใช้สิทธิของตนนั้นจะต้องคานึงสิทธิส่วนรวมควบคู่กับหน้าที่อยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนในประเทศ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข การสร้างความตระหนักในด้านสิทธิมนุษยชนจึงต้องครอบคลุมในทุกมิติ การปลูก
จิตสานึกให้เรื่องสิทธิมนุษยชนให้เป็นวิถีชีวิตของทุกคนในสังคม โดยมองในมิติความเป็นคน มิใช่มองเฉพาะ
มิตใิ นด้านกฎหมายเท่านั้น เพราะที่ผ่านมากฎหมายบางฉบับยังขาดมิติในเรื่องสิทธิมนุษยชน การบังคับใช้
กฎหมายอาจกระทบสิทธิและเสรีภาพในด้านต่าง ๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า บริบทของสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่อง
คนและสังคมมิได้จากัดแต่เฉพาะมิติด้านกฎหมายเท่านั้น โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยได้
บัญญัติสิทธิและเสรีภาพในแต่ละด้านไว้อย่างกว้าง ดังนั้น สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญจะต้องรับรอง
ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง โดยพิจารณาความพร้อมและบริบทการทางานของหน่วยงานของรัฐ
ที่รับผิดชอบจะต้องดาเนินการเพื่อสร้างความตระหนั กในมิติสิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญให้เกิดขึ้นจริง
โดยจะต้องปลูกจิตสานึกให้ลงลึกถึง ชุมชน สัง คม สร้างจิตสานึกเรื่องสิทธิของส่วนรวมมากกว่าสิทธิ
ของส่วนตัว ในบางเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษ ยชนอาจมีหลายมิติ เช่น กรณีมาบตาพุดที่มีการละเมิด
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สิทธิมนุษยชน ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร การมีส่วนร่วม การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ EIA ซึ่งเป็นการ
ละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิในการพัฒนา ดังนั้น ในการทางานที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนจะต้องมองมิติ
ภาพรวมบริบทสิทธิมนุษยชนและเชื่อมโยงกับสิทธิต่าง ๆ ทั้งสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิเด็ก สิทธิสตรี และกลุ่มอื่น ๆ เพราะแต่ละประเด็นมีความเชื่อมโยงกัน
และทาให้บ ริบ ทของสิท ธิม นุษ ยชนสอดคล้องกับความเป็นจริง ที่สาคัญการทางานด้านสิทธิมนุษยชน
จะต้องเน้นการทางานแบบมีส่วนร่วม มีการประสานความร่วมมือกัน เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งที่นาไปสู่การละเมิดสิทธิมนุษยชน
กสม. จึงได้ให้ความสาคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และ
สร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชนและสังคมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดเวทีสาธารณะ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การฝึกอบรมเพื่อยกระดับความรู้ความเข้าใจต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ
การจัดค่ายเยาวชน การจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และการเผยแพร่
ประชาสัม พัน ธ์ด้า นสิท ธิม นุษ ยชน เป็น ต้น รวมทั้ง การทางานประสานความร่ว มกับ เครือ ข่า ยด้า น
สิทธิมนุษยชนและประชาชนในพื้นที่ โดยมีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงเพื่อทาความเข้าใจและสร้างการ
ยอมรับในสังคมไทย อาทิ กรณีประชาชนถูกละเมิดสิทธิชุมชน กสม. ได้เข้าไปทางานร่วมกับภาคประชาชน
ทาให้เกิดการปกป้องเพื่อรักษาสิทธิของชุมชน ทาให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องกฎหมายหรือนโยบาย
ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักด้านสิทธิมนุษยชนทาให้ประชาชนรู้จักปกป้องรักษา
สิทธิชุ มชนของตนเอง อีกทั้งยังเป็นวิธีการสร้างจิตสานึกที่ได้ผลเป็นจริง และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กและ
เยาวชนได้รับรู้ เข้าใจ และเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชนอีกด้วย
นอกจากนี้ กสม. ได้ทางานประสานความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
รวมทั้งเพื่อแสวงหาแนวทางในแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง
การกาหนดแนวทางในการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยการพัฒนา
ตั้ง แต่ระดั บ หน่วยย่อ ยของสัง คม ตั้ง แต่ส ถาบันครอบครัว ชุ มชน จนถึ ง สัง คมระดับ ประเทศ ให้เ ป็ น
ดาเนินการร่วมกับทุกภาคส่วน โดย กสม. ต้องสร้างจิตสานึกเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อนาไปสู่สังคมที่เคารพ
ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค ขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม และสร้าง
สังคมที่ดูแลซึ่งกันและกัน เพื่อทาให้สิทธิมนุษยชนเป็นวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนในสังคม การทางาน
เชิงรุก โดยต้องวางนโยบายและมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ให้มีความชัดเจน เพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นธรรมตาม
หลักสิทธิมนุษยชน
๖.๑.๒ การพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา
กสม. ได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาความองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา เริ่มมีตั้งแต่
ในสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา โดยมีบทบาทในการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิในด้านต่าง ๆ ตลอดจน
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การให้สังคมได้ตระหนักเรื่องสิทธิเสรีภาพ ให้เป็นวิถีในการดาเนินชีวิตเชื่อมโยงไปสู่ระดับชุ มชนและสังคม
ซึ่งที่ผ่านมา กสม. ได้ดาเนินการเรื่องสิทธิมนุษยชนศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา
ในระดับอุดมศึกษา จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียน การทางานร่วมกับสถาบันการศึกษา
การจัดทา MOU การจัดค่ายเยาวชน การโต้วาที และกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่ง กสม. เห็นว่า ควรจัดให้มีการศึกษา
ด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในระบบโรงเรี ย น ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ประถม มั ธ ยม และอุ ด มศึ ก ษา โดยส่ ง เสริ ม
สถาบันการศึกษาให้ความสาคัญและบูรณาการเรื่องสิทธิมนุษ ยชนเข้าไปในหลักสูตรการเรียนรู้ รวมทั้ง
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตามความเหมาะสม นอกจากนี้ กสม. ยั งได้ให้การสนับสนุนให้
สถาบันการศึกษาในพื้นที่มีบทบาทในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
มีการพัฒนาบุ คลากรของส านักงาน กสม. ให้เป็นวิ ทยากรต้ นแบบเรื่ องสิทธิมนุ ษยชน เพื่ อขยายผลไปยั ง
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ รวมถึงการสนับสนุนการทางานของเครือข่าย ชุมชน หรือผู้ได้รับผลกระทบให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในการปกป้องสิทธิของตนเอง

๖.๒ การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยที่ กสม. เป็นองค์กรตรวจสอบที่แตกต่างจากองค์กรตรวจสอบอื่น นอกจากการทาหน้าที่เป็น
ตัวกลางสะท้อนปัญหาของผู้ด้อยโอกาสสู่ภาครัฐและภาคประชาสังคมแล้ว ยังสามารถตรวจสอบการ
ละเมิดทั้งจากเอกชน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐด้วย และการตรวจสอบไม่ได้จากัด อยู่ที่
ความชอบตามกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ จะต้องพิจารณาด้วยว่ากฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ขัดกับ
หลักสิทธิ เสรีภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ตามรัฐธรรมนูญและหลักสิทธิมนุษยชน พันธกรณี กติกา
อนุสัญญาระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีหรือไม่ แม้บ างกรณีอาจจะมีการกระทาหรือละเลย
การกระทาที่ไ ม่ผ ิด กฎหมาย แต่อ าจเป็น การกระทาที่ไ ม่เ หมาะสมหรือ ไม่เ ป็น ธรรมในมิติข องสิท ธิ
มนุษ ยชนซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วย และในกระบวนการตรวจสอบนอกจากจะเป็นการคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชนแล้ว ยังสร้างเสริมให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของทุกภาคส่วน ให้เกิดการเคารพในศักดิ์ศรีและสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน ซึ่ง ถือเป็นพันธะที่จะพึง ปฏิบัติตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติแห่ง รัฐธรรมนูญ
กติการะหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี
ในกรณีที่ปรากฏว่า กสม. มีข้อเสนอแนะมาตรการการแก้ไขปัญหาให้หน่วยงานดาเนินการ แต่ไม่มีการ
ดาเนินการตามมาตรการดังกล่าว กสม. จะต้องเสนอให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดาเนินการต่อไป ซึ่ง กสม. จะ
ทาหน้าที่ชี้แนะทางออกของปัญหา หากเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนหรือเป็นปัญหาเชิงนโยบายหรือกฎหมาย
ซึ่งอาจจะต้องจัดให้มีการทางานในเชิงวิชาการ การศึกษาวิจัย การขอความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ ในการ
แก้ไขปัญหา ซึ่งจากการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ กสม. ที่ผ่านมา พบว่า มาตรการการแก้ไข
ปัญหาและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของ กสม. ได้รับความร่วมมือภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและนาไปสู่การแก้ไข
ปัญหาและการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในระดับที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม ยังพบปัญหาอุปสรรคในการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน โดย กสม. ได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

๓๗๒

๓๗๓
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๑) ปั ญ หาการเข้ าถึ ง สิ ทธิ การร้ องเรี ยนของประชาชนที่ ยั ง มี ข้ อจ ากั ดและล่ าช้ า เนื่ องจากการที่
สานักงานฯ ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ เพียงแห่งเดียว เป็นข้อจากัดสาหรับ ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือ
พื้นที่พิเศษ และอาจเกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา ดังนั้น กสม. จะต้องส่งเสริมความร่วมมือและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยราชการและองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อช่วยเหลือ กสม. ในการ
รับเรื่องร้องเรียนในพื้นที่ โดยการส่งเสริมความร่วมมือกับสถาบัน อุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายสิทธิมนุษยชน
ในพื้นที่จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนให้ครอบคลุมในทุกภูมิภาค และแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่
เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงาน กสม. ในพื้นที่
๒) เนื่องจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๔ ไม่มี
การกาหนดบทลงโทษหน่วยงานของรัฐที่ไม่มาให้ข้อมูล เพื่อการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทาให้
มีข้อจากัดในการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหน่วยงานของรัฐ มีผลให้การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
มีความล่าช้า ซึ่ง กสม. จะต้องเร่งแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
มาตรา ๓๔ ให้มีมาตรการบังคับและบทลงโทษต่อหน่วยงานของรัฐที่ไม่มาให้ถ้อยคาหรือไม่ส่งเอกสาร
เพื่อประกอบการพิจารณาตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
๓) การวิเคราะห์ประเด็นการละเมิดในเรื่องที่ซับซ้อน มีมิติด้านสิทธิมนุษยชนหลายประเด็นที่ยัง ขาด
ข้ อมู ลในเชิ ง ลึ กจากหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง จึ งท าให้ การตรวจสอบล่ าช้ า การวิ นิ จฉั ยค าร้ อง การเสนอ
มาตรการแก้ไขหรือข้อเสนอเชิงนโยบายไม่ทันต่อเหตุการณ์ ดังนั้น กสม. จึงควรติดตามให้ หน่วยงานที่
เกี ่ย วข้อ ง และรั ฐ บาลควรด าเนิ น การตามมาตรการการแก้ ไ ขปั ญ หาการละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน และ
ข้อเสนอแนะของ กสม. โดยเร็ว เพื่อให้ตอบสนองและแก้ไขปัญหาในทางปฏิบัติได้จริงและทันเวลา รวมทั้ง
ควรมี ก ลไกขั บ เคลื่ อ นให้ บุ ค คล นิ ติ บุ ค คล ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนน ามาตรการการแก้ ไ ขปั ญ หาหรื อ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง
๔) การติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาฯ ยังไม่มีความต่อเนื่อง ซึ่งมีผลต่อ
การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน การที่ กสม. มาตรการการแก้ไขปัญหาในรายงานผลการตรวจสอบเป็น
เพียงข้อเสนอแนะหรือ คาแนะนาแต่ไ ม่มีผลบั ง คับ ตามกฎหมาย ดัง นั้น หากไม่มีการติดตามผลอย่า ง
ต่อเนื่อง หรือมีกระบวนการที่ทาให้หน่วยงานเห็นความสาคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ก็จะทาให้ปัญหา
ของประชาชนไม่ได้รับการแก้ไขหรือ ได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐ บางแห่ง ยัง มี
ข้อจากัดเรื่องข้อกฎหมายที่ส่งผลให้ประชาชนไม่สามารถเข้าถึงสิทธิที่มีอยู่ หรือหน่วยงานของรัฐยังยึดติด
กับการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายมากกว่าการคุ้มครองหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนขาดการ
ประสานความร่วมมือ ในการแก้ไขปัญ หา หรือเป็นการแก้ไขในลักษณะต่างคนต่างทาตามกรอบอานาจ
หน้าที่ของหน่วยงานของตน และในบางกรณี ยังพบว่า ความล่าช้ าในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ เนื่องจาก
ผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปอาจไม่ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขาดการเร่งรัดติดตามการแก้ไข
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จากปัญหาที่กล่าวข้างต้น กสม. ได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา กล่าวคือ
(๑) ควรกาหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบตามมาตรการการแก้ไขหรือข้อเสนอแนะฯ ของ กสม.
ในส่วนของการบริหารราชการส่วนกลางควรกาหนดผู้รับผิดชอบเป็นระดับกระทรวง การบริหารราชการ
ส่ วนภู มิ ภาคและท้ องถิ่ น ควรก าหนดผู้ รั บ ผิ ดชอบเป็ นระดั บ จั ง หวั ด และองค์ การปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
เนื่องจากหน่วยงานในระดับ ดัง กล่าวจะเป็นศูนย์กลางและผู้บัง คับ บัญชาโดยตรง เมื่อหน่วยงานได้รับ
มาตรการการแก้ไขแล้ว สั่งการให้หน่วยงานรับไปดาเนินการก็จะเป็นการติดตามผลในลักษณะ Double Check
(๒) การแจ้งรายงานผลการตรวจสอบควรส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีเรื่องร้องเรียนเพื่อทราบ
ปัญ หาและสถานการณ์ การละเมิ ด สิท ธิม นุ ษ ยชน และนาไปเป็น ข้อ มู ลในการแก้ ไขปัญ หาและบริห าร
ราชการภายในจังหวัด ซึ่งจะทาให้การติดตามผลมีความรวดเร็ว เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบ
เรื่องก่อนแล้วและเป็นการสร้างเครือข่ายภาคราชการ
(๓) หน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีกลไกเฉพาะการติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามที่ กสม. กาหนด

๖.๓ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง การฟ้องคดีต่อ
ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
กสม. ได้ดาเนินการเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง การฟ้องคดีต่อ
ศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย พบว่า ปัญหาอุปสรรคในดาเนินการ ดังนี้
๖.๓.๑ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ
ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชน
และมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธี
พิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญนั้น มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายจานวนมากที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมี
ปั ญหาเกี่ ยวกั บความชอบด้ วยรั ฐธรรมนู ญ แต่ มิ ใช่ เป็ นกรณี ที่ มี ผู้ ร้ องขอให้ กสม. เสนอเรื่ องพร้ อมด้ วย
ความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ จึงเป็นข้อจากัดในการดาเนินงานของ กสม. ที่ให้กระทาได้เฉพาะกรณีที่มี
ผู้ร้องเรียน
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กสม. จึงควรเสนอให้ปรับแก้ไขกฎหมายในเรื่องอานาจหน้าที่ใน
การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติให้ กสม. มีอานาจหน้าที่ที่สามารถเสนอ
เรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ได้ ในกรณี ที่เ ห็นว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย มีปัญหาเกี่ยวกับ ความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ โดยไม่จาเป็นต้องมีผู้ร้องเรียน
๖.๓.๒ การเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง
ในกรณี ที่เ ห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่ากฎ คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดในทางปกครอง
กระทบต่ อ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนและมี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความชอบด้ ว ยรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ กฎหมาย ทั้ ง นี้ ตาม
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้น กสม. มีอานาจหน้าที่ในการเสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คาสั่ง หรือการกระทา
อื่น ใดในทางปกครองกระทบต่ อ สิ ท ธิม นุ ษ ยชน และมี ปัญ หาเกี่ ยวกั บ ความชอบด้ วยรั ฐ ธรรมนู ญ หรื อ
กฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง แต่ถ้อยคาที่บัญญัติ
มีปัญหาในทางปฏิบัติ และหาก กสม. เห็นว่ากระทบต่อสิทธิมนุษยชนและขัดต่อกฎหมายแล้ว ก็ไม่อาจ
หยิบยกได้เองจาต้องมีผู้ร้องเรียนเสียก่อน
ดังนั้น กสม. จึงควรเสนอให้ปรับแก้ไขกฎหมายในเรื่องอานาจหน้าที่ให้ กสม. มีอานาจ
หน้าที่เสนอเรื่องต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ คาสั่ง หรือการกระทาใด ๆ
ในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ซึ่งเป็น
การแก้ ไขจากบทบั ญญั ติ เดิมตามรั ฐธรรมนู ญฯ ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ ง (๓) โดยเปลี่ ยนจาก
ข้อความว่า “การกระทาอื่นใด” เป็น “การกระทาใด” เพื่อให้ครอบคลุมและชัดเจนขึ้น รวมทั้งควรแก้ไขให้
กสม. สามารถเสนอเรื่องต่อศาลปกครองได้ ในกรณีที่เห็นว่ากฎกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และมีปัญหา
เกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายโดยที่ไม่จาเป็นต้องมีผู้ร้องเรียน
๖.๓.๓ การฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย
เป็นการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับการร้องขอจากผู้เสียหาย และเป็น
กรณีที่เห็นสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ แต่
ถ้อยคาตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายดังกล่าวมีปัญหาในทางปฏิบัติ กล่าวคือ มีคาร้องหลายกรณีที่ผู้ร้องขอให้
ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย แต่ประเด็นแห่งคาร้องยังไม่ชัดเจนว่าปัญหาตามคาร้องเป็นปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวมหรือไม่
ดังนั้น กสม. จึงควรเสนอให้ปรับแก้ไขกฎหมายในเรื่องอานาจหน้าที่ให้ กสม. ในการฟ้อง
คดีต่อศาลยุติธรรม โดยให้ กสม. มีอานาจหน้าที่ในการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหายเมื่อได้รับ
การร้องขอและเป็นกรณีที่เห็นสมควร เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวมหรือที่กระทบ
ต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ และควรแก้ ไ ขบทบั ญ ญั ติ ใ นรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ให้ กสม.
สามารถฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวมที่ก่อความเสียหาย
อย่างร้ายแรงต่อสาธารณชนโดยที่ไม่ต้องมีการร้องขอ

๖.๔ การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎต่อรัฐสภา
หรือคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้มีการเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย ในรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน และเสนอรายงานของคณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมาย รวมทั้งการให้ความเห็นต่อกฎหมายในกรณีที่หน่ว ยงานของรัฐขอให้ กสม. เสนอ
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ความเห็นที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน โดยที่อานาจหน้าที่ดังกล่าวเป็นหน้าที่หลักของ กสม. ที่สาคัญ ซึ่งที่
ผ่านมา กสม. ได้จัดทาการศึกษา วิเ คราะห์ข้อมูลเหตุการณ์/สถานการณ์ เพื่อเสนอแนะนโยบายและ
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนและยกระดับมาตรฐานการทางานของรัฐบาล
ตลอดจนหน่ว ยงานของรัฐ ที่อ ยู่ใ นฝ่า ยบริห าร ฝ่า ยนิติบ ัญ ญัติ และฝ่า ยตุล าการ ให้สอดคล้องกับ
พันธกรณี ด้านสิ ทธิมนุษ ยชนที่ป ระเทศไทย รวมทั้งการให้ความเห็ นทางกฎหมายเพื่อมี ข้ อเสนอในการ
ปรั บ ปรุ ง ร่ า งกฎหมายหรื อ กฎหมายต่ อ รั ฐ สภาหรื อ คณะรั ฐ มนตรี ร่ ว มปฏิ บั ติ ง านหรื อ สนั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบและเป็นที่น่าเชื่อถือ เพื่อให้ได้รับการการยอมรับ
จากรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง แต่อย่างไรก็ตาม ในการดาเนิน ดังกล่าวยัง
พบว่า มีปัญ หาในบางกรณีไ ม่ไ ด้รับ การตอบรับ จากหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้อ งในการนาข้อเสนอแนะนั้นไป
ดาเนินการเท่าที่ควร เนื่องจากมีข้อจากัดตามกฎหมายหรือขาดการบูรณาการความร่ว มมือ ระหว่า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบทบัญญัติและ/หรือการบังคับใช้กฎหมาย กฎ ระเบียบบางฉบับ หรือบางส่วน
ได้ ใ ห้ อ านาจรั ฐ บาล หน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และองค์ ก รตุ ล าการที่ ขั ด หรื อ แย้ ง หรื อ ไม่
สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ไทยเป็นภาคีหรือจะเข้าเป็นภาคี
ดังนั้น กสม. จึงควรแก้ไขพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ กสม. มีอานาจ
หน้า ที ่ใ นการติด ตามด าเนิน การตามข้อ เสนอแนะฯ ในกรณีที ่ป รากฏว่า ไม่ม ีก ารด าเนิน การตาม
ข้อเสนอแนะซึ่งอาจกาหนดไว้ในกฎหมาย ให้มีเงื่อนไขที่จาเป็นแก่การดาเนินการตามข้อเสนอแนะฯ รวมทั้ง
หน่วยงานของรัฐควรจัดให้มีกลไกอานวยให้ กสม. สามารถปฏิบัติงานตามอานาจหน้าที่ดังกล่าวได้ อย่าง
เป็นรูปธรรม เช่น มีคณะกรรมการร่วมพิจารณาระหว่างรัฐสภาและ กสม. ในการพิจารณาการบัญญัติ
กฎหมาย เป็นต้น

๖.๕ การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. ได้ให้ความสาคัญกับการดาเนินงานเชิงรุก เพื่อให้ประชาชนเข้าใจ เข้าถึง และได้รับการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ตลอดจนมุ่งเน้นการสร้างความตระหนัก ปลุกจิตสานึก และสร้างวัฒนธรรม
การเคารพสิทธิมนุษ ยชน คุณ ค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษ ย์ โดยมีการจัดกิจกรรมในรูป แบบต่า ง ๆ
ได้แก่ การจัดเวทีสาธารณะ การจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน เช่น การ
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มต่าง ๆ การจัดกิจกรรมรณรงค์ ด้าน
สิทธิมนุษยชน เช่น กิจกรรมเนื่องในงานวันสิทธิมนุษยชนสากล การคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงาน
ดีเด่น ด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การรณรงค์ให้นัก เรียนนักศึก ษามีส่วนร่ว ม
ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสิทธิมนุษยชนในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจากการ
ดาเนินการที่ผ่านมาพบว่า การส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนมี ปัญหาอุปสรรคในการ
ทางาน เนื่องจากกิจกรรมส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของการจัดอบรม จัดเวทีสาธารณะ ซึ่งอาจทาให้การ
ส่ง เสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ทั่วถึง ครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกประเด็น

๓๗๖

๓๗๗

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

สิท ธิ ม นุ ษ ยชน อี ก ทั้ ง ในการจั ด กิ จ กรรมในแต่ ล ะครั้ง จ าเป็ น ต้ องใช้ ง บประมาณ และบุ คลากรในการ
ดาเนินการเป็นจานวนมาก ดังนั้น กสม. ควรพัฒนาการส่ง เสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ผ่า นทางเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อ ให้ค วามรู้ด้า นสิทธิมนุษ ยชนกระจายไปยัง ทุกกลุ่มเป้าหมายได้
กว้างขวางยิ่งขึ้น

๖.๖ การส่งเสริมการศึกษาวิจัย
กสม. ได้ให้การสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย ในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ด้า นต่า ง ๆ เพื่อ ใช้เ ป็น ข้อ มูล ในการพัฒ นาระบบงานด้า นสิท ธิม นุษ ยชน การสร้า งองค์ค วามรู้ด้า น
สิท ธิม นุษ ยชน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและกฎหมายเพื่อเสนอต่อรัฐบาลและ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานของ กสม. รวมทั้งเพื่อเป็นการขับเคลื่อน
ผลงานการศึกษาวิจัยไปยังสถาบันการศึกษา ผู้สนใจ และเผยแพร่สู่สาธารณชน แต่การดาเนินการด้าน
การศึกษาวิจัยของ กสม. พบปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานที่สาคัญ กล่าวคือ ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ (๔) ได้กาหนดให้ กสม. มีอานาจหน้าที่
ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและมาตรา ๑๘(๓) กาหนดให้
สานักงาน กสม. มีอานาจหน้าที่ในการศึกษาและสนับ สนุนให้มีการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เ กี่ยวกับ
สิทธิมนุษ ยชน แต่ใ นกระบวนการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาจนถึง ปัจจุบันยัง ไม่มี ร ะเบีย บที่เ กี่ย วข้อ งกับ งาน
ศึกษาวิจัยบังคับใช้เป็นการเฉพาะ จึงต้องใช้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิ่ มเติมในการดาเนินการต่ าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกั บการศึ กษาวิจั ย ซึ่ง ข้อจ ากั ดบางประการใน
ระเบียบไม่เอื้อให้การบริหารงานวิจัยเป็นไปอย่างคล่องตัว ทาให้กระบวนการบริหารงานวิจัยประสบปัญหา
และอุปสรรคต่าง ๆ
ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กสม. ควรจัดให้มีระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยของ กสม. เอง
เพื่อให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย ด้านสิทธิมนุษยชนได้อย่างเต็มที่ โดยถอดบทเรียนจากปัญหา
และข้ออุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้การศึกษาวิจัยมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๖.๗ การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการประสานงานเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ภายในประเทศ
กสม. ได้ ด าเนิ น การส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ และการประสานงานเครื อ ข่ า ยด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ภายในประเทศกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยราชการ หน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรม องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน สื่อศิลปินพื้นบ้าน ภาคประชาสังคม และ
องค์การเอกชน โดย กสม. ได้ทางานร่วมกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชน ทั้งในด้านการส่งเสริมให้เครือข่าย
ร่วมสร้างความรู้และความตระหนักเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีประเด็นที่ควรสาคัญและแก้ไข ดังนี้

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๖.๗.๑ การทางานร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน
กสม. ควรให้ความสาคัญกับการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายภาค
ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่นและภาคประชาสัง คม ให้ เ ป็นกลไกในการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์
สิท ธิม นุษ ยชนในพื้นที่ หรือสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่มีผลกระทบต่อสาธารณะในวงกว้าง เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็ง การมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ กสม. ควรส่งเสริมให้เครือข่ายในพื้นที่เป็นช่องทางให้คาปรึกษาและรับเรื่อง
ร้องเรียนรวมทั้งช่วยเหลือการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงเบื้องต้นเกี่ยวกับการกระทาอัน เป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อเสนอต่อ กสม.
ส่วนเครือข่ายภาครัฐ กสม. ควรมีการประสานงานกับกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงานตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ การปฏิบัติตามพันธกรณี ระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี การนาข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR ไปสู่การปฏิบัติ
เช่น การออกระเบียบและแนวปฏิบัติโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ในแผนฯ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
เป็นต้น โดยรัฐบาลจะต้องให้ความสาคัญกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพราะที่ผ่านมาพบว่าหน่วยงาน
ที่เ กี่ยวข้องกับ แผนสิท ธิม นุษ ยชนฯ ยัง ไม่มีการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ทาให้ง านด้า น
สิทธิมนุ ษยชนของประเทศยังไม่บรรลุผลสาเร็จอย่ างมีประสิทธิภาพ ดัง นั้น กสม. จึง ควรติด ตามการ
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานให้
บรรลุผลตามที่กาหนดไว้ในแผนฯ
ในส่วนของเครือข่ายภาคธุรกิจ กสม. ควรกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมีความตื่นตัวและตระหนัก
เรื่องสิทธิมนุษยชน โดยมีแนวทางตามหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสาหรับธุรกิจ ตามกรอบงานของ
องค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา (Guiding Principles on Implementing the
UN Protect, Respect, Remedy Framework for Business and Human Rights)
ทั้งนี้ การทางานร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนข้างต้น กสม. ควรมีนโยบายด้านการ
มีส่วนร่วมด้านสิทธิมนุษยชน โดยต้องจัดให้มีการรับฟัง และเปิดให้โอกาสทุกภาคส่วนได้ปรึกษาหารือและ
แลกเปลี่ย นความคิ ดเห็น ในส่ วนของภาครั ฐควรสนั บ สนุน ให้ หน่ วยงานของรั ฐด าเนิน นโยบายโดยใช้
หลักการมีส่วนร่วม
๖.๗.๒ การทางานกับผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน/นักต่อสู้สิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)
ผูพ้ ิทักษ์สิทธิมนุษยชน/นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นการทางานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล
ที่คิดว่าตนเองมีหน้าที่ต้องดูแลเรื่องสิทธิ ทั้งของตนเอง ผู้อื่น และสาธารณะ โดยเฉพาะการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง การคัดค้านนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบต่อสิ่ง แวดล้อม
บางครั้งทาให้สังคมไทยมองว่าการทางานของผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน/นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เป็นฝ่าย

๓๗๘

๓๗๙

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐที่จะประท้วงรัฐบาลและแย่งชิงประโยชน์ของตนเอง ซึ่งเป็นอคติที่มีต่อสิทธิมนุษยชน
ซึ่งรัฐจะต้องทาให้เห็นถึงคุณค่าของประชาชนและสังคมที่มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิทธิ โดยพยายาม
ส่งเสริมให้เกิดการทางานร่วมกัน รวมทั้ง การมองปัญหาเชิง นโยบายหรือกฎหมาย เน้นการทางาน ที่
เป็นรูปธรรม ดังนั้น กสม. จะต้องให้ความสาคัญกับการเพิ่มคุณค่า สร้างแรงจูงใจ และขวัญกาลังใจให้กับ
ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน/นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน อาทิ การให้รางวัลนักสิทธิมนุษยชนประจาปีของ กสม.
อันเป็นการรับรองบทบาทในการปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม. ควรทาหน้าที่ ในการเสริมพลังเครือข่าย
ระหว่างผู้พิทักษ์สิทธิ/นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายที่ทาหน้าที่ด้าน
สิทธิมนุษยชน เนื่องจากการทางานเป็นเครือข่ายจะสร้างพลังและความเข้มแข็งได้ดีกว่าการต่อสู้โดยลาพัง
เพื่อทาให้สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นได้จริงในสังคมไทย
๖.๗.๓ ความคาดหวังของเครือข่ายในการทางานร่วมกับ กสม.
จากการดาเนินงานร่วมกับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งเครือข่ายทางการศึกษาภาคธุรกิจ
องค์กรเอกชน และภาคประชาสังคม พบว่า เครือข่ายเหล่านั้นต่างมีความคาดหวังว่าการทางานของ กสม.
จะสามารถแก้ไ ขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับ เครือข่ายของตนเอง
เท่านั้น และหาก กสม. ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเครือข่ายได้ทั้งหมด ก็จะทาให้เครือข่าย
บางส่ ว นขาดการติ ด ต่ อ ประสานงานกั บ กสม. เช่ น เครื อ ข่ า ยด้ า นแรงงาน เครื อ ข่ า ยด้ า นชาติ พั น ธุ์
เครือข่ายผู้ป่วย เป็นต้น
ดังนั้น กสม. ควรกาหนดแผนการทางานร่วมกับ เครือข่ายต่าง ๆ ให้มีความชัดเจนเพื่อ
ทาให้เกิดการกระจายและพลังในการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชน ในส่วนของสานักงาน กสม. ควรเพิ่ม
จ านวนบุ ค ลากรในการสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานของเครื อ ข่ า ยฯ ให้ เ พี ย งพอ เพื่ อ ให้ ส ามารถติ ด ต่ อ
ประสานงานและการติดตามความก้าวหน้าของเครือข่ายเป็นสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง และควรขยาย
การทางานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ให้มีกลุ่มเป้าหมายหลายประเด็นสิทธิ เช่น สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม
สิทธิ ใ นสุ ขภาพอนามั ย และการเข้ าถึ ง บริ การสาธารณะ สิทธิ สตรี และเด็ ก สิ ทธิใ นการศึ กษา สิท ธิใ น
กระบวนการยุติธรรม เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรมี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ย เนื่ อ งจากการด าเนิ น งานด้ า น
เครือข่ายที่ผ่านมาพบว่า การติดต่อประสานงานระหว่าง กสม. ที่มีสานักงานอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพียง
แห่งเดียว ทาให้การติดต่อประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ไม่สะดวกเท่าที่ควร มีผลให้เครือข่ายขาดการ
ติดต่อประสานงานกับ กสม. อย่างต่อเนื่อง และขาดการติดต่อ ไปในที่สุด ดังนั้น กสม. ควรมีเป้าหมาย
ในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายในพื้นที่อย่างเป็นทางการ โดยให้ศูนย์ประสานงานดังกล่าวจะทา
หน้าที่ในการสนับสนุนเครือข่ายในแต่ละพื้นที่ และเป็นตัวกลางในการเชื่อมประสานเครือข่ายระหว่าง กสม.
กับเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ ตลอดจนควรจัดรูปแบบการประสานงานด้านเครือข่าย ในลักษณะ
ที่เป็นการทางานโดยการกาหนดพื้นที่เป้าหมาย เช่น แบ่งตามภาคพื้นที่การปกครอง หรือการกาหนดให้
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แต่ละภาคมีตัวแทนของเครือข่ายต่าง ๆ ที่จะประสานการทางานกับ กสม. ในลักษณะที่เป็นทางการ เช่น
ในลักษณะของคณะอนุกรรมการเครือข่าย เพื่อให้มีการสื่อสารสองทางระหว่าง กสม. และเครือข่าย เป็นต้น

๖.๘ การส่งเสริ มความร่วมมือและการประสานงานเครือข่ ายด้ านสิ ทธิ มนุษยชนระหว่าง
ประเทศ
กสม. ได้ดาเนินงานส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานเครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน ในกรอบ
ความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกภูมิภาค แต่ในช่ว งการปฏิบัติที่ผ่านมาปรากฏว่า กสม. มีปัญหาสาคัญ
อันเนื่องมาจากผลการทบทวนสถานะของ กสม. โดย ICC ในรอบที่ ๒ ทาให้ กสม. มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ
กระบวนการทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของ กสม. ใน ICC กล่าวคือ จากเหตุการณ์ปฏิวัติใน
ประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๒๒๗ ซึ่งเป็นผลให้มีการยกเลิกรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ อีกทั้ง
การที่ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ยังไม่ผ่านการรับรองจากรัฐสภา
ก่อนหน้าการปฏิวัติ มีผลอย่างสาคัญต่อการตัดสินใจลดระดับสถานะของ กสม. จาก ‘A’ เป็นสถานะ ‘B’
ของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะของ ICC (Sub-Committee on Accreditation หรือ ICC – SCA)
เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งอาจเป็นการส่งสัญญาณเตือนให้รัฐบาลที่มาจากการปฏิวัติให้ความสาคัญต่อ
ประเด็นสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ประเด็นเรื่องการสรรหาและการแต่งตั้ง กสม. ชุดที่สอง ซึ่ง SCA มองว่าขาดการ
มีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม ทั้งองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา และองค์ประกอบของ กสม.
ซึ่งต้องสะท้อนหลักการว่าด้วยความหลากหลาย (Pluralism) และการเน้นคุณสมบัติของผู้สมัคร (MeritBased Selection) ตลอดจนการจัดทารายงานสถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งรวมถึงรายงานการ
ชุมนุมทางการเมืองเมื่อปี ๒๕๕๓ และในช่วงระหว่างปลายปี ๒๕๕๖ ถึงกลางปี ๒๕๕๗ ที่ล้าช้าก็เป็นอีก
ปัจจัยหนึ่งที่ SCA ได้ตัดสินใจลดระดับสถานะของ กสม.
SCA ได้ย้ามาโดยตลอดว่า ในการประเมินหรือทบทวนสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้น
จะพิจารณาถึง ความสอดคล้อง (Compliance) กับ หลักการปารีสเป็นหลัก นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นที่ใ ช้
ประกอบการประเมินสถานะ ได้แก่ การปฏิบัติงานที่สามารถสนองตอบต่อสถานการณ์สิทธิมนุษ ยชน
ในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ การติดตาม การรายงาน การมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขนโยบายหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งการจัดทารายงานคู่ขนานเพื่อเสนอต่อกลไกต่าง ๆ
ของสหประชาชาติ อาทิ กระบวน UPR และ Treaty Bodies นอกจากนี้ ในการเข้ารับการทบทวนสถานะ
(re-accreditation) SCA จะพิจ ารณาด้ว ยว่า สถาบัน สิท ธิฯ นั้น ๆ ได้ให้ ความสาคัญและปฏิ บัติ ตาม
ข้อเสนอแนะ (Recommendations) จากการประเมินในครั้งที่ผ่านมามากน้อย หรือมีความคืบหน้าเพียงใด
SCA เข้าใจดีว่าในบางครั้งข้อเสนอแนะหรือข้อห่วงกังวลของ SCA ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยการ
ดาเนินงานของสถาบันสิทธิฯ แต่เพียงฝ่ายเดียว อาทิ ข้อเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนกฎหมายซึ่งจาเป็นต้อง

๓๘๐

๓๘๑
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ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาล ในกรณีดังกล่าว สถาบันสิทธิฯ สามารถให้ข้อมูลได้ว่าสถาบันสิทธิฯ ได้
พิจารณาข้อเสนอแนะของ SCA และพยายามผลักดัน หรือมีความคืบหน้าในการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างไรบ้าง ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้ SCA เห็นว่า สถาบันสิทธิฯ มิได้เพิกเฉยหรือ นิ่งนอนใจต่อข้อเสนอแนะ
ดังกล่าว
ในปัจจุบันกระบวนการดาเนินของ SCA ในเรื่องการประเมินและการทบทวนสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติจะมีมาตรการที่เข้มงวดขึ้นเรื่อย ๆ โดยการปรับปรุงเครื่องมือ (tool) ในการประเมินและการเปิด
โอกาสให้ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ รวมทั้ง NGOs ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันสิทธิฯ ที่เข้า
รับการประเมินสมาชิก ICC โดยทั่วไปยังเห็นพ้องกันว่ากระบวนการประเมินและทบทวนสถานะของสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน ICC เป็นสิ่งที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพการทางาน รวมทั้งเป็น
หลักประกันเพื่อสร้างการยอมรับถึงบทบาทและการทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระและเข้มแข็งของสถาบันสิทธิ
มนุษ ยชนแห่ง ชาติดัง จะเห็นได้จากการกล่าวถ้อยแถลงของเลขาธิการสหประชาชาติ ข้าหลวงใหญ่สิทธิ
มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ ประธานคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน รายงานและข้อมติทั้งของสมัชชาและคณะ
มนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติที่ให้การสนับสนุนกระบวนการประเมินสถานะดังกล่าวของ ICC
โดยแสดงความพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อพัฒนาการดาเนินงานของกลไกดังกล่าว เพื่อให้สถาบันสิทธิฯ
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกรอบการทางานในด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้รัฐสมาชิก UN จัดตั้งและสร้างความเข้มแข็งให้กับสถาบันสิทธิฯ อันเป็นการ
แสดงออกซึ่งพันธกรณีในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนซึ่งรัฐได้แสดงไว้ต่อประชาคมระหว่าง
ประเทศ
การทบทวนสถานะ (re-accreditation) ของ กสม. โดย ICC-SCA ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ลดระดับสถานะ
‘A’ ลงเป็น ‘B’ ในครั้งนี้ หาก กสม. ไม่สามารถชี้แจงหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดาเนินงานของ
กสม. ให้แก่ SCA ได้ทันภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ซึ่งครบกาหนด ๑ ปี ภายหลังจากการประชุม ICC –
SCA ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ โดยเฉพาะรายงานสถานการณ์ การชุมนุมทางการเมือง
ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ – พฤษภาคม ๒๕๕๗ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ตามข้อห่วงกังวลของ SCA แล้ว
ย่อมส่งผลกระทบต่อสถานะของ กสม. ในเวทีความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในกรอบ
ความร่วมมือในระดับต่าง ๆ ตลอดจนบทบาทในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ โดยเฉพาะใน
กระบวนการ UPR

๖.๙ การจัดทารายงานประจาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ
และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
การจัดทารายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศเพื่อเสนอต่อรัฐสภา
และคณะรัฐมนตรี รวมทั้งการจัดรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของ กสม. ต่อรัฐสภานั้นเป็นหน้าที่
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สาคัญประการหนึ่ง ของ กสม. ซึ่งเป็นการนาเสนอสถานการณ์สิทธิมนุษยชนสาคัญที่เกิดขึ้นในแต่ละปี
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงเหตุการณ์ พัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบ
จากสถานการณ์ต่าง ๆ อันมีผลต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญ และ
กฎหมายภายในประเทศไทย รวมทั้ง ตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษ ยชนที่ป ระเทศไทย
เป็นภาคี แล้วเสนอต่อรัฐสภา และคณะรัฐมนตรี เพื่อส่งเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชน
จากการปฏิบัติ กสม. พบข้อจากัดในการเสนอรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ และรายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีของ กสม. ต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี กล่าวคือ
เมื่อรัฐสภาลงมติรับทราบรายงานการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว รัฐสภาไม่ได้นาข้อเสนอแนะ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านต่าง ๆ ที่ กสม. เสนอไว้ในรายงานไปสู่ การดาเนินการให้
เป็นผลในทางปฏิบัติแต่อย่างใด ดังนั้น กสม. ควรเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยบัญญัติให้รัฐสภามีอานาจหน้าที่ในการส่งข้อเสนอแนะฯ ในรายงานประจาปี
เพื่อประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ กสม. ที่รัฐสภาเห็นสมควรให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน และส่ง เสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนตามที่ได้รับ การรับรองตามกฎหมาย

๖.๑๐ การบริหารจัดการองค์กร
๖.๑๐.๑ การดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภายในประเทศ
๑) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
การจั ด ตั้ ง และการด าเนิ น งานของคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ตาม
บทบัญญัติมาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มีประเด็นสาคัญ ดังนี้
๑.๑.๑) กลไกการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
หลักการปารีสว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ได้กาหนดหลักการเกี่ยวกับองค์ประกอบและหลักประกันความ
เป็นอิสระและความหลากหลายของสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับชาติว่า การกาหนดองค์ประกอบของสถาบันฯ
และการแต่งตั้งสมาชิ กของสถาบัน ไม่ว่าด้วยการเลือกตั้งหรืออื่นใด ต้องเป็นกระบวนการที่ประกันว่า
สถาบันจะเป็นตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ในสังคม ซึ่งช่วยให้ได้รับความร่วมมือจากตัวแทนของกลุ่มต่าง ๆ
การที่มาตรา ๒๕๖ กาหนดให้องค์ประกอบของ กสม. เป็นไปตามมาตรา ๒๔๓
ทาให้คณะกรรมการสรรหา ประกอบด้วย ผู้แทนจากศาลและภาคการเมืองเท่านั้น โดยตัดกรรมการสรร
หาจากองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน และภาคส่วนอื่น ๆ ออกไป จึงไม่อาจเป็น หลักประกันว่าจะทาให้
ได้มาซึ่งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่มีความหลากหลายจากกลุ่มต่าง ๆในสังคมตามหลักการปารีส

๓๘๒

๓๘๓
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นอกจากนั้น ยังรวมถึงข้อจากัดด้านข้อมูลของคณะกรรมการสรรหาตามมาตรา ๒๔๓ ในการพิจารณา
บุคคลที่มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจั กษ์ และการ
เสนอร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ไม่อาจแก้ไขข้อจากัดดังกล่าวได้
เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
จากกระบวนการสรรหาและแต่ ง ตั้ ง กสม. ดั ง กล่ า ว เป็ น ประเด็ น ที่
คณะอนุกรรมการประเมินสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (SCA) ภายใต้คณะกรรมการประสานงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ICC) ได้ยกมาเป็นเหตุหนึ่งที่จะเสนอลดระดับ
กสม. ของไทย จากสถานะ A เป็น B โดยให้เหตุผลว่า องค์ประกอบของ กสม. ยังไม่สามารถประกันได้
ถึงความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคประชาสังคม ทั้งยังไม่มีบรรทัดฐาน
ชัดเจนในการประเมินคุณสมบัติของผู้สมัครที่เหมาะสม ซึ่งกรณีนี้ กสม. ตระหนักถึงข้อห่วงใยของ ICC –SCA
และได้จัดทาข้อเสนอแนะในการร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับการสรรหา กสม. โดยเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลง
องค์ประกอบของ กสม. เพื่อให้สามารถประกันการได้มาซึ่ง กสม. ที่มี ความหลากหลายทางวิชาชีพ รวมถึง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คุณสมบัติของ กสม. ที่มีประสบการณ์ การดาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนและ
นาไปสู่การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปารีส
อย่ างไรก็ต าม โดยที่ กสม. ชุ ดที่ ส อง ได้รั บ การโปรดเกล้า ฯ ให้ ดารง
ตาแหน่ง เมื่อ วันที่ ๒๕ มิถุ นายน ๒๕๕๒ และสิ้น สุด วาระการดารงต าแหน่ง เมื่อวั นที่ ๒๔ มิถุน ายน
๒๕๕๘ ซึ่ง ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่ง ชาติ ฉบับ ที่ ๔๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๕๗ เรื่อง การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งแทนตาแหน่งที่ว่างกาหนดว่า ในกรณีที่จาเป็นต้องสรร
หาผู้ดารงตาแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ .... หรือกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแทนตาแหน่งที่ว่าง
ให้ดาเนินการสรรหาผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าวตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เคยดาเนินการตามรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ หากในการสรรหาไม่ มี ผู้ ด ารงต าแหน่ ง ซึ่ ง ต้ อ งมี ใ น
คณะกรรมการสรรหาให้ คณะกรรมการสรรหาประกอบด้ วยกรรมการเท่ าที่ มี อยู่ ดั ง นั้ น การสรรหา
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สาม จึงต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา ๒๕๖ ประกอบกับ มาตรา ๒๔๓ มาตรา ๒๐๖ มาตรา ๒๐๗ และมาตรา ๒๐๙ ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยต้องดาเนินการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
จานวน ๗ คน ให้แ ล้ว เสร็จ ภายในสามสิบ วัน นับ แต่มีเ หตุใ ห้ต้อ งดาเนิน การสรรหา คือ นับแต่วันที่
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง สิ้นสุดวาระการดารงตาแหน่ง
๑.๑.๒) การจัดทาหรือปรั บปรุงกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ
ตามหลั ก การปารี ส ว่ า ด้ ว ยสถานะและหน้ า ที่ ข องสถาบั น สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
แห่งชาติในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้กาหนดหลักประกันในความเป็นอิสระของสถาบัน
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สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นอิสระจากรัฐบาลที่ต้องไม่อยู่ภายใต้การควบคุม ใน
ด้านต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อความเป็นอิสระของสถาบันได้ แต่การที่ กสม. ต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ฉบับที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับมาตรา ๒๕๖ และมาตรา
๒๕๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕๕๐ ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อดาเนินการตาม
มาตรา ๓๐๓ วรรคหนึ่ง ที่บัญ ญัติว่า “ในวาระเริ่มแรกให้คณะรัฐมนตรีที่เ ข้าบริหารราชการแผ่นดิน
ภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไปเป็นครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ ดาเนินการจัดทาหรือปรับปรุงกฎหมาย
ในเรื่องดังต่อไปนี้ให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด (๑) ...และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตามมาตรา ๒๕๖ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่แถลงนโยบายต่อรัฐสภาตามมาตรา ๑๗๖” โดยไม่
สามารถเสนอร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรงเช่นเดียวกับองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ เนื่องจากมาตรา ๑๔๒ วรรคหนึ่ง (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ บัญญั ติให้ศาลหรือองค์ กรอิสระตามรั ฐธรรมนูญเสนอกฎหมาย ที่ เ กี่ยวกั บ การจั ดองค์ก ร และ
กฎหมายที่ประธานศาลและประธานองค์กรนั้นเป็นผู้รักษาการต่อสภาผู้แทนราษฎรได้โดยตรง ทาให้การ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... ได้รับผลกระทบจากการยุบ
สภาผู้แทนราษฎรและเปลี่ยนแปลงคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะต้องนาร่างพระราชบัญญัติที่ผ่านความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีไปแล้ว เสนอให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่พิจารณาให้ความเห็นชอบ จนในที่สุดร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับดังกล่าวไม่ได้รับการพิจารณาให้แล้วเสร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
นอกจากนี้ เมื่ อ รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย (ฉบั บ ชั่ ว คราว)
พุทธศักราช ๒๕๕๗ มีผลบังคับใช้ มาตรา ๑๔ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญบัญญัติให้ร่างพระราชบัญญัติ
เสนอได้ก็แต่โดยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมกันจานวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือคณะรัฐมนตรี
หรือสภาปฏิรูปแห่งชาติ แต่ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินจะเสนอได้ก็แต่ โดยคณะรัฐมนตรี และใน
วรรคหกบั ญญั ติ ให้ การเสนอร่ างพระราชบั ญญั ติ ป ระกอบรั ฐธรรมนู ญ กระท าได้ โ ดยผู้ รั ก ษาการตาม
พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ดั ง นั้ น กสม. จึ ง ไม่ อ าจเสนอแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญญั ติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวกับกลไกการสรรหา
และการเลือก กสม. ดังกล่าวข้างต้นต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ เว้นแต่เสนอต่อคณะรัฐมนตรี แต่ก็เป็น
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่อยู่ระหว่างการดาเนินการของคณะกรรมาธิการ
ยกร่างรัฐธรรมนูญ
๑.๑.๓) อานาจหน้าที่ของ กสม.
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๗
วรรคหนึ่ง (๔) บัญญัติให้ กสม. มีอานาจหน้าที่ในการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย เมื่อได้รับ
การร้องขอจากผู้เสียหายและเป็นกรณีที่เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม
ได้ก็ตาม แต่ยัง มีเงื่ อนไขว่าจะต้องได้รับการร้องเรียนหรือร้องขอก่อนจึง สามารถดาเนินการได้นั้นเป็น
ข้อจากัดในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ หากมีกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
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วงกว้าง แต่ไม่มีเรื่องร้องเรียนเข้ามายัง กสม. ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยส่วนรวมดังกล่าวอาจ
ไม่ได้รับการแก้ไข กสม. จึงเห็นว่าควรเพิ่มเติมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญให้ กสม. สามารถหยิบยกและนา
คดีขึ้นสู่ศาลได้ ในกรณีที่เป็นปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม นอกจากนี้ อานาจหน้าที่ ในการ
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) และการเสนอเรื่อง
พร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครองตาม (๓) ก็มีข้อจากัดทานองเดียวกัน
การที่ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ....
ค้างการพิจารณาดังที่กล่าวข้างต้น ทาให้ กสม. ยังคงต้องปฏิบัติภารกิจภายใต้พระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งส่งผลให้ กสม. ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้อย่างสมบูรณ์ โดยเฉพาะการเสนอเรื่อง
พร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครอง และการฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมแทนผู้เสียหาย และ
เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สิ้นสุดลง การดาเนินการตามอานาจหน้าที่
ดังกล่าวต้องยุติลงด้วย
๒) พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ตราขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๑๙๙ และมาตรา ๒๐๐ ซึ่งโดยทั่วไปมี
ความสอดคล้องกับ ตามหลักการปารีสว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษ ยชนแห่ง ชาติ ใน
การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ มนุษยชน อาทิ บทบัญญัติที่กาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา
กสม. และหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ บทบัญญัติที่กาหนดให้ กสม.
ติดตามผลดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
และมาตรา ๓๐ ในระดับหน่วยงานผู้ทาละเมิดหรือกากับดูแลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นละเมิด
ระดับผู้บริหารสูงสุดของการบริหารประเทศ (นายกรัฐมนตรี) และระดับการควบคุมการบริหารราชการ
แผ่นดิน (รัฐสภา) เมื่อ กสม. ได้กาหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้ว หน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ซึ่ ง อาจจะเกิ ด จากข้ อ ติ ด ขั ด ของระบบบริ ห ารหรื อ ข้ อ กฎหมาย
นายกรั ฐมนตรี และรัฐสภาก็จ ะได้ รับ มาตรการการแก้ ไขปัญ หาไปด าเนินการ เพื่อให้เ กิด การเคารพ
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิ หรือทาให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิในเรื่องนั้น ๆ หรือกรณีหน่วยงานไม่ดาเนินการ
ตามมาตรการโดยไม่มีเ หตุผลอันสมควรจะถูกตรวจสอบตามลาดับชั้นดังกล่าว จึงมีส่วนช่วยให้ กสม.
สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนได้
อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติหลายมาตราในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ หรือไม่
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ อานาจหน้าที่ของ กสม. ดังที่กล่าวใน ๑.๑.๓) และการกาหนดให้สานักงาน กสม. เป็นหน่วยงาน
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ที่เป็นอิสระ ในการบริหารงานบุคคล การงบประมาณ และการดาเนินการอื่น นอกจากนี้ ยังขาดบทบัญญัติ
ที่สมควรเพิ่มเติมเพื่ อให้การปฏิบัติหน้าที่ ของ กสม. เป็นไปอย่างมีป ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผ ล
รวมทั้ง สอดคล้องกับหลักการปารีสว่าด้วยสถานะและหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนยิ่งขึ้น เช่น บทบัญญัติเกี่ยวกับความคุ้มกันความเป็นอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของ กสม. มิให้กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต้องรับผิดทั้งทางแพ่งหรือทางอาญา เนื่องจากการ
ที่ตนได้ปฏิบัติตามอานาจหน้าที่โดยสุจริต รวมทั้งคุ้มครองผู้ที่ให้ถ้อยคา หรือให้วัตถุ เอกสาร หลักฐาน
หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องแก่ กสม.ในทานองเดียวกันด้วยบทบัญญัติที่กาหนดให้ กสม. มีอานาจ
ออกระเบียบและประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลการงบประมาณ การเงิน
และทรัพย์สิน การคลัง การพัสดุ และการดาเนิ นการอื่นของสานักงาน กสม. เช่นเดียวกับ ที่กาหนดไว้
ตามกฎหมายว่าด้วยองค์กรตามรัฐธรรมนูญอื่น เป็นต้น
๓) ตามระเบีย บคณะกรรมการสิทธิมนุษ ยชนแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๕๘
กสม. ได้ดาเนินการปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ง ชาติว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๔๕ และออกระเบียบในเรื่อง
ดังกล่าว ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เพื่อกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้
ชัดเจน ครอบคลุม สอดคล้องกับ ขั้นตอนการปฏิบัติง าน และเป็นการเพิ่ม ประสิทธิภาพการคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนยิ่งขึ้น โดยกาหนดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รับคาร้อง และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสานวน ในการรับคาร้อง ตรวจคาร้อง และเสนอความเห็น
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ การประสานการดาเนินการเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
การไกล่เกลี่ย การจัดทารายงาน และการติดตามผล หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะอนุกรรมการและพนักงาน
เจ้าหน้าที่ แนวปฏิบัติการดาเนินการจัดทารายงานผลการตรวจสอบการกระทาหรือละเลยการกระทาอันเป็น
การละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการติดตามผลการดาเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด
สิทธิมนุษยชน และการกาหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณายุติการติดตามผลซึ่งจะทาให้เกิดความชัดเจนยิ่งขึ้น
ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. และเจ้าหน้าที่ของสานักงาน กสม. ตามหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๖.๑๐.๒ การบริหารงานบุคคลและการงบประมาณ
จากการดาเนินงานที่ผ่านมา กสม. มักได้รับข้อสังเกตจากบางองค์กรทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศเกี่ยวกับความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการบริหารงบประมาณ แต่โดย
ข้อเท็จ จริง กสม. มี อานาจทางกฎหมายในการกาหนดโครงสร้า ง ทั กษะ สมรรถนะที่ จาเป็น ในการ
ปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งกาหนดให้ กสม.
โดยประธาน กสม. เป็นผู้ใช้อานาจในการบริหารราชการและการบริหารงานบุคคลสาหรับข้าราชการของ
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สานักงาน กสม. ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบปฏิบัติราชการฝ่ายรัฐสภาและกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
๑) ด้านการบริหารงานบุคคล
กสม. ในฐานะองค์ กรกลางการบริห ารงานบุ คคล (ก.ส.) มี อานาจหน้ าที่ ในการ
เสนอแนะและให้คาปรึกษาแก่สานักงาน กสม. เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรก็ใช้ระบบคุณธรรม โปร่งใส การกาหนดมาตรฐาน
การรับบุคคลเข้าทางานก็ได้ โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค ความเป็นธรรม และ
ประโยชน์ของทางราชการ การบริหารทรัพยากรบุคคลมุ่ งผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพขององค์กรและ
ลักษณะของงาน โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
แม้ กสม. จะได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์ ก รเป็ น ยุท ธศาสตร์ ที่ส าคั ญ โดยมี ก ลยุท ธ์ ก ารพั ฒ นาระบบ กลไก กระบวนการท างานและ
บุคลากรเพื่อการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเป็นกลยุทธ์สาคัญ แต่การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรก็ยังไม่เป็นระบบมากนัก เนื่องจากที่ผ่านมางานพัฒนาบุคลากรเน้นการส่งบุคลากรไปรับการ
พัฒนาจากภายนอก และบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานพัฒนาบุคลากรต้องรับผิดชอบงาน
ด้า นการบุค คลอื่น ซึ่ง มี ค วามเร่ ง ด่ว นและส าคั ญ แต่ อ ย่า งไรก็ ดี กสม. ได้ใ ห้ ความส าคั ญ การพั ฒนา
ศัก ยภาพของบุค ลากร ซึ่ง ขณะนี ้ อยู ่ใ นระหว่า งการจัด แผนแผนการพัฒ นาบุค ลากร ซึ ่ง กาหนดให้
บุคลากรต้องมีแผนการพัฒนารายบุคคลที่สอดคล้องกับภาระงานและทิศทางการทางานของ กสม. การพัฒนา
หลักสูตรการฝึกอบรมภายในและการอบรมวิทยากร เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดทักษะและองค์ ความรู้เฉพาะ
ด้านสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากร การพัฒนาคู่มือการฝึกอบรม
ที่สามารถนาไปใช้ สาหรับ การฝึกอบรมให้แ ก่บุคลากรอื่น ๆ โดยหลักสู ตรการฝึกอบรมที่ จัดท าขึ้นจะ
สอดคล้องกับผลการประเมินความต้องการในการพัฒนารายบุคคลและหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยเห็น ว่า
ประเด็น ที่ท้าทายอย่า งยิ่ง คือ การสร้า งบุค ลากรที่มีค วามเชี่ย วชาญและประสบการณ์ใ นกฎหมาย
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ โดยสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงกับกฎหมายภายในประเทศ การเข้าใจใน
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศและการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๒) ด้านการบริหารงบประมาณ
กสม. องค์ก รมีความเป็น อิส ระในการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติง านมี
งบประมาณที่เพียงพอและมีความเป็นเอกเทศ สามารถตัดสินใจในการลาดับความสาคัญและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่จะดาเนินการได้อย่างอิสระ ซึ่งสานักงาน กสม. จะดาเนินการจัดทาคาของบประมาณประจาปี โดย
ความเห็ น ชอบของ กสม. เสนองบประมาณรายจ่ า ยประจ าปี ผ่ า นประธานรั ฐ สภา เพื่ อ เสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้พอเพียงกับการบริหารงานโดยอิสระของคณะกรรมการไว้ใน
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

สาหรับในการบริหารงบประมาณที่ผ่านมา กสม. พบว่า บางช่วงระยะเวลายังมีปัญหา
การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เช่น ในช่วงรอยต่อระหว่างปีงบประมาณการเบิกจ่ายงบประมาณไม่คล่องตัว
เนื่องจากต้องรอให้กรมบัญ ชีกลางอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณได้ จึง ทาให้ โ ครงการที่ดาเนินการ
ต่อเนื่องที่ต้องใช้งบประมาณของปีงบประมาณเก่าเกิดความล่าช้า
๓) ด้านการจัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
กสม. ได้ ก าหนดแผนยุ ท ธศาสตร์ ค ณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ พ.ศ.
๒๕๕๔ – ๒๕๕๙ แต่จากทางานที่ผ่านมา กสม. ได้ปรับแผนยุทธศาสตร์ จานวน ๒ ครั้ง เพื่อให้เหมาะสม
และสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพการดาเนินงานยิ่งขึ้น รวมทั้งการจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี
งบประมาณ ซึ่งเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละปีงบประมาณได้มีการปรับการ
ดาเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ที่ได้รับการอนุมัติให้ดาเนินการ เพื่อให้มีการดาเนินการ
ที่สอดคล้องกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สาคัญและส่ งผลกระทบในวงกว้าง ส่วนประเด็นท้าทาย คือ
กสม. จะต้องให้ความสาคัญกับการติดตามและประเมินผลการดาเนินการเป็นไปตามแผนปฏิบัติการฯ และ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กาหนด

๓๘๘

ภาคผนวก

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๓๘๙

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๒
ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ

จานวน
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ รวม ๑๑ คณะ

๑๑๔

๑ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๑๓

๒ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านกฎหมายและสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๘

๓ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑๓

๔ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ

๑๒

๕ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคล

๙

๖ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านสิทธิการได้รับบริการสาธารณสุข

๙

๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผูไ้ ร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง

๑๓

๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๙

๙ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน

๑๐

๑๐ คณะอนุกรรมการภาคใต้

๑๑

๑๑ คณะอนุกรรมการชายแดนภาคใต้

๗

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ รวม ๑๖ คณะ

๑๐๑

๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๙๐/๒๕๕๒

๔

๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๒๒๗/๒๕๕๒

๕

๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๓๓๑/๒๕๕๒

๕

๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๓๗๕/๒๕๕๒

๔

๕ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อพิจาณาคาร้องเลขรับที่ ๔๖๐/๒๕๕๕

๓

๖ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๔๖๑/๒๕๕๒

๔

๗ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๔๘๗/๒๕๕๒

๓

๘ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๖๔๒/๒๕๕๒

๓

๙ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณากรณีที่ดินและป่า

๑๐

๑๐ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องด้านสิทธิที่อยู่อาศัย

๖

๑๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเกี่ยวกับการได้รับบริการสาธารณสุข

๕

๑๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของเด็ก เยาวชน สตรี และ
๑๓
ความเสมอภาคของบุคคล
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาและจัดทายุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตาม
๑๔
หลักสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

๔
๕
๑๓

๓๙๐

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ

จานวน
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจยกร่างระเบียบและประกาศเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติฉบับใหม่
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม และพิจารณาคัดเลือกบุคคล
๑๖
และองค์กรที่มผี ลงานด้านสิทธิมนุษยชนดีเด่น ประจาปี ๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการตามอานาจหน้าที่ของ กสม. รวม ๗ คณะ

๕๗

๑ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องร้องเรียน

๕

๒ คณะอนุกรรมการตรวจร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ
๓
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๔ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย (ชุดที่ ๑)

๔

๑๑

๕ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย (ชุดที่ ๒)

๑๑

๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดพิมพ์เอกสารและวัสดุประชาสัมพันธ์เพื่อการเผยแพร่

๑๐

๗ คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

๙

๑๕

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารการจัดการองค์กร รวม ๔ คณะ

๑๑
๑๖

๗

๕๐

๑ คณะอนุกรรมการเตรียมการจัดทาแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๒

๒ คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) กฎหมายและระเบียบ

๑๒

๓ คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) การอุทธรณ์และการร้องทุกข์
คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ระบบงาน อัตรากาลัง การเสริมสร้างวินัย
๔
และการบริหารงานบุคคล
รวมทั้งสิ้น ๓๘ คณะ

๑๓
๑๓
๓๒๒

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๓๙๑

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๓
ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ รวม ๙ คณะ

จานวน
อนุกรรมการ
๑๒๐

๑

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๑๔

๒

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑๔

๓

๑๕

๕

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านการคุม้ ครองสิทธิแรงงานและการประกอบอาชีพ
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ
และชนพื้นเมือง
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิผสู้ ูงอายุ ผู้พิการ และการได้รับบริการสาธารณสุข

๖

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล

๑๐

๗

คณะอนุกรรมการด้านที่ดินและป่า

๑๑

๘

๑๔

๑

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้านสิทธิชุมชน
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อตรวจสอบกรณีเด็ก เยาวชน และสตรี
ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในด้านกระบวนการยุติธรรม
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ รวม ๒๗ คณะ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านทีด่ ินและป่า ชุดที่ ๑

๒

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านทีด่ ินและป่า ชุดที่ ๒

๗

๓

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๓๕/๒๕๕๒

๓

๔

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๙๐/๒๕๕๒

๓

๕

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๑๗๔/๒๕๕๓

๓

๖
๗
๘

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเลขรับที่ ๓๘๐/๒๕๕๒
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องด้านสิทธิที่อยู่อาศัย
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของเด็ก เยาวชน สตรี และความ
เสมอภาคของบุคคล
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคาร้องที่ขอให้เสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง และ
คาร้องขอให้ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อทาการศึกษาและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพใน
การชุมนุมทางการเมือง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ทเี่ กิดขึ้นจากการชุมนุมของกลุ่ม นปช.

๓
๖
๕

๔

๙

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากการชุมนุมของ นปช.
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์การชุมนุม
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓

๑๔
๑๐

๑๘
๒๗๖
๙

๕
๘
๑๙
๑๗
๑๕
๑๔

๓๙๒

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

จานวน
อนุกรรมการ
๑๒

ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ

๑๕

๑๗

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน กรณีเหตุการณ์ความ
รุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จากกลุม่ ผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบกรณีเหตุการณ์ความรุนแรงจากการขอคืนพื้นที่จาก
กลุ่มผู้ชุมนุม เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๓
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ จังหวัดปัตตานี

๑๘

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา

๔

๑๙

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจชายแดนภาคใต้ จังหวัดนราธิวาส
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานภาคเอกชนดีเด่นการส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนของสตรี
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการส่งเสริม ปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๕๓
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจาปี ๒๕๕๓

๔

๑๖

๒๐
๒๑
๒๒
๒๓

๑๕
๔

๒๑
๒๗
๒๗
๑๒

๒๕

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตัดสินการประกวดคาขวัญเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการจัดทาประมวลคาศัพท์และความรู้ดา้ นสิทธิมนุษยชนเพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพของผู้ปฏิบตั ิและผู้ที่เกี่ยวข้องด้านสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทารายงาน Universal Periodic Review

๒๖

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตัดสินการประกวดภาพถ่ายเพือ่ ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

๑๐

๒๗

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันตอบปัญหาสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการตามอานาจหน้าที่ของ กสม. รวม ๕ คณะ

๙
๗๑

๑

คณะอนุกรรมการตรวจร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๔

๒

คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

๑๗

๓

คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานสิทธิมนุษยชนศึกษา

๒๔

๔

คณะอนุกรรมการส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

๑๒

๕

คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน

๑๔

๒๔

รวมทั้งสิ้น ๔๑ คณะ

๕
๙

๔๖๗

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๓๙๓

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๔
ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์/ด้านตรวจสอบ รวม ๑๐ คณะ
๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
๓ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม
๔ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล
๖ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี คนพิการ และความเสมอภาคของบุคคล
๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร
๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๙ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบัติทไี่ ม่เป็นธรรม
๑๐ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ รวม ๘ คณะ
๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านทีด่ ินและป่า
๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจด้านสถานะบุคคลของผูไ้ ร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อประสานการเตรียมการเป็นเจ้าภาพการประชุมความร่วมมือระหว่าง
๓
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งที่ ๑๖
๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทาหนังสือที่ระลึก "พระมหากษัตริยก์ ับงานสิทธิมนุษยชน" เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
๕ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาตัดสินการประกวดบทความเพือ่ ส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน
๖
๗
๘
๑
๒
๓
๔
๑

จานวน
อนุกรรมการ
๑๑๒
๑๐
๑๕
๙
๑๓
๑๐
๑๑
๑๑
๑๑
๙
๑๓
๑๓๕
๑๑
๑๑
๒๓
๘
๑๔

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจาปี ๒๕๕๔
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กร ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๕๔
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาไทยระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมความรู้
สิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการตามอานาจหน้าที่ รวม ๔ คณะ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข
คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง หรือ
ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
คณะอนุกรรมการสื่อสารสาธารณะเพื่อสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการองค์กร รวม ๑ คณะ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ

๓๓

๓๘
๙
๑๑
๙

รวมทั้งสิ้น ๒๓ คณะ

๒๙๓

๒๔
๑๑

๙
๘
๘

๓๙๔

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๕
ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ รวม ๑๒ คณะ
๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
๓ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๔ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ
ความเสมอภาคของบุคคล
๖ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านเด็ก สตรี ผูส้ ูงอายุ คนพิการคนพิการ และ
ความเสมอภาคของบุคคล
๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
๘ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า
๙ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร
๑๐ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผูไ้ ร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง
๑๑ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบตั ิที่ไม่เป็นธรรม
๑๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

รวม
๑
๒
๓
๔
๕
๖

๑
๒
๓

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ รวม ๗ คณะ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทาตัวชี้วัดการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจการจัดทาคาศัพท์สิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรมและ
สิทธิมนุษยชนศึกษา
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจาปี ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๕๕
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
เรือนจากลางขอนแก่นมีพฤติกรรมใช้กาลังทาร้ายร่างกายและลิดรอนสิทธิของผู้ต้องขัง
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวหาว่า
สถานีตารวจนครบาลสุทธิสารไม่ดาเนินคดีกับสถานที่ที่เปิดขายบริการทางเพศ
คณะอนุกรรมการตามอานาจหน้าที่ของ กสม. รวม ๖ คณะ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการ
การแก้ไข
คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง
หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม

จานวน
อนุกรรมการ
๑๓๗
๑๐
๑๒
๑๓
๑๒
๑๐
๑๑
๑๑
๑๑
๑๒
๑๒
๙
๑๔
๑๓๗
๘๐
๑๒
๖
๓๓
๒๔
๓
๒
๔๙
๙
๑๒
๘

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ

๔
๕

คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

๖

คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน

๑
๒
๓

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารการจัดการองค์กร รวม ๓ คณะ
คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ระบบงาน อัตรากาลัง การเสริมสร้างวินัย
และการบริหารงานบุคคล
คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) กฎหมายและระเบียบ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์
รวมทั้งสิ้น ๒๗ คณะ

๓๙๕

จานวน
อนุกรรมการ
๖
๗
๗
๓๒
๕
๑๔
๑๓
๒๙๘

๓๙๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๖
ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑
๒

ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ รวม ๑๓ คณะ
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนยุติธรรม
คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล
คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล
คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผสู้ ูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า
คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผู้ไร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง
คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบตั ิที่ไม่เป็นธรรม
คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ รวม ๖ คณะ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๕๗
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้สาระวาทีสิทธิมนุษยชนระดับมัธยมศึกษา

๓
๔ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจาปี ๒๕๕๖
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงและจัดทารายงานข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กรณีคา
๕
ร้องของผู้ได้รับผลกระทบจากนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖
๖ คณะอนุกรรมการจัดทาตัวชี้วัดการปฏิบัตติ ามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการตามอานาจหน้าที่ของ กสม. รวม ๗ คณะ
๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
๒ คณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการ
การแก้ไข
๓ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
๔ คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง
หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
๕ คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

จานวน
อนุกรรมการ
๑๔๑
๑๐
๑๒
๑๐
๑๑
๑๓
๑๒
๔
๑๑
๑๒
๑๑
๑๒
๙
๑๔
๙๕
๖
๒๒
๑๔
๓๒
๙
๑๒
๖๑
๙
๑๑
๑๓
๘
๖

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๓๙๗

จานวน
อนุกรรมการ
๖ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
๗
๗ คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน
๗
คณะอนุกรรมการด้านการบริหารการจัดการองค์กร รวม ๑ คณะ
๕
๑ คณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
๕
แห่งชาติ
๓๐๒
รวมทั้งสิ้น ๒๗ คณะ
ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ

๓๙๘

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๗
ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ

จานวน
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ รวม ๑๒ คณะ

๑๑๕

๑

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๑๐

๒

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑๐

๓

คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑๐

๔

คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล

๑๐

๕

คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล

๑๐

๖

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผสู้ ูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข

๔

๗

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๑๒

๘

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน

๑๓

๙

คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๑๒

๑๐ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิและสถานะบุคคลของผูไ้ ร้สัญชาติ ไทยพลัดถิ่น ผู้อพยพ และชนพื้นเมือง

๑๒

๑๑ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบตั ิที่ไม่เป็นธรรม

๙

๑๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ รวม ๕ คณะ

๓
๖๗

๑

๖
๒๒

๓

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๕๗
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล ๑๐ ธันวาคม ประจาปี ๒๕๕๗

๔

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจตรวจสอบสานวนการสอบสวนวินัย

๔

๕

คณะอนุกรรมการจัดทาตัวชี้วัดการปฏิบัตติ ามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน

๑๒

คณะอนุกรรมการตามอานาจหน้าที่ของ กสม. รวม ๗ คณะ
คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการศึกษาและประเมินรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนและมาตรการการแก้ไข
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษากฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม
คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง
หรือฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรม
คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการงานศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน

๖๐
๑๐
๑๑
๑๑

๒

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

๒๓

๘
๖
๗
๗

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

ที่
๑
๒
๓

ชื่อคณะอนุกรรมการ

๓๙๙

จานวน
อนุกรรมการ

คณะอนุกรรมการด้านการบริหารการจัดการองค์กร รวม ๓ คณะ

๓๔

คณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) กฎหมายและระเบียบ การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์
คณะอนุกรรมการข้าราชการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (อ.ก.ส.) ระบบงาน อัตรากาลัง การเสริมสร้างวินัย
และการบริหารงานบุคคล
รวมทั้งสิ้น ๒๗ คณะ

๙
๑๒
๑๓
๒๗๖

๔๐๐

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

รายชื่อคณะอนุกรรมการ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง ปี ๒๕๕๘
ที่

ชื่อคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์และการตรวจสอบ รวม ๑๓ คณะ

จานวน
อนุกรรมการ

๑๕๗

๑ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๑๐

๒ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิในกระบวนการยุติธรรม

๑๖

๓ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑๔

๔ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑๔

๕ คณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล

๑๐

๖ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคล

๑๐

๗ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิผสู้ ูงอายุ ผู้พิการ บุคคลหลากหลายทางเพศ และการสาธารณสุข

๔

๘ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

๑๔

๙ คณะอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชน

๑๓

๑๐ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านที่ดินและป่า

๑๓

๑๑ คณะอนุกรรมการด้านสถานะบุคคลและสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์และแรงงานข้ามชาติ

๑๖

๑๒ คณะอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านกฎหมายและการปฏิบตั ิที่ไม่เป็นธรรม

๑๐

๑๓ คณะอนุกรรมการปฏิบตั ิการยุทธศาสตร์ ด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

๑๓

คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ รวม ๔ คณะ
๑ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจขับเคลื่อนสิทธิเด็กในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทารายงานคู่ขนานการปฏิบตั ิตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ
(Convention on the Rights of Persons with Disabilities - CRPD)
๓ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม
ปกป้อง และคุม้ ครองสิทธิมนุษยชน ประจาปี ๒๕๕๗
๔ คณะอนุกรรมการจัดทาตัวชี้วัดการปฏิบัตติ ามอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
คณะอนุกรรมการตามอานาจหน้าที่ของ กสม. รวม ๕ คณะ

๕๓
๙
๑๐
๒๒
๑๒
๔๗

๑ คณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและกลั่นกรองรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๑๐

๒ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

๑๒

๓ คณะอนุกรรมการด้านคดีสิทธิมนุษยชนและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๔ คณะอนุกรรมการด้านเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพื่อส่งเสริมและ
คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๕ คณะอนุกรรมการสื่อสารสิทธิมนุษยชน

๑๑
๘

รวมทั้งสิ้น ๒๒ คณะ

๖
๒๕๗

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๔๐๑

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) เป็ น องค์ ก รตามรั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตาม
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕๖ และมาตรา ๒๕๗ และ
พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบด้วย ประธานกรรมการคน
หนึ่ง และกรรมการอื่น อีก หกคน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามคาแนะนาของวุฒิสภา จากผู้ซึ่งมี
ความรู้หรือประสบการณ์ด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นที่ประจักษ์ มีวาระการดา รง
ตาแหน่งหกปี และดารงตาแหน่งได้วาระเดียว
อานาจหน้าที่
๑. ตรวจสอบและรายงานการกระทาหรือการละเลยการกระทาอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
หรืออันไม่เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และเสนอ
มาตรการการแก้ไ ขที่ เ หมาะสมต่ อ บุค คลหรื อ หน่ วยงานที่ กระท าหรื อ ละเลยการกระท าดั ง กล่ า ว เพื่ อ
ดาเนินการในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดาเนินการตามที่เสนอ ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อดาเนินการต่อไป
๒. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ ร้องเรียนว่า
บทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วยรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ
๓. เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลปกครอง ในกรณีที่เห็นชอบตามที่มีผู้ร้องเรียนว่า กฎ
คาสั่ง หรือการกระทาอื่นใดในทางปกครองกระทบต่อสิทธิมนุษยชนและมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
๔. ฟ้ องคดี ต่ อศาลยุ ติ ธรรมแทนผู้ เสี ยหาย เมื่ อได้ รั บการร้ องขอจากผู้ เสี ยหายและเป็ นกรณี ที่
เห็นสมควรเพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนรวม ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
๕. เสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภาหรือคณะรัฐมนตรี
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๖. ส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
๗. ส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
๘. ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การ
อื่นในด้านสิทธิมนุษยชน
๙. จัดทารายงานประจาปีเพื่อประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ และเสนอต่อ
รัฐสภา
๑๐. ประเมินผลและจัดทารายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีเสนอต่อรัฐสภา
๑๑. เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ในกรณีที่ประเทศไทยจะเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญา
เกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
๑๒. อานาจหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

๔๐๒

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

รูปทรงดอกบัว
คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออาทรระหว่างเพื่อนมนุษย์
อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม
คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เป็นส่วนสาคัญ
ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ
คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ในการโอบอุ้มคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ
ด้วยหลักแห่งความเสมอภาค และภราดรภาพ

สีน้ำเงิน
คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการทางานเพื่อประชาชน
คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม
เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย

๔๐๓

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

๔๐๔

หนังสือที่จัดพิมพ์ เผยแพร่ ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ชุดที่สอง

อนุุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือก
ประติบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
การเลือกประติบัติทางเชื้อ
ชาติในทุกรูปแบบ

อนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประ
ติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้
มนุษยธรรม หรือที่ย่ายีศักดิ์ศรี

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก, พิธีสาร
เลือกรับของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็กอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

กติการะหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง

กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง, พิธี
สารเลือกรับ ฉบับที่สองแห่งกติกา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง
และสิทธิทางการเมือง

กติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

๔๐๕

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

พระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

รายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ตามกระบวนการ Universal Periodic Review
(รอบที่ 1) และข้อเสนอแนะจากกระบวนการ UPR

ศัพท์สิทธิมนุษยชน

ประมวลรายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอใน
การปรับปรุงกฎหมาย และกฎของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
: เล่ม 1 ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2554 - 31 ธันวาคม 2557

การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 87 ว่าด้วยเสรีภาพในการสมาคมและการคุ้มครองสิทธิ
ในการรวมตัว และฉบับที่ 98 ว่าด้วยสิทธิในการรวมตัว และ
การร่วมเจรจาต่อรอง และการอนุวัติกฎหมายภายใน

รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่สอง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม
สิทธิผู้หญิง

สิทธิในการรับบริการ
สาธารณสุขตามระบบ
หลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ ระบบ

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการคุ้มครองสิทธิของผู้
อพยพหนีภัยสงครามและข้อเสนอในการปรับปรุง
แก้ไข พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522

สิทธิในชีวิต

10 เรื่องเด่น สิทธิมนุษยชนด้านกฎหมาย
และการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

สิทธิของบุคคลในเกียรติยศ
ชื่อเสียง กรณีพิพิธภัณฑ์ชีวิต
ของวัดพระบาทน้่าพุ

คู่มือการท่าความเข้าใจ เรื่อง สิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง

คนไทยตามมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ.
สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
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สิทธิของเธอ สิทธิของฉัน สิทธิของเรา
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นคน
ศักยภาพแห่งความ
สร้างสรรค์

รายงานเรื่องโทษประหารชีวิต
ในประเทศไทย

การอนุวัติกฎหมายไทยตาม
อนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ

มาตรฐานและการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชน
ส่าหรับเจ้าหน้าที่ต่ารวจ : คู่มือสิทธิมนุษยชน
ฉบับขยายความ ส่าหรับเจ้าหน้าที่ต่ารวจ

ปฏิทินแห่งความหวังจากครรภ์มารดา
ถึงเชิงตะกอน : สิทธิมนุษยชน

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

ส่งเสียงดังๆ หยุดยั้งการเลือกปฏิบัติ

หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิ
มนุษยชนส่าหรับธุรกิจ :
ตามกรอบงานองค์การ
สหประชาชาติในการ
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