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ค�ำน�ำ
	 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตจิดัท�าข้ึนเพือ่แสดงผลการด�าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
(ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	ถึงวันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐)	ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		
ชดุที	่๓	ซึง่เป็นหน้าทีแ่ละอ�านาจตามพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธมินษุยชน	
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๔๕	 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	๒๕๖๐)	 ซึ่งให้คณะกรรมการ		
จัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อคณะรฐัมนตรแีละรฐัสภา	โดยอย่างน้อยให้คณะกรรมการสรปุปัญหา	อปุสรรค	
และข้อเสนอแนะในการด�าเนินการและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป

	 รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐		
ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนได้แสดงเนือ้หาถงึ	ผลส�ำเร็จ	ในการด�าเนนิงานทีส่�าคญัของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ชุดที่	๓	และส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหน้าที่และอ�านาจ
ของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต	ิมาตรา	๒๔๗	แห่งรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๖๐	และ	พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	ใน	๗		ด้าน	คือ	(๑)	ผล
การด�าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 (๒)	 ผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและ	
การประสานงานเครอืข่าย	(๓)	การจดัท�าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	
เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(๔)	ผลการด�าเนินงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	(๕)	ผลการ
ด�าเนนิงานด้านสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ	(๖)	ผลการด�าเนนิงานการพัฒนาบคุลากรด้านสิทธมินษุยชน		
และ	(๗)	ผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	(ICT)	ด้านสิทธิมนุษยชน

	 คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	รายงานฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ให้แก่หน่วย
งานภาครัฐ	สถาบันการศึกษา	ภาคประชาสังคม	เครือข่ายด้านสิทธิมนุษยชน	และประชาชนทั่วไป

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
มกราคม	๒๕๖๑
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๓ ค�าน�า

๗ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ชุดที่	๓

๑๖ ผู้บริหารส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๗ ภาพตราสัญลักษณ์

๑๘ วิสัยทัศน์	พันธกิจ

๑๙ ปณิธาน	อุดมการณ์	และมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

๒๐ บทสรุปผู้บริหาร

๒๐ สรุป	ผลส�ำเร็จ	ในการด�าเนินงานที่ส�าคัญ	๗	ด้าน

๒๗ สรุป	ปัญหำ อุปสรรค	และ	ข้อเสนอแนะ	ในการด�าเนินการ

๔๑ บทที่	๑	ข้อมูลพื้นฐาน

๔๒ ส่วนที่	๑	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔๒ ๑.๑	ความเป็นมา

๔๒ ๑.๒	อ�านาจหน้าที่

๔๓ ส่วนที่	๒	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔๓ ๒.๑	อ�านาจหน้าที่

๔๓ ๒.๒	โครงสร้างองค์กร	อัตราก�าลัง

๔๕ ส่วนที่	๓	แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔๕ ๓.๑	แผนยทุธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๕

๔๖ ๓.๒	งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

๔๘ ๓.๓	แผนที่กลยุทธ์ของยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๕

สำรบญั
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๔๙ บทที่	๒	ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

๕๐ ๑.	ผลการด�าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑๐๔ ๒.	ผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการประสานงาน

เครือข่าย

๑๒๘ ๓.	การจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	

และกฎ	เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑๒๙ ๔.	ผลการด�าเนินงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน

๑๔๑ ๕.	ผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

๑๕๖ ๖.	ผลการด�าเนินงานการพัฒนาบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน

๑๕๙ ๗.	ผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 ด้าน

สิทธิมนุษยชน

๑๖๓ บทท่ี	๓	รายงานงบการเงนิ	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ

๑๘๙ ภาคผนวก

๑๙๐ -	 การประชมุคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตด้ิานบรหิารปีงบประมาณ		

พ.ศ.	๒๕๖๐

๑๙๑ -	 เรือ่งเสนอทีป่ระชมุคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิด้านบริหาร	ทีส่�าคัญ

๑๙๙ -	 ประกาศแต่งตัง้ประธานกรรมการและกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิชดุที	่๓

๔๖ ตารางท่ี	๑	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
	 ส�านกังานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๕๒ ตารางท่ี	๒	 ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชน

สำรบญัตำรำง

สำรบญั
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๔๔ แผนภาพที่	๑ โครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔๗ แผนภาพที่	๒ ยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๕

๔๘ แผนภาพที่	๓ แผนที่กลยุทธ์ของแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๕

๕๐ แผนภาพที่	๔ จ�านวนเรือ่งทีมี่การร้องเรยีนว่าถกูละเมิดสิทธมินษุยชน	หรอืมีการปฏบิตัทิี่
ไม่เป็นธรรม	หรอืเป็น	เรือ่งที	่กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมดิ
สิทธิมนุษยชน	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

๕๑ แผนภาพที่	๕ จ�านวนเรือ่งทีมี่การร้องเรยีนว่าถกูละเมิดสิทธมินษุยชน	หรอืมีการปฏบิตัทิี่
ไม่เป็นธรรม	หรอืเป็นเรือ่งที	่กสม.	เหน็สมควรให้มกีารตรวจสอบการละเมดิ
สิทธิมนุษยชน	จ�าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ

๕๑ แผนภาพที่	๖ จ�านวนเรือ่งทีมี่การร้องเรยีนว่าถกูละเมิดสิทธมินษุยชน	หรอืมีการปฏบิตัทิี่
ไม่เป็นธรรม	หรอืเป็นเรือ่งที	่กสม.เหน็สมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	จ�าแนกตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน

๕๓ แผนภาพที่	๗ การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงาน	
ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธมินษุยชน	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

๕๔ แผนภาพที่	๘ การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด	
สิทธิมนุษยชนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามสาเหตุการยุติเรื่อง

๕๔ แผนภาพที่	๙ การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด	
สิทธิมนุษยชนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

๕๕ แผนภาพที่	๑๐ การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิด	
สิทธิมนุษยชนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามสาเหตุการยุติเรื่อง

๕๖ แผนภาพที่	๑๑ การติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	 ก่อนปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

๕๖ แผนภาพที่	๑๒ การติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	 ปีงบประมาณ		
พ.ศ.		๒๕๖๐	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

๕๗ แผนภาพที่	๑๓ การติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายก่อน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

๕๘ แผนภาพที่	๑๔ การติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

สำรบญัแผนภำพ
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คณะกรรมกำรสิทธิมนษุยชนแหง่ชำต ิชุดที ่๓

นายวัส ติงสมิตร
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางอังคณา นีละไพจิตร
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายชาติชาย สุทธิกลม
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ลาออก	๕	เมษายน	๒๕๖๐)
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ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
•	นิติกร	กรมแรงงาน	(ก่อนจัดตั้งกระทรวงแรงงาน)
•	นิติกร	ธนาคารแห่งประเทศไทย
•	ผู้พิพากษาศาลจังหวัด	ปากพนัง	นครสวรรค์	ชลบุรี	และศาลแขวงพระนครใต้
•	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงขอนแก่น	และศาลจังหวัดสุพรรณบุรี
•	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
•	ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์	ภาค	๓
•	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์	ภาค	๒	และศาลอุทธรณ์	ภาค	๓
•	รองประธานศาลอุทธรณ์	ภาค	๖
•	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจ�าส�านักประธานศาลฎีกาท�าหน้าที่	 staff	 ของเลขาธิการส�านักงานศาล
ยุติธรรมก�ากับงานด้านกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

•	ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
•	ผู้พิพากษาศาลฎีกา	แผนกคดีปกครอง	คดีทรัพย์สินทางปัญญาฯ	และคดีเลือกตั้ง
•	ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
•	ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา	สังกัดศาลฎีกา	ส�านักงานศาลยุติธรรม
•	กรรมาธิการวิสามัญในร่าง	พ.ร.บ.	ที่ส�านักงานศาลยุติธรรมเป็นเจ้าของร่าง
•	กรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา
•	อาจารย์พเิศษในมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเกริก	มหาวทิยาลัยศรีปทมุ	มหาวทิยาลัยเกษมบณัฑติ	ฯลฯ
•	อาจารย์พิเศษบรรยายวิชากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
•	งานวิทยากรให้ความรู้ทางกฎหมายในการสัมมนาและทางวิทยุกระจายเสียง

นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประวัติการศึกษา
ปี	๒๕๑๘ นิติศาสตร์บัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี	๒๕๒๑ เนติบัณฑิตไทย	ส�านักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ปี	๒๕๓๔ Master	of	Laws	(LL.M.),	Southern	Methodist	University	(SMU),	USA.

ปี	๒๕๕๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชน	(กฎหมายมหาชน)	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
•	ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลฉัตรสุดา
•	ผู้พิพากษาสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัว	จังหวัดสมุทรปราการ	๒๖	ปี
•	ผู้ประนีประนอมประจ�าศาลจังหวัดสมุทรปราการ	และ	ศาลแขวงสมุทรปราการ
•	อนุกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ
•	กรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจ�าจังหวัดสมุทรปราการ
•	ผูท้รงคุณวุฒ	ิสาขาผูม้ปีระสบการณ์ด้านสวสัดกิารเดก็ภาคเอกชน	และสาขากฎหมายภาคเอกชนในคณะกรรมการ
คุ้มครองเด็ก	จังหวัดสมุทรปราการ

•	อนกุรรมาธกิารด้านสตร	ีในคณะกรรมาธิการการพฒันาสงัคมและกจิการเด็ก	สตร	ีผูส้งูอาย	ุคนพกิาร	และผูด้้อยโอกาส	วุฒิสภา
•	กรรมการสมาคมสตรีไทย	แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์
•	กรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษากรุงเทพมหานคร
•	กรรมการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว	จังหวัดสมุทรปราการ

ต�าแหน่งอื่น ๆ และรางวัล
•	รางวัลเกียรติยศ	แม่ศรีเรือน	ประจ�าปี	๒๕๔๙
•	สตรีไทยดีเด่น	ประจ�าปี	๒๕๕๗	จากสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
•	นารีศรีสตรีวิทยา	จากสตรีวิทยาสมาคม	ปี	๒๕๕๗

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ประวัติการศึกษา
อนุบาล	โรงเรียนเฉลิมวิทยาบางเมือง

ป.	๑	-	๗		โรงเรียนเซนต์จอห์น

มศ.	๑	-	๕	โรงเรียนสตรีวิทยา

ปี	๒๕๒๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต	(สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปี	๒๕๒๖ สังคมศาสตรมหาบัณฑิต	(สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข)	มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี	๒๕๓๑ ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(ปฐมวัยศึกษา)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี	๒๕๓๓ ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(ประถมศึกษา)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี	๒๕๔๒ นิติศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี	๒๕๔๔ ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(บริหารการศึกษา)	มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปี	๒๕๕๙ หลักสูตร	“หลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย”	(นธป.)	รุ่นที่	๔	วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

ปี	๒๕๖๐ หลักสูตร	“วิทยาการพลังงานส�าหรับนักบริหารระดับสูง”	(วพน.)	รุ่นที่	๙	
สถาบันวิทยาการพลังงาน	กระทรวงพลังงาน
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ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
•	สมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
•	ผู้พิพากษาศาลสมทบ	ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง/ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี
•	รองประธานผู้พิพากษาสมทบศาลจังหวัดนนทบุรีแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
•	ประธานผู้ประนีประนอม	ศาลจังหวัดนนทบุรี/ผู้ประนีประนอมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี	
	 ศาลอาญา
•	นายกสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชินูปถัมภ์
•	ประธานมูลนิธิสถาบันศึกษาและพัฒนาการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี	(ส.พ.ส.)
•	รองประธานมูลนิธิสตรีเพื่อสันติภาพ
•	กรรมาธิการวสิามญัพจิารณาพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครวัและวธิพีจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั	
พ.ศ.	๒๕๕๓	ของสภาผู้แทนราษฎร

•	ผู้อ�านวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ	มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

•	อาจารย์ก�ากับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง	การเสริมสร้างสังคมสันติสุข	สถาบันพระปกเกล้า
•	กรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรสัมฤทธิบัตรและวุฒิบัตร	 ของส�านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล	 สถาบัน	
พระปกเกล้า

•	กรรมการจัดท�าหลักสูตรการไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพาทในชุมชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวง
ยุติธรรม

•	กรรมการอ�านวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
•	กรรมการอ�านวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ประวัติการศึกษา
ปี	๒๕๑๙ นิติศาสตรบัณฑิต	(เกียรตินิยมอันดับ	๒)	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปี	๒๕๕๑ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ)	
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปี	๒๕๕๓ ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข	รุ่นที่	๒	สถาบันพระปกเกล้า

นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ต�าแหน่งอื่น ๆ และรางวัล
•	 ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	 ให้เป็น	 “บุคคลผู้ท�าคุณ
ประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน”	ประจ�าปี	๒๕๕๓

•	 ได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	 ให้เป็น	“ครอบครัวไทยมี
สุข	สภาสตรีแห่งชาติ”	ประจ�าปี	๒๕๕๓
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ประวัติการศึกษา
ปี	๒๕๒๑ วิทยาศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี	๒๕๒๓ แพทยศาสตรบัณฑิต	มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี	๒๕๒๘ ประกาศนียบัตรการแพทย์ชั้นสูง	มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี	๒๕๓๑ วุฒิบัตรศัลยศาสตร์	แพทยสภา

ปี	๒๕๓๘ ประกาศนียบัตรนักบริหารชั้นสูง	กระทรวงสาธารณสุข

ปี	๒๕๕๑ ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน	สถาบันพระปกเกล้า

ปี	๒๕๕๓ ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
•	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลศรีบุญเรือง	จังหวัดอุดรธานี
•	ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลโคกส�าโรง	จังหวัดลพบุรี
•	ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขภูมิภาค	กระทรวงสาธารณสุข
•	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
•	นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
•	สาธารณสุขนิเทศก์
•	รักษาการผู้อ�านวยการส�านักระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	(ศูนย์นเรนทร)
•	รักษาการเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
•	ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
•	รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
•	กรรมการองค์การเภสัชกรรม	องค์การเภสัชกรรม
•	กรรมการบริหารบริษัท	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย	จ�ากัด	(บริษัทร่วมทุนองค์การเภสัชกรรม)
•	กรรมการบริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล	(องค์การมหาชน)

นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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เกดิทีก่รงุเทพมหานคร	ได้รบัการศกึษาตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาจนจบมธัยมศกึษาจากโรงเรยีนซางตาครูส้	
คอนแวนท์	 ธนบุรี	 ต่อมาได้เข้าศึกษาต่อที่คณะพยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 และรับราชการเป็นพยาบาล
วชิาชพีทีโ่รงพยาบาลศริริาช	ต่อมาได้เป็นประธานมูลนิธยุิติธรรมเพ่ือสนัติภาพ	ซ่ึงท�างานให้ความช่วยเหลอืเหยือ่จาก
การละเมดิสทิธมินษุยชนในพืน้ทีข่ดัแย้งในจงัหวดัชายแดนภาคใต้	รวมถงึเหยือ่การทรมาน	การบงัคบับคุคลสูญหาย	
และสนับสนุนส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิง	

องัคณา	นลีะไพจติร	เคยด�ารงต�าแหน่งกรรมาธกิารยกร่างรัฐธรรมนญู	ปี	๒๕๕๐	เป็นกรรมาธกิารการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	วุฒิสภา	ปี	๒๕๕๐	-	๒๕๕๗	ร่วมในคณะผู้เขียนรายงานประเทศไทยตามกติกาสากล
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ฉบับที่	๒	(Thailand	Country	Reporter	on	the	UN	International		
Covenant	on	Civil	and	Political	Rights-	2nd	Periodic	Review)	และกรรมาธกิารร่างพระราชบญัญติัความเท่าเทยีม	
ระหว่างเพศ	ปี	๒๕๕๘	ฯ

ภารกิจ	 และการท�างานด้านสิทธิมนุษยชน	 ท�าให้อังคณา	 นีละไพจิตร	 ได้รับเกียรติยศ	 และรางวัลทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ	 เช่น	 ได้รับการยกย่องจากสภาสหภาพยุโรปในฐานะ	 “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน
หญิง”	 (Women	Human	 Rights	 Defender)	 และได้รับการยกย่องจากองค์การนิรโทษกรรมสากล	 (Amnesty		
International)	ให้เป็น	“ผูน้�าของนกัปกป้องสทิธมินษุยชนในภาคใต้ของประเทศไทย”		รับรางวลั	“รางวลักวางจูเพ่ือ	
สิทธิมนุษยชน”	(Gwangju	Prize	for	Human	Rights)	จากประเทศเกาหลีใต้	เมื่อ	ปี	๒๕๔๙	และรับพระราชทาน
รางวัล	“ผู้หญิงอิสระ”จากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินัดดามาตุ	เมื่อปี	๒๕๕๑

ในปี	 ๒๕๕๓	 อังคณา	 นีละไพจิตร	 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 “De	 Chevalier	 De	 I’Ordre	 de	 la	
Le’gion	d’Honneur”	จากประธานาธิบดีของประเทศฝรั่งเศส	 ในฐานะ	“นักสิทธิมนุษยชนแถวหน้าคนหนึ่งของ
ประเทศไทย”	อังคณา	ได้รบัรางวลั	“ผูห้ญงิทีม่บีทบาทปกป้องสิทธมินษุยชนในประเทศไทย”	จากคณะกรรมาธกิาร
สิทธิมนุษยชน	สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค	วุฒิสภา	เมื่อปี	๒๕๕๗	

ในเดือนธันวาคม	๒๕๕๗	อังคณา	นีละไพจิตร	ได้รับการยกย่องจากองค์การเพื่อความเสมอภาคระหว่าง
เพศและเสริมพลงัของผูห้ญงิแห่งสหประชาชาต	ิ(UN	WOMEN)	ให้เป็นหนึง่ใน	“สตรีผู้ประสบความส�าเร็จของโลก”	
(Women	of	Achievement)	และในเดอืนธนัวาคม	๒๕๖๐	องัคณาได้รบัพระราชทานปรชัญาดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์
สาขาสิทธิมนุษยชนศึกษา	จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นางอังคณา นีละไพจิตร
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ประวัติการศึกษา
ปี	๒๕๑๗ รัฐศาสตรบัณฑิต	(สังคมวิทยา	-	มานุษยวิทยา)	เกียรตินิยมอันดับสอง	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี	๒๕๔๓ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ปี	๒๕๕๗ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาชาติพันธุ์ศึกษาอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง	มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
•	 เลขานุการโครงการศูนย์การเรียนเพื่อชุมชนในเขตภูเขา	กรมการศึกษานอกโรงเรียน
•	สมาชิกวุฒิสภา	 จังหวัดเชียงราย	 (ปี	 ๒๕๔๓	 -	 ๒๕๔๙)	 และเป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม		
คณะกรรมาธิการกิจการเด็กสตรี	 ผู้สูงอายุ	 คณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน	และคณะกรรมาธิการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

•	สมาชิกสภานติบิญัญตัแิห่งชาต	ิ(ปี	๒๕๔๙	-	๒๕๕๑)	และประธานคณะกรรมาธิการวสิามญัศกึษาปัญหาและแนวทาง
แก้ไขการใช้สถานะทางกฎหมายและสิทธิของบุคคลในประเทศไทย	สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

•	อนุกรรมการ	ในคณะอนกุรรมการด้านสทิธแิละสถานะบคุคลของผูไ้ร้สญัชาต	ิไทยพลดัถิน่	ผูอ้พยพและชนพืน้เมือง
ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

•	กรรมการรับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	ตามพระราชบัญญัติสัญชาติ	(ฉบับที่	๕)	พ.ศ.	๒๕๕๕
•	ผู้ร่วมก่อตั้ง	และเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา	(พชภ.)
•	ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
•	ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนฯ	ส�านักงานคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)
•	กรรมการคัดเลือกรางวัลลูกโลกสีเขียว

นางเตือนใจ ดีเทศน์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ประวัติการศึกษา
•	ศิลปศาสตรบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ปี	๒๕๒๐
•	ประกาศนียบัตรนักปกครองระดับสูง	รุ่นที่	๓๕	วิทยาลัยการปกครอง
•	ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง	รุ่นที่	๓๖	วิทยาลัยนักบริหาร
•	ประกาศนียบัตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน	รุ่นที่	๑๖	วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
•	หลักสูตรผู้บริหารงานกระบวนการยุติธรรมระดับสูง	รุ่นที่	๙	วิทยาลัยการยุติธรรม
•	ประกาศนียบัตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยชั้นสูง	รุ่นที่	๑๖	สถาบันพระปกเกล้า

ประวัติการท�างานที่ส�าคัญ
พ.ศ.	๒๕๒๐ เริ่มรับราชการที่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พ.ศ.	๒๕๓๖ ผู้อ�านวยการกองตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด

พ.ศ.	๒๕๔๑ ผู้อ�านวยการส�านักปราบปรามยาเสพติด

พ.ศ.	๒๕๔๓ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พ.ศ.	๒๕๔๙ ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

พ.ศ.	๒๕๕๒ อธิบดีกรมราชทัณฑ์

พ.ศ.	๒๕๕๔ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม

ก.พ.	๒๕๕๖	-	ก.ย.	๒๕๕๗ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(ครบเกษียณอายุราชการ	๓๐	กันยายน	๒๕๕๗)

นายชาติชาย สุทธิกลม
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
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ผูบ้รหิำรส�ำนกังำนคณะกรรมกำร
สิทธมินษุยชนแหง่ชำติ

นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาววารุณี เจนาคม
		รองเลขาธิการคณะกรรมการฯ

นางหรรษา บุญรัตน์
			ที่ปรึกษาส�านักงานฯ			

นายโสพล จริงจิตร
			ที่ปรึกษาส�านักงานฯ			

นางสาวอัจฉรา ฉายากุล
			ที่ปรึกษาส�านักงานฯ			

  นายบุญเกื้อ สมนึก
		รองเลขาธิการคณะกรรมการฯ

  นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์
		รองเลขาธิการคณะกรรมการฯ
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ภำพตรำสัญลกัษณ์

รูปทรงดอกบัว

คือ		 ความมีคุณธรรม	ความเอื้ออาทรระหว่าง
	 เพื่อนมนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของคนไทย

รูปคนล้อมเป็นวงกลม

คือ		 การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของ
	 สังคม	เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชน
	 ให้เป็นส่วนส�าคัญ	ในกระบวนการพัฒนาประเทศ

รูปมือ 

คือ		 การร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนของสงัคมทัง้ในระดบัประเทศ
	 และระหว่างประเทศ	ในการโอบอุม้คุม้ครองศกัด์ิศรีความ
	 เป็นมนษุย์	สทิธิและเสรภีาพ	ด้วยหลกัแห่งความเสมอภาค	
	 และภราดรภาพ	

สีน�้าเงิน 

คือ		 สขีองความเชือ่มัน่ของประชาชนและทกุภาคส่วน
ของสงัคม	

คอื		 ความมุง่มัน่	อดทนในการท�างานเพือ่ประชาชน	
คอื		 ความสามคัค	ีและการประสานพลังอย่างหนกัแน่น	

จากทกุภาคส่วนของสงัคม	เพือ่เสรมิสร้างวฒันธรรม
สทิธมินษุยชนในสงัคมไทย
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วสัิยทศัน์
เป็นสถาบันอิสระในการร่วมสร้างสังคมให้เคารพสิทธิมนุษยชน

พันธกจิ
๑.	 ด�าเนินงานให้เกิดการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ	กฎหมาย	พันธกรณีระหว่างประเทศ

ด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะต้องปฏิบัติตาม
๒.	 ส่งเสรมิความรูค้วามเข้าใจและสร้างความตระหนกัในหลกัสทิธมินษุยชน	แก่ทุกภาคส่วนอย่างทัว่ถงึ	และ

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมกัน
๓.	 ท�างานร่วมกบัทกุภาคส่วนในลกัษณะเครอืข่ายอย่างเป็นระบบ	ด้วยกระบวนการปฏบิติังานท่ีมีมาตรฐาน	
๔.	 ประสานความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ
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ประมวลจริยธรรมกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
และเจ้ำหน้ำที่ของส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

(ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๓)

ปณิธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่
มีความปรารถนา	มุ่งมั่น	และตั้งใจจะปกป้องคุ้มครอง
สนับสนุนและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล
ที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม

อุดมการณ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่
ต้องเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอภาคของบุคคล
ที่ได้รับการรับรอง	หรือคุ้มครอง	ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	หรือตามกฎหมายไทย
หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทย	มีพันธกรณีที่จะต้องปฏิบัติตาม
และจะยึดมั่นในหลักนิติธรรม	โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชน

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเจ้าหน้าที่	ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็น

ค่านิยมหลัก	๙	ประการ	
										(๑)	การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
										(๒)	การมีจิตส�านึกที่ดี	ซื่อสัตย์	สุจริตและรับผิดชอบ
										(๓)	การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
										(๔)	การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	เป็นธรรม	และถูกกฎหมาย
										(๕)	การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
										(๖)	การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
										(๗)	การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	รักษามาตรฐาน	มีคุณภาพ	โปร่งใส	และตรวจสอบได้
										(๘)	การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
										(๙)	การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
(ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยำยน ๒๕๖๐)

รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดท�าขึ้นเพ่ือแสดงผลการด�าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) โดย
แสดงถึง ผลส�าเร็จ ในการด�าเนินงานที่ส�าคัญของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชุดที่ 
๓ และส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติตามหน้าที่และอ�านาจของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มาตรา ๒๔๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ใน ๗ ด้าน คือ 

(๑) ผลการด�าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
(๒) ผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการประสานงานเครือข่าย 
(๓) การจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ เพ่ือส่งเสริม

และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
(๔) ผลการด�าเนินงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน 
(๕) ผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ 
(๖) ผลการด�าเนินงานการพัฒนาบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน
(๗) ผลการด�าเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) ด้านสิทธมินษุยชน

สรุป ผลส�ำเร็จ ในกำรด�ำเนินงำนที่ส�ำคัญ ๗ ด้ำน
	
๑. ผลการด�าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

๑.๑ การตรวจสอบการละเมิดสิทธมินษุยชน โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	คณะกรรมการสทิธิมนษุย
ชนแห่งชาติ	(กสม.)	ได้รับเรื่องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	กสม.	เห็น
สมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ทั้งสิ้น	๖๑๙	เรื่อง	โดยมีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรม	สูงที่สุด	จ�านวน	๑๙๓	เรื่อง	คิดเป็น	ร้อยละ	๓๑.๑๘	เพศชาย	ร้องเรียนสูงที่สุด	จ�านวน	๓๔๖	เรื่อง	คิดเป็น	ร้อย
ละ	๕๕.๙๐	และพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียนสูงที่สุด	คือ	ภาคใต้	จ�านวน	๑๔๕	เรื่อง	คิดเป็น	ร้อยละ	๒๓.๔๒

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	กสม.	ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน	ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐	โดยมีผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	รวมทั้ง
สิ้น	๑,๐๐๙	เรื่อง	จ�าแนกเป็นเรื่องที่ส่งต่อให้องค์กรอื่นที่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาแก้ไข	๙๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๙.๐๒	เป็น
เรื่องที่ยุติการตรวจสอบ/ยุติเรื่อง	๘๘๔	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๘๗.๖๑	มีมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	
๒๖	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒.๕๘
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๑.๒ ผลการด�าเนินงานการติดตามผลการด�าเนินการด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย
(๑) การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 	จ�าแนกเป็น	(๑.๑)	

การติดตามผลด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนก่อน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการและสามารถยุติการติดตามได้	 รวมท้ังส้ินจ�านวน	 ๒๙	
รายงาน	โดยเป็นสิทธิชุมชน	สูงที่สุด	จ�านวน	๑๖	รายงาน	คิดเป็น	ร้อยละ	๕๕	และ	(๑.๒)	การติดตามผลด�าเนินการตาม
มาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มีเร่ือง	
ร้องเรียนทีต่รวจสอบแล้วเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน	ซ่ึง	กสม.	ได้ก�าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธิมนุษยชน	
ไปยังองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๓๕	รายงาน	โดยเป็น	สิทธิชุมชน	สูงที่สุด	จ�านวน	๑๑	รายงาน	คิดเป็น	ร้อยละ	๓๑	

(๒) ผลการด�าเนินงานการติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	 จ�าแนกเป็น	 (๒.๑)	การติดตาม
การด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	 ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการตามข้อ
เสนอแนะนโยบายและสามารถยุติการติดตามได้ภายในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 รวมทั้งส้ินจ�านวน	 ๗	 รายงาน	 โดย
เป็นการเลอืกปฏิบตัไิม่เป็นธรรม	สงูทีส่ดุ	จ�านวน	๓	รายงาน	คดิเป็น	ร้อยละ	๔๓	และ	(๒.๒)	การตดิตามการด�าเนนิการตาม	
ข้อเสนอแนะนโยบาย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๑๒	รายงาน	โดยเป็นสิทธิในการรับบริการทาง
สาธารณสุข	สูงที่สุด	จ�านวน	๓	รายงาน	คิดเป็น	ร้อยละ	๒๕	

(๓) ผลการด�าเนินงานการติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	 จ�าแนกเป็น	
(๓.๑)	การติดตามผลด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ซึ่งหน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้ด�าเนนิการ	และสามารถยตุกิารตดิตามได้	รวมทัง้สิน้	จ�านวน	๗๒	รายงาน	โดยเป็นสิทธใินกระบวนการยตุธิรรม	
สูงที่สุด	จ�านวน	๓๕	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๔๙	และ	(๓.๒)	การติดตามผลด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
กฎหมาย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๑๒	รายงาน	โดยเป็นสิทธิในกระบวนการยุติธรรม	สูงที่สุด	จ�านวน	
๓	รายงาน	คิดเป็น	ร้อยละ	๒๗

โดยแสดงรายละเอียดกรณีตัวอย่าง	 ผลการด�าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๑๙	กรณี	ดังนี้

กรณท่ีี ๑ สทิธชิมุชนและสทิธใินการมส่ีวนร่วมในการจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม	กรณกีล่าวอ้าง
ว่าร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	....	กระทบต่อสิทธิมนุษยชน	

กรณีที่ ๒	สิทธิชุมชน	และเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	กรณีกล่าวอ้างว่าชาวประมงพื้นบ้านได้รับผลกระทบ
จากการประกาศบังคับใช้พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘

กรณีที่ ๓	 สิทธิชุมชน	 กรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 (ฉบับที่	 ๑๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐		
ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน�้า

กรณทีี ่๔ สทิธชิมุชน	กรณกีล่าวอ้างว่าการก่อสร้างคลังก๊าซแหลมใหญ่และท่าเทียบเรือของคลังก๊าซ	มผีลกระทบ	
ต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย

กรณีที่ ๕ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	กรณีนโยบายและแผนการด�าเนินงานเพื่อ
ลดความพิการแต่ก�าเนิด	โดยการก�าหนดให้กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร
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กรณีที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	กรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย	
พ.ศ.	๒๕๕๘	ก�าหนดคุณสมบตัแิละลกัษณะต้องหา้มของพนักงานรักษาความปลอดภยัมีผลกระทบต่อสทิธแิละเสรภีาพใน
การประกอบอาชีพ

กรณท่ีี ๗ ศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	และสทิธเิสรีภาพในร่างกาย	กรณกีารใช้เคร่ืองพันธนาการประเภทกุญแจเท้า
แก่ผู้ต้องขังนักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่	จ�านวน	๗	คน	เมื่อวันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙

กรณีท่ี ๘ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	 กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานสอบสวน

กรณีที่ ๙	สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในทรัพย์สิน	กรณีกล่าวอ้างว่าเจ้าพนักงานยักยอก
ทรัพย์สินของกลาง

กรณีท่ี ๑๐	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	 กรณีกล่าวอ้างว่าโรงเรียนบังคับให้นักเรียนตรวจเลือดเพื่อหา	
การติดเชื้อเอชไอวีและใช้เป็นเงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

กรณีที่ ๑๑	การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ	กรณีกล่าวอ้างว่านิสิตนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์
ทางเพศหรือวิถทีางเพศไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิถกูบงัคบัให้ไว้ทรงผมและแต่งกายตามเพศก�าเนดิในการเข้าเรยีน	การเข้าสอบ
วัดผล	การฝึกปฏิบัติงาน	และการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

กรณีท่ี ๑๒	 สิทธิผู้พิการ	 กรณีกล่าวอ้างว่าประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายของ
สถาบันการศึกษาทางไกลละเมิดสิทธิคนพิการ

กรณีท่ี ๑๓	 สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 กรณีกล่าวอ้างว่าเด็กถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐตรวจเก็บตัวอย่าง	
สารพันธุกรรม	(ดีเอ็นเอ)	ในพื้นที่ต�าบลยะหา	อ�าเภอยะหา	จังหวัดยะลา

กรณีที่ ๑๔ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข	กรณีกล่าวอ้างว่าคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช	ย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพโดยไม่ได้รับความยินยอมของผู้ร้อง

กรณีที่ ๑๕ สิทธิแรงงาน	กรณีกล่าวอ้างว่า	บริษัท	ธ.	จังหวัดลพบุรี	ละเมิดสิทธิแรงงานและจ�ากัดเสรีภาพใน
การเดินทาง

กรณีที่ ๑๖	กรณีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของประเทศไทย

กรณีที่ ๑๗	สิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	กรณีการเปิดเผยประวัติการกระท�าความผิดทางอาญา
ของเด็กและเยาวชน

กรณีที่ ๑๘ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีค�าร้องที่มีการกล่าวอ้างว่ามีการกระท�าทรมาน	และการปฏิบัติ
หรือการลงโทษอื่นที่ไร้มนุษยธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
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๑.๓ ผลการด�าเนินงานอื่น ๆ ที่ส�าคัญเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 
(๑)	 ตรวจเยี่ยมเพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	 (ภายใต้โครงการจัดท�าข้อเสนอ

แนะนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากผลการตรวจเยี่ยม
สถานทีเ่สีย่ง)	ตรวจเยีย่มศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน	จ�านวน	๑๐	แห่ง	และสถานพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน	
จ�านวน	๕	แห่ง

(๒)	 การไกล่เกลี่ยเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 ระเบียบ	กสม.	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีไกล่เกลี่ย	พ.ศ.	๒๕๕๙	
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา	เม่ือวนัที	่๖	กนัยายน	๒๕๕๙	เพ่ือให้กลไกการไกล่เกลีย่เป็นทางเลอืกหนึง่ในการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน	โดยปัจจุบัน	มีค�ารอ้งทีเ่ขา้สู่กระบวนการไกล่เกลี่ยตามระเบยีบฯ	แล้ว	จ�านวน	๕	ค�ารอ้ง	สามารถ
ไกล่เกลี่ยจนเป็นที่ยุติแล้ว	จ�านวน	๓	ค�าร้อง	 โดยมีรายงานผลการไกล่เกลี่ยที่ผ่านการพิจารณาแล้ว	๑	 เรื่อง	คือ	สิทธิใน
การได้รบับรกิารสาธารณสขุและสวสัดกิารจากรฐั	กรณกีล่าวอ้างว่าโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึง่ปฏเิสธการร้องขอให้ตรวจสอบ
เอกซเรย์คอมพิวเตอร์	(CT	Scan)	เป็นเหตุให้วินิจฉัยโรคผิดพลาด

กรณทีี ่๑๙	การปรบัปรงุกฎหมายเพือ่แก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาตแิละเขตอทุยานแห่งชาตกิบัทีด่นิเอกชน
ทับซ้อนกัน	และกรณีราษฎรได้รับความเดือดร้อน	จากมาตรการทวงคืนผืนป่าตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	
๖๔/๒๕๕๗		ลงวันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๗	และที่	๖๖/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๗

นอกเหนือจาก	รายละเอียดกรณีตัวอย่างข้างต้น	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ยังมีกรณีผลการด�าเนินงานเพื่อ
การคุม้ครองสทิธมินษุยชนทีส่�าคญัอกีหลายกรณ	ีอาท	ิสิทธทิางเศรษฐกจิอนัเกีย่วเนือ่งกับการเลือกปฏบิติัโดยไม่เป็นธรรม	
กรณกีล่าวอ้างว่าคนกรดียางรายย่อยไม่ได้รบัอนญุาตให้ขึน้ทะเบยีนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบญัญตักิารยาง
แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	กรณีธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 ก�าหนดคะแนน
เฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 ในการรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน	สิทธิเด็ก		
ในการได้รับความช่วยเหลอืและการแนะแนวทางการเข้าศกึษาและการประกอบอาชพี	กรณพีบว่าเด็กตาบอดส	ีและสทิธแิละ	
เสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	กรณีกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท�าการทรมานระหว่างการถูกควบคุมตัว	เป็นต้น

๒. ผลการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและการประสานงานเครือข่าย ประกอบ
ด้วยผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

๒.๑ การส่งเสรมิสทิธมินษุยชน ประกอบด้วย	(๑)	โครงการพืน้ทีช่ายแดนภาคใต้ภายใต้หลกัการสทิธมินษุยชน	
(ภายใต้แผนบรูณาการขับเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจังหวดัชายแดนภาคใต้)	(๒)	โครงการขบัเคลือ่นงานด้านสทิธมินษุยชนในการ	
ส่งเสรมิ	ปกป้อง	คุม้ครองสทิธมินษุยชน	(ภายใต้แผนบรูณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์)	(๓)	โครงการ
สมัมนาวชิาการ	เรือ่ง	“ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัสญัชาติและสทิธใินความเป็นพลเมอืงของรฐัไทย”	(๔)	โครงการจดังาน
สมัมนาวชิาการเพือ่เผยแพร่และขบัเคลือ่น	“หลกัการชีแ้นะว่าด้วยธุรกจิและสิทธมินษุยชนของสหประชาชาตใินประเทศไทย	
(UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	:	UNGPs)”	(๕)	โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล	
๑๐	ธันวาคม	และ	(๖)	การจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา	

๒.๒ การประสานงานเครอืข่าย ประกอบด้วย	(๑)	การประสานงานระหว่างหน่วยราชการ	องค์การเอกชน	และ
องค์การอื่นด้านสิทธิมนุษยชนใน	เวที	กสม.	พบประชาชน	(๒)	การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	ประชาชน	
และองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	 เพื่อประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยท่ีได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ
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คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิ(๓)	การส่งเสรมิการท�างาน	และร่วมกจิกรรมกบัองค์กรทีไ่ด้ท�าความตกลงร่วมมือกับ
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(๔)	การประสานความร่วมมือ	และด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	
ร่วมกับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน	ภาคประชาสังคม	และเครือข่ายประชาชนทั่วประเทศ	และ	(๕)	การรับรององค์การ
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

๒.๓ การประชาสัมพันธ์เพื่อส่ือสารสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย	 (๑)	 โครงการส่ือมวลชนสัญจร	 (Press	
Tour)	 เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน	 (๒)	 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษย
ชน	(๓)	งานสื่อสารสิทธิมนุษยชนโดยผ่านกลไกโฆษกส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(๔)	โครงการส�ารวจ
การรับรู้ข่าวสาร	และความเข้าใจของประชาชนเพื่อการวางแผนการสื่อสารสิทธิมนุษยชน	(๕)	โครงการเสวนา	เรื่อง	โทษ
ประหารชีวติ...ลดการท�าผิด	หรอืควรคดิใหม่	(๖)	โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	สือ่ไทยกบัสทิธมินษุยชนไร้พรมแดน	
(๗)	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	การส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักในการเสนอข่าวที่เคารพสิทธิมนุษย
ชน	(๘)	โครงการสัมมนา	เรื่อง	พระราชก�าหนดการประมงกับการประมงที่ยั่งยืน	ระหว่างวันที่	๕	–	๖	กันยายน	๒๕๕๙	
(๙)	โครงการประชุมสามัญระดับโลกสมาคมสากลเพื่อหญิงรักหญิง	ชายรักชาย	คนรักสองเพศ	คนข้ามเพศ	และคนมีสอง
เพศ	ครั้งที่	๒๘	(๑๐)	โครงการสัมมนา	เรื่อง	การติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	....	(๑๑)	โครงการ
สัมมนา	เรื่อง	กรณีคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎร	อันเป็นผลมาจากการลงพื้นที่ภาคตะวันออก	(๑๒)	โครงการจัดงาน		
การเชิดชูเกียรติผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	เมื่อวันที่	๖	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	กรุงเทพมหานคร	
(๑๓)	โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	การเสรมิสร้างสมรรถนะผู้หญงิมสุลิมจังหวดัชายแดนภาคใต้ภายใต้โครงการจัดท�า	
ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมของผู้หญิงมุสลิมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้	ระหว่างวันที่	๖	–	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมซีเอส	ปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	

๓. การจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายและขอ้เสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย และกฎ เพ่ือส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

๓.๑ รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อ
รฐัสภา และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง รวมทัง้การตดิตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย จ�านวน ๑๒ เรือ่ง 

๓.๒ การให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในด้านสิทธิมนุษยชน จ�านวน ๔ 
เรื่อง
๔. ผลการด�าเนินงานการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

๔.๑ ผลการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ด�าเนินการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน	 จ�านวน	 ๓	 เรื่อง	
ได้แก่	(๑)	การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(Human	Rights	Due	Diligence)	และ
การจัดท�าคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม	รวมทั้งรายการตรวจสอบ	(checklist)	ที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม”	 (๒)	 โครงการศึกษาวิจัยแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๒	และ	(๓)	การศึกษาวิจัย	เรื่อง	“หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลใน
กรณีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล”	

๔.๒ การขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม ด�าเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรและหน่วยงานต่าง	ๆ	
ที่เกี่ยวข้อง	 ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจ	 น�าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์	 ดังนี้	 (๑)	 จัดพิมพ์หนังสือรายงานการ
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ศึกษาวจิยัและเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	และสถาบนัการศึกษา	จ�านวน	๕	เรือ่ง	(๒)	ใช้
เป็นข้อมลูในการสนบัสนนุการจดัท�ารายงานประเมนิสถานการณ์สทิธมินุษยชนประจ�าปีขององค์กร	จ�านวน	๔	เรือ่ง	 (๓)	ใช้
สนบัสนนุการจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน	รายงานผลการพิจารณา	การจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบาย/ข้อเสนอ
ในการปรบัปรงุกฎหมาย	จ�านวน	๔	เรือ่ง	และ	(๔)	ใช้เป็นข้อมลูเพือ่สนบัสนนุให้ภาคธุรกจิเคารพสทิธมินุษยชน	อาท	ิการจัด
ท�าสือ่เพือ่สือ่สารแนวคดิธุรกจิกบัสทิธมินษุยชน	การรณรงค์ให้ภาคธรุกจิด�าเนนิการตามหลักการ	UNGPs	จ�านวน	๔	เรือ่ง	

๔.๓ การจดัท�ารายงานการประเมินสถานการณ์สทิธมินษุยชนในประเทศไทย และ รายงานผลการปฏบิตังิาน
ประจ�าปี ด�าเนนิการจดัท�ารายงานการประเมนิสถานการณ์สทิธมินษุยชนในประเทศไทย	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	
๒	ฉบบั	คอื	รายงานการประเมนิสถานการณ์สทิธิมนษุยชนในประเทศไทย	ปี	๒๕๕๘	และ	รายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 ๒๕๕๙	 นอกจากนี้	 ยังได้จัดท�ารายงานเพื่อแสดงผลส�าเร็จในการด�าเนินงานของ	
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตแิละส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	๒	ฉบบั	คอื	รายงานผลการปฏบิตังิาน	
ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๘	และ	๒๕๕๙	ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

๕. ผลการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ประกอบด้วยผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

๕.๑ ความร่วมมอืกับสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินระดบัต่าง ๆ  ประกอบด้วย	๕.๑.๑	ความร่วมมือใน
ระดับสากลภายใต้กรอบพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(GANHRI)	๕.๑.๒	ความร่วมมือในระดับ
ภมูภิาคเอเชยี	-	แปซฟิิกภายใต้กรอบความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสิทธมินษุยชนแห่งชาติในภมูภิาคเอเชยี	-	แปซิฟิก	(APF)	
และ	๕.๑.๓	ความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	(SEANF)

๕.๒ ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและหน่วยงานของสหประชาชาติ ประกอบด้วย	
๕.๒.๑	การประชุมจัดโดย	AICHR	คือ	(๑)	การประชุมเรื่องการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมของภาคธุรกิจ	(Corpo-
rate	Social	Responsibility	:	CSR)	และสิทธิมนุษยชนในอาเซียน	ระหว่างวันที่	๓	–	๔	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรม	
Mandarin	Orchard	ประเทศสิงคโปร์	(๒)	การประชุมสัมมนาของ	AICHR	ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	(AICHR	Judicial	Colloquium	on	the	Sharing	of	Good	Practices	
regarding	International	Human	Rights	Law)	วันที่	๑๓	-	๑๕	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย	
(๓)	การประชุมระดับภูมิภาคของ	AICHR	เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน	ครั้งที่	๓	(3rd	AICHR	Regional		
Dialogue	on	 the	Mainstreaming	of	 the	Rights	of	People	with	Disabilities	 in	 the	ASEAN	Community)		
ระหว่างวันที่	๑๙	-	๒๑	มิถุนายน	๒๕๖๐	ที่จังหวัดภูเก็ต	และ	๕.๒.๒	การประชุม	UN	Forum	on	Business	and	Human	
Rights	ประจ�าปี	๒๕๕๙	ระหว่างวันที่	๑๔	-	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	นครเจนีวา	

๕.๓ การจัดท�ารายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย	 ๕.๓.๑	 รายงานคู่
ขนานการปฏิบัติตามกติกา	ICCPR	และ	๕.๓.๒	รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา	CEDAW

๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศ ประกอบด้วย	๕.๔.๑	สถาบันสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี	๕.๔.๒	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของกาตาร์	๕.๔.๓	สถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติของเดนมาร์ก	๕.๔.๔	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของบังกลาเทศ	และ	๕.๔.๕	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ของเครือรัฐออสเตรเลีย
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๕.๕ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ ประกอบ
ด้วย	๕.๕.๑	 การพบหารือกับผู้แทนส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 (OHCHR)	 ๕.๕.๒	 การ
พบหารือกับผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติ	(UN	Special	Rapporteur)	๕.๕.๓	การเชิญสมาชิกคณะท�างานของ
สหประชาชาตว่ิาด้วยธุรกจิกบัสทิธมินษุยชนเข้าร่วมงานสัมมนาวชิาการ	๕.๕.๔	การพบหารือกับอดตีกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติของประเทศเยอรมนี	และคณะผู้แทนจากมูลนิธิฟรีดริช	เนามัน	๕.๕.๕	การเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระหว่าง
เครอืข่ายของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้กบักลไกสิทธมินษุยชนของยโุรป	และ	๕.๕.๖	
ความร่วมมือระหว่าง	กสม.	กับสมาคมป้องกันการทรมาน	(Association	for	the	Prevention	of	Torture	:	APT)	

๖. ผลการด�าเนินงานการพัฒนาบุคลากรด้านสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยผลการด�าเนินงาน	ดังนี้	

๖.๑ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการประชมุท่ีจดัโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ ปีงบประมาณ	พ.ศ.	
๒๕๖๐	กสม.	 ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน	กสม.	 ไปเข้ารับการอบรมในหลักสูตรและการประชุมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัด
โดยหน่วยงานระหว่างประเทศ	จ�านวน	๙	ครั้ง

๖.๒ การฝึกอบรมและการสัมมนาโดยส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปีงบประมาณ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	ส�านักงาน	กสม.	ได้ด�าเนินการจัดการฝึกอบรมตลอดจนจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานด้าน	
สิทธิมนุษยชน	ทั้งด�าเนินการเองรวมถึงการจัดส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	ดังนี้	๖.๒.๑	การฝึกอบรม	จัด
โดยส�านักงาน	จ�านวน	๕	หลักสูตร	และ	จัดส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	เพื่ออบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วย
งานภายนอก	จ�านวน	๒๗	โครงการ/หลักสูตร	และ	๖.๒.๒	การสัมมนา	ประกอบด้วย	(๑)	โครงการสัมมนาวิชาการเพื่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง	ๆ	จัดการสัมมนา	จ�านวน	๑๐	ครั้ง	(๒)	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ
การพัฒนาองค์กร	และ	(๓)	โครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร	(Knowledge	Management)

๗. ผลการด�าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ด้านสิทธิมนุษยชน

ประกอบด้วยผลการด�าเนนิงาน	ดงันี	้๗.๑	การพฒันาระบบ/กลไก/บคุลากร	ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร
เพือ่สนบัสนนุการด�าเนินงานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตใิห้มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล	๗.๒	การจดัตัง้หอ
จดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน	๗.๓	ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน	และ	๗.๔	การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ส�านักงานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้รับการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�า
ปี	งบรายจ่ายอื่น	จ�านวน	๒๑๖,๔๕๕,๙๐๐.๐๐	บาท	(ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	จ�านวน	๒๑๔,๒๑๙,๓๐๐.๐๐	บาท)	
โดยจ�าแนกเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	จ�านวน	๑๒๕,๕๗๘,๒๐๐.๐๐	บาท	ค่าใช้จ่ายด�าเนินงาน	จ�านวน	๘๙,๙๘๘,๖๐๐.๐๐	
บาท	และครุภัณฑ์	ที่ดิน	และสิ่งก่อสร้าง	จ�านวน	๘๘๙,๑๐๐.๐๐	บาท	เพื่อใช้จ่ายในแผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล	
และพฒันาระบบบรหิารภาครฐั	ส�าหรบัผลผลติท่ี	๑	การส่งเสรมิสทิธมินษุยชน	และ	ผลผลติที	่๒	การคุม้ครองสทิธมินษุยชน		
แผนงานบุคลการภาครัฐ	 แผนงานบูรณาการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	 แผนงานบูรณาการการ
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	และแผนงานบูรณาการการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
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สรุปปัญหำ อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในกำรด�ำเนินกำร

รายงานผลการปฏิบัตงิานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติเป็นไปตามหน้าท่ีและอ�านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๔๕	 (มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๑๓	 ธันวาคม	 ๒๕๖๐)	 ของคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซึ่งให้คณะกรรมการ	 จัดท�ารายงานประจ�าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา	 โดยอย่างน้อยให้	
คณะกรรมการสรปุปัญหา	อปุสรรค	และข้อเสนอแนะในการด�าเนนิการและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทัว่ไป	โดยจาก	
การด�าเนินงานที่ผ่านมาของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสามารถสรุปสภาพปัญหา	 อุปสรรค	 ตลอดจนม	ี
ข้อเสนอแนะ/แนวทางเพื่อแก้ไขปัญหา	ดังต่อไปนี้

๑. การลดอันดบัสถานะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ส่งผลกระทบต่อภาพลกัษณ์ 
ดา้นสิทธมินษุยชนของประเทศและรัฐบาล ตลอดจนภาพลักษณข์อง กสม. ซึง่อาจท�าให้สญูเสยี 
ความน่าเชื่อถือและการยอมรับในสายตาประชาคมสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ

๑.๑ กระบวนการสรรหาและแต่งตัง้ กสม. ไม่มบีทบญัญัติท่ีระบถึุงการปรกึษาหารอือย่างกว้างขวาง 
(broad consultation) หรือการมีส่วนร่วม (participation) ของภาคประชาสังคมในกระบวนการรับสมัคร 
(application) การคัดกรอง (screening) และกระบวนการสรรหา (selection) รวมถึงการเผยแพร่โฆษณา
ต�าแหน่งที่ว่างและการมีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครที่ชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอ 

แนวทางการแก้ไข	 กสม.	 ได้จัดท�าข้อเสนอเกี่ยวกับกระบวนการสรรหา	 กสม.	 เสนอต่อคณะกรรมการ	
ร่างรฐัธรรมนญูในการจดัท�าร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	....		
เพือ่ให้การสรรหา	กสม.	มกีระบวนการท่ีโปร่งใส	เน้นการปรกึษาหารอื	และ/หรอืการมีส่วนร่วม	ให้ความส�าคญักบัคณุสมบตัิ
ของผู้สมัครในการสรรหา	 (merit-based	 selection)	 รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ข่าวการรับสมัครอย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้
ผู้สมัครที่มาจากภาคส่วนต่าง	ๆ	ของสังคมและมีคุณวุฒิด้านการศึกษาที่หลากหลาย	เพื่อเป็นหลักประกันความเป็นอิสระ
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม

๑.๒ การไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายเรื่องความคุ้มกันและความเป็นอิสระ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
คุ้มกันประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง
หรือทางอาญา เนื่องจากการที่ตนได้ปฏิบัติตามหน้าที่และอ�านาจโดยสุจริต 

แนวทางการแก้ไข	กสม.	ได้เสนอต่อคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูว่า	ร่างพระราชบญัญตัปิระกอบรัฐธรรมนญูว่า
ด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	....	ควรมบีทบญัญติัคุม้ครองการท�างานของ	กสม.	เพ่ือป้องกนัมิให้การปฏบัิติ
หน้าทีโ่ดยสจุรติของประธานกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตแิละกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตติกอยูภ่ายใต้อทิธิพลจาก
ภายนอก	หรือถูกข่มขู่ที่จะมีการด�าเนินคดีทางกฎหมาย	ซึ่งจะท�าให้	กสม.	สามารถให้ข้อคิดเห็นในประเด็นสิทธิมนุษยชน	
ได้อย่างเป็นอิสระโดยไม่ถูกแทรกแซง
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๒. การติดตามผลด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบ
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ที่มีมติไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด�าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหา

ได้แก่	มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชน	ข้อเสนอแนะเชงินโยบาย	และข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย	
ซึ่งได้ติดตามประเมินผลการด�าเนินการโดยประสานการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียน	พบว่า	ยังมีการด�าเนินการตามรายงาน
ผลการตรวจสอบบางส่วนของหน่วยงานราชการทีเ่กีย่วข้องได้ด�าเนนิการพยายามแก้ไขปัญหาดงักล่าวมาอย่างต่อเนือ่ง	ซึง่
มีความคืบหน้าเป็นระยะ	 ๆ	 แต่ยังไม่สามารถยุติเรื่องหรือการด�าเนินการได้	 เนื่องจากมีปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนิน
การตาม	มติ	ของ	กสม.	โดยสรุปได้ดังนี้

๒.๑ มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนของ กสม. ท่ีก�าหนดไว้ในรายงานการตรวจสอบ 
การละเมิดสิทธิมนุษยชน เป็นเพียงข้อเสนอแนะหรือค�าแนะน�า ไม่มีสภาพบังคับตามกฎหมาย ท�าให้ส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องไม่ให้ความส�าคัญหรือไม่พยายามที่จะด�าเนินการเพื่อให้มาตรการดังกล่าวบรรลุผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบกับส่วนราชการส่วนมากมักยึดติดกับการปฏิบัติตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่ มากกว่าการ
ปกป้องคุ้มครองหรือแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ	สมควรให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ	กสม.	โดยเคร่งครัดตามก�าหนดระยะเวลา	หากไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว	หรือ
มีข้อจ�ากัดในข้อกฎหมายให้รายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ

๒.๒ มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนของ กสม. ท่ีก�าหนดไว้ในรายงานการตรวจ
สอบการละเมดิสทิธิมนษุยชน ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องไม่สามารถปฏบิตัใิห้เป็นไปตาม มต ิของ กสม. ได้ เนือ่งจาก

-	ขัดต่อข้อกฎหมายและระเบียบของส่วนราชการ	
-	ขาดความชัดเจนในแนวทางด�าเนินงานที่จะน�าไปปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็นรูปธรรม
-	ข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินใช้ระยะเวลานาน	เพราะต้องพิสูจน์สิทธิในที่ดินพิพาทให้เป็นที่ยุติ	
-	มีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง	ท�าให้ขาดการบูรณาการในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
-	ส่วนราชการที่ได้รับแจ้งให้ด�าเนินการตามมติ	กสม.	ไม่มีอ�านาจหน้าที่โดยตรง	
ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ	สมควรให้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ส่วนราชการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไข

ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของ	กสม.	โดยเคร่งครัดตามก�าหนดระยะเวลา	หากไม่เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าว	หรือ
มีข้อจ�ากัดในข้อกฎหมายให้รายงานพร้อมเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการ

๒.๓ การติดตามผลด�าเนินการตามข้อเสนอแนะปรับปรุงกฎหมาย ในการแก้ไขปัญหาการละเมิด 
สิทธมินษุยชนของ กสม. ท่ีมีไปยงัคณะรฐัมนตร ีเมือ่คณะรฐัมนตรสีัง่การให้ส่วนราชการท่ีเกีย่วข้องไปพจิารณา
ด�าเนนิการแล้วรายงานกลบัมานัน้ คณะรฐัมนตรจีะมมีตเิพยีง “รบัทราบ” รายงานของส่วนราชการเท่านัน้ ซึง่
อาจไม่มีหลักประกันอย่างแน่นอนว่าส่วนราชการจะด�าเนินการให้เป็นไปตามรายงานดังกล่าวหรือไม่ เพียงใด 
ประกอบกับไม่มบีทบญัญัตแิห่งกฎหมายทีใ่ห้อ�านาจ กสม. ติดตามทวงถามการด�าเนนิตามข้อเสนอแนะนโยบาย
และข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ที่ กสม. มีไปยังคณะรัฐมนตรี 

ข้อเสนอแนะในการด�าเนินการ	 สมควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีอ�านาจติดตามทวงถาม	
การด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	 และกฎ	 ที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติมีไปยังคณะรัฐมนตรี
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๓. การพิจารณาร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ 
ประธานกรรมการ กรรมการ และอนกุรรมการ คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(ฉบบัที ่..)  
พ.ศ. .... ทีส่�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตเิสนอตัง้แต่ปี	๒๕๕๒	ทีค้่างการพจิารณาในชัน้ของคณะรฐัมนตรี

แนวทางการแก้ไข	คณะรฐัมนตรคีวรพจิารณาร่างพระราชกฤษฎกีาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ
ประธานกรรมการ	กรรมการ	และอนุกรรมการ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	เพื่อให้เป็นไป
ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๗๕	และพระราชบญัญติัคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๖	ให้แล้วเสร็จในเวลาอันสมควร	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐)
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EXECUTIVE SUMMARY
ANNUAL REPORT 2017

The Third National Human Rights Commission of Thailand
(1st October 2016 – 30th September 2017)
The National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT) compiled this Annual 
Report for the year 2017 to report results of our operation in the 2017 fiscal year (from 1st 

October 2016 to 30th September 2017) by showing successes of major works of the Third 
National Human Rights Commission and Office of the National Human Rights Commission  
according to duties and authority of the National Human Rights Commission  
in Section 247 of the Constitution of the Kingdom of Thailand, B.E. 2560 (2017) and 
the National Human Rights Commission Act, B.E. 2542 (1999) in 7 areas as follows: 

(1) Results of operation in the area of human rights protection;
(2) Results of operation in the area of human rights promotion and network  
coordination;
(3) Preparation of policy recommendations and recommendations for improvement 
of laws and rules to promote and protect human rights;
(4) Results of operation in the area of human rights research and studies;
(5) Results of operation in the area of international human rights;
(6) Results of operation in the area of human rights personnel development; and
(7) Results of operation in the area of human rights information and communication 
technology (ICT).
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Summary of successes in 7 important areas of operation
	
1. Results of operation in the area of human rights protection consisting of 
results of operation as follows:

1.1 Examination of human rights violation:
In	the	2017	fiscal	year,	the	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand	(NHRCT)	received	a	

total	of	619	petitions	about	human	rights	violation	or	unfair	treatment	or	cases	the	NHRCT	considered		
that	 there	 should	 be	 examination	 about	 human	 rights	 violation.	 	 Violation	 of	 rights	 in	 the	 justice		
process	accounted	for	the	highest	proportion	with	193	cases	or	31.18	per	cent.	Petitions	came	most	
from	individuals	at	55.90	per	cent	or	346	cases	and	the	area	where	highest	number	of	petitions	came	
from	was	the	Southern	Region	with	145	cases	or	23.42	per	cent	of	all	cases.	In	2017	fiscal	year,	the	
NHRCT	checked	petitions	and	issued	reports	showing	results	of	examination	on	cases	of	human	rights	
violation	from	1st	October	2016	to	30th	September	2017	with	a	total	of	1,009	cases	being	considered	or	
checked	which	can	be	divided	into	91	cases	or	9.02	per	cent	that	were	cases	sent	to	other	organizations	
with	authority	to	consider	correcting	the	problems,	884	cases	or	87.61	per	cent	that	were	cases	being	
dismissed	or	examination	had	ended,	and	26	cases	or	2.58	per	cent	were	cases	of	which	measures	had	
been	taken	to	solve	human	rights	violation	problems.

1.2 Monitoring actions taken according to measures to solve human rights violation 
problems:

They	can	be	divided	into	29	reports	of	examination	carried	out	before	the	2017	fiscal	year	of	
which	related	agencies	had	taken	actions	and	monitoring	can	be	terminated	consisting	of	16	cases	of	
community	rights	or	55	per	cent	and	35	reports	of	which	the	NHRCT	had	checked	the	petitions	and	
found	that	they	were	cases	of	human	rights	violation	and	came	up	with	measures	to	solve	human	
rights	problems	for	related	state	agencies	to	take	actions;	and	11	of	them	or	31	per	cent	involved	
community	rights.	

1.3 Monitoring actions taken according to the policy recommendations:
They	can	be	divided	into	7	reports	of	actions	taken	according	to	results	of	consideration	with	

policy	recommendations	before	the	fiscal	year	2017	of	which	related	agencies	took	actions	according	
to	the	policy	recommendations	and	could	conclude	the	monitoring	work	within	this	fiscal	year	and	43	
per	cent	of	them	or	3	cases	were	unfair	discrimination,	and	12	reports	of	actions	according	to	results	
of	consideration	with	policy	recommendations	in	the	fiscal	year	2017	of	which	25	per	cent	or	3	cases	
were	right	to	receive	public	health	care	service.	
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1.4 Monitoring actions taken according to policy recommendations about improve-
ment of laws:

They	can	be	divided	into	72	reports	of	actions	taken	according	to	results	of	consideration	with	
policy	recommendations	before	the	fiscal	year	2017	of	which	related	agencies	took	actions	according	
to	the	policy	recommendations	and	could	conclude	the	monitoring	work	within	this	fiscal	year	and	49	
per	cent	of	them	or	35	cases	were	right	in	the	justice	process,	and	12	reports	of	actions	according	to	
results	of	consideration	with	policy	recommendations	in	the	fiscal	year	2017	of	which	25	per	cent	or	
3	cases	were	right	to	receive	public	health	care	service.	

Details	are	given	as	examples	of	actions	taken	to	protect	human	rights	by	the	National	Human	
Rights	Commission	in	the	fiscal	year	2017	in	19	cases	as	follows:

Case	no.1	:	Community	right	and	right	to	participate	in	the	management	of	natural	resources	and		
environment	in	case	of	a	claim	that	the	Mineral	Bill,	B.E.	.…	affected	human	rights;

Case	no.2	:	Community	right	and	right	to	occupational	freedom	in	case	of	a	claim	that	local	
fishermen	were	affected	by	proclamation	of	the	Fishery	Decree,	B.E.	2558	(2015);

Case	no.3	:	Community	right	in	case	of	a	claim	that	the	Navigation	in	Thai	Water	Act	(Issue	
no.17),	B.E.	2560	(2017)	affected	coastal	communities	and	communities	by	the	water;

Case	no.4	:	Community	right	in	case	of	a	claim	that	construction	of	Laem	Yai	Gas	Depot	and	
pier	of	the	gas	depot	affected	the	environment	and	occupations	of	Klong	Noi	community;

Case	no.5	:	Right	to	receive	public	health	care	service	and	welfare	from	the	State	in	case	of	policy	
and	plan	of	actions	to	reduce	disabilities	by	birth	by	requiring	that	Folic	acid	was	a	part	of	food	ingredients;	

Case	no.6	:	Right	and	liberty	to	occupation	in	case	of	a	claim	that	the	Security	Business	Act,	
B.E.	2558	(2015)’s	provisions	about	qualifications	and	prohibitions	of	security	guards	affected	right	and	
liberty	to	occupation;

Case	no.7	:	Human	dignity	and	right	and	liberty	to	body	in	case	of	the	use	of	shackle	in	form	
of	foot	padlock	with	7	detainees	who	were	in	a	student	group	called	‘The	New	Democracy	Movement’	
on	5th	July	2016;

Case	no.8	:	Right	in	the	justice	process	in	case	of	a	claim	that	inquiry	officials	were	not	fair	in	
performing	their	duties;

Case	no.9	:	Right	in	the	justice	process	related	to	right	to	properties	in	case	of	a	claim	that	
officers	embezzled	the	property	in	dispute;

Case	no.10	 :	Unfair	discrimination	 in	case	of	a	claim	that	a	school	had	forced	students	to	
undergo	a	blood	test	to	check	HIV	virus	and	used	it	as	a	condition	for	enrollment;

Case	no.11	:	Unfair	treatment	towards	a	person	because	of	sex	in	case	of	a	claim	that	students	
who	had	gender	identity	different	from	their	sex	at	birth	had	been	forced	to	wear	their	hair	and	dress	
according	their	sex	at	birth	to	attend	classroom,	take	an	examination,	receive	apprenticeship	and	attend	
the	degree	conferring	ceremony;

Case	no.12	:	Right	of	people	with	disabilities	in	case	of	a	claim	that	the	Distance	Education	Institute’s		
announcement	about	enrollment	of	students	at	upper	secondary	level	violated	right	of	people	with	disabilities;
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Case	no.13	:	Right	and	liberty	to	life	and	body	in	case	of	a	claim	that	a	child’s	DNA	sample	
was	collected	by	state	officials	in	Yaha	Sub-District,	Yaha	District,	Yala	Province;

Case	no.14	:	Right	to	receive	public	health	case	service	in	case	of	a	claim	that	Navamindharadhiraj		
University’s	Faculty	of	Medicine	Vajira	Hospital	transferred	a	complainant	to	another	health	facilities	
in	order	to	use	his	health	security	right	without	his	consent;

Case	no.15	:	Labour	right	in	case	of	a	claim	that	company	T	in	Lopburi	Province	violated	labour	
right	and	restricted	liberty	to	travel;

Case	no.16	:	A	case	about	solving	problems	in	the	management	of	power	resources	in	Thailand;
Case	no.17	:	Children’s	right	in	the	criminal	justice	process	in	case	that	children	and	juvenile’s	

criminal	offence	records	had	been	revealed;
Case	no.18	:	Right	in	the	justice	process	in	case	of	a	petition	claiming	that	there	had	been	

torture	and	inhumane	treatment	or	other	punishment	in	the	southern	border	provinces;
Case	no.19	:	Improvement	of	laws	to	solve	problems	of	national	reserved	forest	and	national	

park	areas	overlapping	with	private	lands,	and	case	of	people	suffered	from	the	measures	to	take	back	
forest	lands	according	to	the	NCPO	order	no.	64/2557	dated	14th	June	2014	and	no.	66/2557	dated	
17th	June	2014.		

Apart	from	detailed	examples	above,	in	the	fiscal	year	2017,	there	were	many	more	important	
results	of	operation	to	protect	human	rights,	such	as	economic	right	related	to	unfair	discrimination	in	
case	of	a	claim	that	rubber	tappers	had	not	been	permitted	to	register	as	rubber	farmers	according	to		
the	Rubber	Authority	of	Thailand	Act,	B.E.	2015;	unfair	discrimination	in	case	that	the	Bank	of	Thailand	
(BOT)	required	external	persons	who	applied	to	be	selected	and	enrolled	as	BOT	staff	to	have	certain	
average	score	throughout	their	education	at	graduate	level;	children’s	right	to	receive	assistance	and	
advice	to	guide	their	education	and	occupation	in	case	that	children	had	been	found	to	have	colour	
blindness;	and	right	and	liberty	to	life	and	body	in	case	of	a	claim	that	people	had	been	tortured	while	
being	detained	by	state	officials.

1.5 Results of other important operation to protect human rights consisting of:
(1)	Making	visits	to	promote	respect	and	actions	according	to	human	right	principle	(under	

a	project	to	prepare	policy	recommendations	and/or	recommendations	on	improvement	of	laws	to	
promote	and	protect	human	rights	from	results	of	visits	to	risky	places)	to	10	Juvenile	Training	Centres,	
and	5	Juvenile	Observation	and	Protection	Centres;

(2)	Arbitration	for	protection	of	human	rights,	the	NHRCT	came	up	with	Regulation	Concerning		
Rules	 and	Methods	 for	 Arbitration,	 B.E.	 2559	 (2016),	 which	was	 published	 in	 the	 Royal	 Gazette	
on	6th	September	2016,	to	make	arbitration	mechanism	an	option	for	solving	human	rights	violation	
problems.	At	present,	5	petitions	entered	arbitration	process	under	the	regulation,	3	petitions	were	
settled	and	a	report	on	results	of	arbitration	have	been	considered	and	approved;	it	was	about	right	
to	receive	public	health	care	service	and	welfare	from	the	state	in	case	of	a	claim	that	a	state	hospital	
refused	a	request	to	check	CT	Scan	results,	causing	incorrect	diagnosis.
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2. Results of operation in the area of human rights promotion and network 
coordination consisting of results of operation as follows:

2.1 Human rights promotion consisting	of	(1)	Southern	Border	Area	under	Human	Rights	Principle		
Project	(under	the	Propelling	Solutions	to	Problems	in	the	Southern	Border	Provinces	Integration	Plan);	
(2)	Human	Rights	Works	Propelling	Project	 for	Human	Rights	Promotion	and	Protection	 (under	 the	
Propelling	Management	of	Alien	Labour	and	Human	Trafficking	Problems	Integration	Plan);	(3)	Seminar	
on	“Legal	Problems	about	Nationality	and	Right	to	Citizenship	of	Thai	State”	Project;	(4)	Seminar	for		
Dissemination	and	Propelling	the	UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	(UNGPs);		(5)	10th	

December	International	Human	Rights	Day	Event	Project;	and	(6)	Human	Rights	Debate	Contest	in	English	
for	Higher	Education	Students	Project.

2.2 Network coordination consisting	of	(1)	coordination	between	government	agencies,	non-	
governmental	organizations	(NGOs)	and	other	organizations	working	on	human	rights	in	the	NHRCT	Meets	
the	People	Forum;	 (2)	coordination	with	education	 institutes,	 the	people	and	human	rights	NGOs	 for		
cooperation	with	universities	that	had	memorandum	of	cooperation	with	Office	of	the	National	Human		
Rights	 Commission;	 (3)	 promotion	 of	works	 and	 activities	with	 organizations	 that	 had	 agreement	 of		
cooperation	with	Office	of	 the	National	Human	Rights	Commission;	 (4)	 coordination	of	 human	 rights		
cooperation	and	activities	with	NGOs	networks,	civil	society	sector	and	people’s	networks	all	over	the	
country,	and	(5)	accreditation	of	human	rights	NGOs.

2.3 Public relations for human rights communication consisting	of	the	following	projects	
as:	(1)	press	tour	for	dissemination	of	news	about	human	rights	situation;	(2)	Public	Relations	for	Human	
Rights	Communication,	(3)	human	rights	communication	work	through	Office	of	the	National	Human	Rights		
Commission’s	spokesperson;	(4)	People’s	News	Awareness	and	Understanding	Survey	for	Human	Rights		
Communication	Planning;	(5)	Seminar	on	“Capital	Punishment	–	Reduces	Wrongdoing	or	Needs	Rethinking”;	
(6)	Seminar	Workshop	on	Thai	Media	and	Borderless	Human	Rights;	(7)	Seminar	Workshop	on	Knowledge	
Promotion	and	Awareness	Raising	for	Presentation	of	News	that	Respects	Human	Rights;	(8)	Seminar	on	the	
Royal	Ordinance	on	Fishery	and	Sustainable	Fishery	on	September	5-6,	2016;	(9)	the	28th	Global	Ordinary	
Meeting	of	International	Society	for	Lesbians,	Gays,	Bisexuals,	Transgender	and	Intersex;	(10)	Seminar	on	
Monitoring	Results	of	Deliberation	on	the	Mineral	Bill,	B.E.	….;	(11)	Seminar	on	the	Case	of	Thai	People	Being	
Missed	from	the	Citizen	Registration	which	was	a	result	of	the	NHRCT’s	field	visit	to	the	Eastern	Region;	(12)	
Women	Human	Rights	Defenders	Honouring	Event	on	6th	March	2017	at	Ambassador	Hotel	in	Bangkok;		
and	(13)	Workshop	on	Empowerment	of	Muslim	Women	in	the	Southern	Border	Province	under	the	project	
to	prepare	policy	recommendations	or	recommendations	for	improvement	of	laws	to	promote	access	to	
justice	among	Muslim	women	in	the	Southern	Border	Provinces	on	May	6-8,	2017,	at	CS	Pattani	Hotel	in	
Pattani	Province.



คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  |

Executive Summary

35

3. Preparation of policy recommendations and recommendations for  
improvement of laws and rules for promotion and protection of human rights 
consisting of results of actions as follows:

3.1 Reports on results of consideration to propose policy recommendations and  
recommendations for improvement laws and rules to the Parliament and related agencies, 
including monitoring actions according to the policy recommendations on 12 matters;

3.2 Giving human rights views on bills proposed by various government agencies 
on 4 matters.

4. Results of operation in the area of research and studies on human rights 
consisting of results of operation as follows: 

4.1 Results of research for knowledge development:
Research	was	conducted	on	3	areas	of	human	rights	that	were	(1)	research	on	“Human	Rights	

Due	Diligence	and	production	of	a	handbook	for	human	rights	due	diligence	of	hotel	business,	including	a	
checklist	on	hotel	business”;	(2)	research	project	on	the	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand’s		
Strategic	Plan	on	Business	and	Human	Rights,	B.E.	2560-2562	(2017-2019);	and	(3)	research	on	“Protec-
tion	of	Rights	and	Liberties	of	Persons	Principle	in	case	of	Contempt	of	Court	Offence”.

4.2 Propelling results of research to actions in society:
The	NHRCT	took	actions	to	propel	related	organizations	and	agencies,	including	interested	people	

in	general,	to	make	uses	of	research	results	as	follows:	(1)	printing	reports	of	research	results	on	4	matters		
and	disseminating	 them	to	government	agencies,	private	 sector,	 civil	 society	 sector	and	education	
institutes;	(2)	using	them	as	information	on	4	matters	to	support	preparation	of	the	NHRCT’s	annual	
report	on	human	rights	situation	assessment;	(3)	using	them	to	support	preparation	of	reports	on	re-
sults	of	petition	checking,	results	of	consideration,	policy	recommendations	and	recommendations	for	
improvement	of	laws	on	4	matters;	and	(4)	using	them	as	information	to	support	the	business	sector	
to	respect	human	rights,	such	as	production	of	media	for	communicating	the	concept	of	business	and	
human	rights	and	campaign	for	the	business	sector	to	act	according	to	UNGPs	on	4	matters.

4.3 Production of reports on human rights situation assessment in Thailand and 
annual report of the NHRCT:

In	2017	fiscal	year,	The	NHRCT	produced	two	reports	on	human	rights	situation	assessment	in	
Thailand,	as:	(1)	Report	for	the	year	2015;	and	(2)	Report	for	the	year	2016.		Moreover,	the	NHRCT	also	
produced	two	annual	reports	to	show	successes	from	operation	of	the	National	Human	Rights	Commis-
sion	of	Thailand	and	Office	of	the	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand	that	were	reports	on	
results	of	the	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand’s	operation	for	the	year	2015	and	2016.
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5. Results of operation in the area of international human rights consisting 
of results of the NHRCT’s operation as follows: 

5.1 Cooperation with national human rights institutions at various levels consisting	
of:	(5.1.1)	cooperation	at	international	level	under	the	framework	of	the	Global	Alliance	of	National	
Human	Rights	Institutions	(GANHRI);	(5.1.2)	cooperation	at	Asia-Pacific	Region	level	under	the	framework	
of	the	Asia	Pacific	Forum	(APF);	and	(5.1.3)	cooperation	between	national	human	rights	institutions	in	
South	East	Asia	National	Human	Rights	Institutions	Forum	(SEANF).

5.2 Cooperation with ASEAN’s human rights mechanisms and agencies of the United  
Nations consisting	of	 :	5.2.1	meetings	organized	by	AICHR	that	were:	 (1)	a	meeting	on	promotion	of		
Corporate	Social	Responsibility	(CSR)	and	human	rights	in	ASEAN	on	November	3rd	-	4th,	2016	at	Mandarin		
Orchard	Hotel	 in	Singapore,	 (2)	AICHR	Judicial	Colloquium	on	the	Sharing	of	Good	Practices	 regarding		
International	Human	Rights	Law	on	March	13th	-	15th,	2016	in	Kuala	Lumpur,	Malaysia,	(3)	3rd	AICHR	Regional		
Dialogue	on	the	Mainstreaming	of	the	Rights	of	People	with	Disabilities	in	the	ASEAN	Community	on	June	
19th	-	21st,	2017,	in	Phuket,	Thailand;	and	5.2.2	UN	Forum	on	Business	and	Human	Rights	2016	on	November		
14th	-	16th,	2016,	in	Geneva,	Switzerland.

5.3 Production of reports on actions according to human rights treaties consisting	of:	
(5.3.1);	a	shadow	report	on	actions	according	to	the	International	Covenant	on	Civil	and	Political	Rights	
(ICCPR);	and	(5.3.2)	a	shadow	report	on	actions	according	to	the	UN	Convention	on	the	Elimination	of	
All	Forms	of	Discrimination	Against	Women	(CEDAW).

5.4 Cooperation with national human rights institutions in other countries consisting	of:	
(5.4.1)	 National	 Human	 Rights	 Institution	 of	 the	 Republic	 of	 Korea,	 (5.4.2)	 National	 Human	 Rights		
Institution	of	Qatar;	(5.4.3)	National	Human	Rights	Institution	of	the	Republic	of	Denmark,	(5.4.4)	National	
Human	Rights	Institution	of	Bangladesh;	and	(5.4.5)	National	Human	Rights	Institution	of	Australia.

5.5 Cooperation with international organizations and international civil society  
organizations consisting	of	:	(5.5.1)	a	meeting	with	representatives	from	Office	of	High	Commissioner		
of	Human	Rights	(OHCHR;	(5.5.2)	a	meeting	with	the	UN	Special	Rapporteur;	(5.5.3)	inviting	members	o	
f	 UN	Working	 Group	 on	 Business	 and	 Human	 Rights	 to	 participate	 in	 seminar;	 (5.5.4)	 a	meeting	
with	 former	members	of	National	Human	Rights	Commission	of	Germany;	 (5.5.5)	participation	 in	 a		
meeting	between	the	network	of	National	Human	Rights	Institutions	in	South	East	Asia	and	human	rights		
mechanisms	 in	 Europe;	 and	 (5.4.6)	 cooperation	 between	 the	 NHRCT	 and	 the	 Association	 for	 the		
Prevention	of	Torture	(APT).
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6. Results of operation in the area of human rights personnel development 
consisting of results of operation as follows: 

6.1 Participation in training course and workshops organized by international 
agencies. 
In	2017	fiscal	year,	the	NHRCT	sent	staff	of	Office	of	the	NHRCT	to	attend	a	total	of	9	course	trainings	
and	workshops	organized	by	international	agencies.

6.2 Trainings and seminars organized by Office of the National Human Rights Commission 
of Thailand.

In	2017,	Office	of	the	NHRCT	organized	training	and	seminars	and	supported	personnel	to	attend	
training	organized	by	other	organizations	to	promote	development	of	human	rights	works	as	follows:	6.2.1 
Training;	Office	of	the	NHRCT	organized	5	training	courses	and	supported	personnel	to	attend	27	training	
courses	organized	by	other	organizations;	and	6.2.2 Seminar :	(1)	Academic	seminar	project	for	development	
of	human	 rights	 knowledge	 in	various	dimensions	organized	10	 seminars;	 (2)	Workshop	project	 for		
organizational	development;	and	(3)	Knowledge	management	project.

7. Results of operation in the area of human rights information and  
communication technology (ICT):

They	were	consisting	of	results	of	operation	as	follows:	7.1	Development	of	system	/	mechanism	/	personnel		
on	 information	 and	 communication	 technology	 to	make	 operation	 of	 the	 National	 Human	 Rights		
Commission	efficient	and	effective;	7.2	Establishment	of	a	Human	Rights	Archive;	7.3	Human	Rights	
Information	 Center;	 and	 7.4	 Office	 of	 the	 National	 Human	 Rights	 Commission’s	 development	 of		
personnel	on	information	technology.	

In	the	2017	fiscal	year,	Office	of	the	National	Human	Rights	Commission	receive	a	total	budget	of	
216,455,900.00	Baht	for	annual	expenses	and	other	expenses.	(In	2016	fiscal	year,	Office	of	the	NHRCT	
received	214,219,300.00	Baht.)	which	can	be	divided	into	125,578,200.00	Baht	for	personnel	expenses,	
89,988,600.00	Baht	or	operation	costs,	and	889,100.00	Baht	for	durable	goods,	land	and	buildings.		The	
budget	was	used	in	a	basic	plan	for	balance	adjustment	and	development	of	the	state’s	administrative	
system	to	achieve	product	no.1	–	human	rights	promotion,	and	product	no.2	–	work	plan	for	human	
rights	protection;	state	personnel;	work	plan	for	integrating	actions	to	solve	problems	in	the	southern	
border	provinces;	work	plan	for	integrating	actions	to	solve	alien	labour	problems	and	human	trafficking;	
and	work	plan	for	integrating	actions	to	promote	research	and	development.		(Details	are	in	Chapter	
4	–	budget	showing	financial	status,	Office	of	the	National	Human	Rights	Commission,	and	remarks	to	
the	financial	budget	for	the	year	which	ended	on	30th	September	2017.)
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Summary of Problems, Obstacles and Recommendations for Actions

The	 National	 Human	 Rights	 Commission	 of	 Thailand	 prepared	 an	 annual	 report	 for	 the	 year	
2017	 according	 to	 our	 duties	 and	 authority	 provided	 in	 Section	 45	 of	 the	National	 Human	 Rights	
Commission	 Organic	 Act,	 B.E.	 2560	 (2017)	 which	 came	 into	 force	 on	 13th	 December	 2017.	 The	
Act	 requires	 the	 National	 Human	 Rights	 Commission	 to	 prepare	 an	 annual	 report	 to	 present	 to	
the	 Council	 of	Ministers	 and	 the	 Parliament.	 	 The	 Commission	 is	 required	 to	 at	 least	 summarize		
problems,	obstacles	and	recommendations	for	actions	and	disseminate	this	report	to	the	public	in	
general.		From	operation	in	the	past	year,	the	National	Human	Rights	Commission	could	summarize	
problems,	obstacles	and	have	recommendations/guidelines	for	solving	the	problems	as	follows:

1. Downgrading of status of the National Human Rights Commission has  
affected human rights images of the country and the government, and also 
affected images of the NHRCT, possibly causing the NHRCT to lose credibility 
and recognition in the eyes of international human rights community:

1.1 There is no provision that requires broad consultation or participation of civil society 
sector in the application, screening and selection process, including public relations of vacancy  
and criteria for consideration of applicants’ qualifications that clear and detailed enough.

Guidelines for solutions:	The	NHRCT	came	up	with	proposals	about	selection	process	for	NHRCT	
members	and	presented	them	to	the	Constitution	Drafting	Committee	to	prepare	the	National	Human	
Rights	Commission	Organic	Act,	B.E.	.…	to	make	the	selection	process	transparent,	merit-based,	focusing	
on	consultation	and/or	participation	of	the	people,	and	widely	disseminate	news	about	the	application	
process,	so	that	they	would	be	applicants	from	various	sectors	with	diverse	education	background	to	
ensure	independence	and	create	public	trust.	

1.2 There is no legal provision with immunity for  protection and independence of the 
NHRCT in their performing of duties in order to protect Chairman and members of the NHRCT 
from having to bear any guilt, both civil and criminal, when they honestly perform their duties 
and use their authority.

Guidelines for solutions:	 The	NHRCT	proposed	 to	 the	Constitution	Drafting	 Committee	 that	 the	
National	Human	Rights	 Commission	Organic	 Act,	 B.E.	…	 should	 have	provisions	 to	 protect	 operation		
of	the	NHRCT	in	order	to	prevent	honest	performance	of	duties	by	Chairman	and	members	of	the	National		
Human	Rights	Commission	from	being	under	external	influence	or	from	being	threatened	with	legal	prosecution,		
enabling	the	NHRCT	to	express	views	on	human	rights	independently	without	interference.	
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2. Monitoring actions taken according to measures to solve problems from the reports  
of results from examination of human rights violation by the National Human Rights 
Commission of Thailand which the NHRCT had sent to related agencies:

These	were	consisting	of	measures	to	solve	human	rights	violation	problems,	policy	recommendations	
and	recommendations	to	improve	laws.	By	monitoring	results	of	actions	to	solve	problems	through		
coordination,	 it	 was	 found	 that	 related	 government	 agencies	 had	 continuously	 tried	 to	 solve	 the		
problems	with	some	progress	but	could	not	terminate	them	or	could	not	take	actions	because	of	some	
problems	and	obstacles	to	follow	the	resolutions	made	by	the	NHRCT	as	follows:

2.1 Measures to solve human rights violation problems as the NHRCT required in 
the  reports of results of human rights violation examination were just recommendations or  
suggestions, not legally binding, resulting in related government agencies not paying  
attention or trying to take actions in order to make these measures effectively successful.  
Moreover, most government agencies still tended to adhere to existing legal framework 
rather than trying to protect against or solve human rights violation problems.

Guidelines for solutions:	The	Council	of	Ministers	should	pass	a	resolution	requiring	government	
agencies	to	strictly	take	actions	according	to	the	NHRCT’s	measures	to	solve	human	rights	violation	
problems	within	a	certain	period	of	time.		If	they	disagreed	with	the	measures	or	were	restricted	by	
any	legal	provisions,	they	should	report	to	the	Council	of	Ministers	with	suggestions	so	that	the	Council	
could	consider	giving	orders.

2.2 Related government agencies could not take actions according to measures to 
solve human rights violation problems as the NHRCT required in the reports of results of 
human rights violation examination because:

• They were against legal provisions and official regulations;
• They lacked clarity in the way these measures could be successfully and concretely  

implemented;
• They involved land conflicts of which right over land needed a long time to prove and 

concluded;
• They involved several related government agencies, resulting in the lack of inte-

grated actions to solve the problems; and
• The Government agencies being informed to take actions according to the NHRCT’s 

recommendations do not have direct authority to do so.
Guidelines for solutions:	The	Council	of	Ministers	should	pass	a	 resolution	requiring	government	

agencies	 to	 strictly	 take	actions	according	 to	 the	NHRCT’s	measures	 to	 solve	human	Rights	 violation	
problems	within	a	certain	period	of	time.		If	they	disagreed	with	the	measures	or	were	restricted	by	any	
legal	provisions,	they	should	report	to	the	Council	of	Ministers	with	suggestions	so	that	the	Council	could	
consider	giving	orders.
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3. Consideration of a Bill of the Royal Decree on Remuneration and Travel 
Expenses of the National Human Rights Commission of Thailand’s Chairman, 
Members and Sub-Committee Members (Issue no. …), B.E. ….

The	Office	of	the	National	Human	Rights	Commission	had	proposed	this	Bill	since	2009	but	up	till	
now	is	still	in	the	stage	of	consideration	by	the	Council	of	Ministers.

Guidelines for solutions:	The	Council	of	Ministers	should	consider	a	Bill	of	the	Royal	Decree	on	
Remuneration	and	Travel	Expenses	of	the	National	Human	Rights	Commission	of	Thailand’s	Chairman,	
Members	and	Sub-Committee	Members	(Issue	no.	..)	B.E.	….	making	it	consistent	with	Section	175	of	
the	Constitution	of	the	Kingdom	of	Thailand,	B.E.	2560	(2017)	and	Section	16	of	the	National	Human	
Rights	Commission	Act,	B.E.	2542(1999),	completely	within	an	appropriate	timeframe.

2.3 Monitoring results of actions taken according to recommendations to improve laws 
to solve human rights violation problems that the NHRCT had sent to the Council of Ministers,  
it was found that when the Council of Ministers ordered related government agencies to 
consider taking actions and these agencies reported back, the Council of Ministers only 
“acknowledged” these reports; there was no definite guarantee that those government 
agencies would take actions according to the report and how much.  In addition, there was 
no legal provisions to authorize the NHRCT to ask government agencies to take actions 
according to policy recommendations and recommendations to improve laws and rules 
that the NHRCT had sent to the Council of Ministers.

Guidelines for solutions:	 The	Organic	 Act	 on	 National	 Human	 Rights	 Commission,	 B.E.	 2560	
(2017)	should	be	amended	to	add	provisions	 to	authorize	 the	National	Human	Rights	Commission	
to	monitor	and	ask	government	agencies	to	take	actions	according	to	policy	recommendations	and		
recommendations	to	improve	laws	and	rules	that	the	NHRCT	had	informed	the	Council	of	Ministers.
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บทที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
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บทที่ ๑ ข้อมูลพ้ืนฐาน

ส่วนที่ ๑ คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
	
๑.๑ ความเป็นมา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 มีสถานะเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ	 ประเภท	 “องค์กรอ่ืนตาม
รัฐธรรมนูญ”	 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 ซึ่งมาตรา	 ๒๕๖	 บัญญัติให้คณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	ประกอบด้วย	ประธานกรรมการ	๑	คน	และกรรมการอื่นอีก	๖	คน	ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรง	
แต่งตัง้ตามค�าแนะน�าของวฒุสิภา	โดยมวีาระการด�ารงต�าแหน่ง	๖	ปี	และด�ารงต�าแหน่งได้เพยีงวาระเดยีว	สบืเนือ่งจากประกาศ	
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ฉบับที่	๑๑/๒๕๕๗	ลงวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๕๗	เรื่อง	การสิ้นสุดของรัฐธรรมนูญแห่ง	
ราชอาณาจักรไทย	ก�าหนดให้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	สิ้นสุดลง	ยกเว้นหมวด	๒	และให้
องค์กรอิสระ	องค์กรอื่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	ท�าให้	กสม.	
ชุดที่	๒	ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในขณะนั้นยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป	ทั้งนี้	กสม.	ชุดที่	๒	ครบวาระการด�ารงต�าแหน่งเมื่อวันที่	๒๔	
มิถุนายน	๒๕๕๘	แต่เนื่องจากกระบวนการการสรรหา	กสม.	ชุดที่	๓	ยังด�าเนินการไม่แล้วเสร็จ	ท�าให้	กสม.	ชุดที่	๒	ปฏิบัติ
หน้าทีต่่อไปจนกว่าจะมพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งต้ัง	กสม.	ชดุที	่๓	ต่อมา	ได้มพีระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	
แต่งตั้ง	กสม.	ชุดที่	๓	เมื่อวันที่	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๘		และ	กสม.	ชุดที่	๓	ได้เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	
๒๕๕๘	โดยมีวาระการด�ารงต�าแหน่ง	๖	ปี	นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้ง	และด�ารงต�าแหน่งได้เพียงวาระเดียว

๑.๒ อ�านาจหน้าที่

ตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๒๔๗	บญัญัตใิห้คณะกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติมีหน้าที่และอ�านาจ	ดังนี้

๑.	ตรวจสอบและรายงานข้อเทจ็จรงิทีถ่กูต้องเก่ียวกบัการละเมดิสิทธิมนษุยชนทกุกรณ	ีโดยไม่ล่าช้า	และเสนอแนะ	
มาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสีย
หายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่เกี่ยวข้อง	

๒.	จดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสิทธมินษุยชนของประเทศเสนอต่อรัฐสภา	และคณะรัฐมนตรี	
และเผยแพร่ต่อประชาชน	

๓.	เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา	 คณะรัฐมนตรี	 และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 รวมตลอดท้ังการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	 ระเบียบ	 หรือค�าสั่งใด	 ๆ	 เพื่อให้สอดคล้องกับหลัก	
สิทธิมนุษยชน	

๔.	ชีแ้จงและรายงานข้อเท็จจรงิท่ีถูกต้องโดยไม่ชกัช้าในกรณทีีม่กีารรายงานสถานการณ์	เกีย่วกบัสทิธมินษุยชน
ในประเทศไทยโดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม	

๕.	สร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	
๖.	หน้าที่และอ�านาจอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ
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ส่วนที่ ๒ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ
	
๒.๑ อ�านาจหน้าที่

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๔๘	
(มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	๑๓	ธันวาคม	๒๕๖๐)	ส�านักงานมีหน้าที่และอ�านาจ	ดังต่อไปนี้	

(๑)	 รับผิดชอบงานธุรการและด�าเนินการเพ่ือให้คณะกรรมการบรรลุภารกิจและหน้าที่ตามที่ก�าหนดไว้ใน
รัฐธรรมนูญ	พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้	และกฎหมายอื่น	

(๒)	อ�านวยความสะดวก	ช่วยเหลือ	ส่งเสริม	และสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและกรรมการ	
(๓)	ศึกษา	รวบรวม	วิเคราะห์ข้อมูล	และสนับสนุนให้มีการวิจัยเกี่ยวกับงานของคณะกรรมการ	รวมทั้งประสาน

งานกับหน่วยงานของรัฐ	องค์กรเอกชน	หรือองค์กรอื่นใดในด้านสิทธิมนุษยชน	เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนภารกิจและ
หน้าที่ของคณะกรรมการ	

(๔)	ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่มีกฎหมายก�าหนดหรือที่คณะกรรมการมอบหมาย

๒.๒ โครงสร้างองค์กร

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 (กสม.)	 แบ่งส่วนราชการภายในและก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ	
ส่วนราชการ	 ตามประกาศคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เร่ือง	 “การแบ่งส่วนราชการภายในและก�าหนดอ�านาจ
หน้าทีข่องส่วนราชการในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๖”	รายละเอยีดตามแผนภาพท่ี	๑

๒.๓ อัตราก�าลัง

ส�านักงาน	 กสม.	 มีบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ี	 (ข้อมูล	 ณ	 วันท่ี	 ๑๐	 พฤศจิกายน	 ๒๕๖๐)	 ได้แก่	 ข้าราชการ		
พนักงานราชการ	 พนักงานจ้างเหมาบริการ	 เลขานุการและผู้ช่วเลขานุการประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและ	
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ดังนี้

ข้าราชการ ๑๔๗

พนักงานราชการ ๕๖

พนักงานจ้างเหมาบริการ ๕๓

เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการประธานกรรมการ	 สิทธิมนุษยชนแห่งชาติและกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๑๒

รวม ๒๖๘

หมายเหตุ:	*	หมายถึง	อัตราที่มีคนครอง	(คน)

ที่มา:	ส�านักบริหารกลาง	ส�านักงาน	กสม.	(ข้อมูล	ณ	วันที่	๑๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๐)
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เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

กลุมงานอำนวยการกิจการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

รองเลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ที่ปรึกษาสำนักงานคณะสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

ผูตรวจการสิทธิมนุษยชน

สำนักบริหารกลาง

กลุมงานบริหารทั่วไป ฝายชวยอำนวยการ ฝายชวยอำนวยการ ฝายชวยอำนวยการ ฝายชวยอำนวยการ ฝายชวยอำนวยการ

กลุมงานบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล

กลุมงานประสานการ
คุมครองสิทธิมนุษยชน

กลุมงานเสนอเรื่องและ
ฟองคดีตอศาล ๑ - ๓

กลุมงานวิจัย
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานสงเสริม
สิทธิมนุษยชน

กลุมงานความรวมมือ
สิทธิมนุษยชนระหวาง

ประเทศ ๑ - ๒

สำนักคุมครอง
สิทธิมนุษยชน

สำนักกฎหมายและคดี สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักสงเสริมและ
ประสานงานเครือขาย

สำนักสิทธิมนุษยชน
ระหวางประเทศ

หนวยงานตรวจสอบภายใน

กลุมงานติดตามและสารบบสำนวน

กลุมงานคลัง

กลุมงานพัสดุ

กลุมงานนิติการ

กลุมงานสารนิเทศ

กลุมงานพัฒนาระบบงาน
และพัฒนาบุคลากร

กลุมงานคุมครอง
สิทธิมนุษยชน ๑ - ๗

กลุมงานประเมินและรายงาน
สถานการณสิทธิมนุษยชน

กลุมงานประสานงาน
เครือขาย

กลุมงานพัฒนากฎหมาย
และนโยบาย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

กลุมงานพันธกรณีและ
มาตรฐานสิทธิมนุษยชน

ระหวางประเทศ

แผนภาพที่ ๑ โครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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ส่วนที่ ๓ แผนยุทธศำสตร์คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ส�านักงาน	กสม.	ได้รับงบประมาณจ�านวน	๒๑๖,๔๕๕,๙๐๐	บาท	มีการด�าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๕	เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์	และพันธกิจ	
จึงได้ก�าหนดเป้าประสงค์และแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ดังนี้	

เป้าประสงค์หลัก 
ทุกภาคส่วนของสังคมมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	

เสรีภาพ	และความเสมอภาค

เป้าประสงค์รอง
๑.	ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	เกิดผลให้มีและเปลี่ยนแปลงในด้านนโยบาย

ของรฐับาล	ตลอดจนการตรากฎหมายเพือ่อนุวัตกิารตามพนัธกรณรีะหว่างประเทศด้านสทิธมินษุยชนทีป่ระเทศไทยจะต้อง
ปฏิบัติตาม	และการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

๒.	กสม.	มปีระสทิธภิาพในการท�างาน	โดยเฉพาะการท�างานเชงิรกุและเน้นประเดน็ส�าคญัทีม่ผีลกระทบต่อสงัคม
ทั้งด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๓.	กสม.	มีความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อเป็นสถาบันหลักในด้านสิทธิมนุษยชน

๔.	การด�าเนินงานของ	กสม.	ได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนสูงยิ่งขึ้น

๕.	การยกสถานะ	กสม.	ให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕

เพือ่ให้สามารถบรรลเุป้าหมายทีก่�าหนด	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ก�าหนดยทุธศาสตร์ทีจ่ะด�าเนนิ
การในช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๕	ดังต่อไปนี้	

ยทุธศาสตร์ท่ี ๑	ส่งเสริมและตดิตามให้ทกุภาคส่วนของสงัคมเกดิการเคารพสทิธมินษุยชนตามทีไ่ด้รบัการรบัรอง
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	กฎหมายไทย	และพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยจะ
ต้องปฏิบัติตาม	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒	เน้นการด�าเนินงานที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของภาครัฐและภาคเอกชน	โดย
การขับเคลื่อนและผลักดันอย่างเป็นระบบ	เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิทธิมนุษยชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓	มุ่งการท�างานร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศและพันธมิตรในเวทีระหว่างประเทศเพื่อให้เกิด
การสร้างพลัง	(synergy)	ในการท�างานร่วมกัน
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แผนงาน/งบประมาณ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑.	แผนงานบุคลากรภาครัฐ ๑๒๘.๖๖๙๘		ล้านบาท

๒.	 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ

๒.๑	ผลผลิตการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
๒.๒	ผลผลิตการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๘๐.๔๕๐๘		ล้านบาท
๕๘.๐๓๒๒		ล้านบาท
๒๒.๔๑๘๖		ล้านบาท

๓.	แผนงานบูรณาการ
๓.๑	แผนงานบรูณาการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้
๓.๒	แผนงานบูรณาการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
๓.๓	แผนงานบูรณาการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

๗.๓๓๕๓		ล้านบาท
๐.๘๕๐๐		ล้านบาท
๓.๙๘๕๓		ล้านบาท
๒.๕๐๐๐		ล้านบาท

รวมทั้งสิ้น ๒๑๖.๔๕๕๙  ล้านบาท

ที่มา:	ส�านักบริหารกลาง	ส�านักงาน	กสม.

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔	 ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน	 สื่อสารเกี่ยวกับ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	รวมทั้งผลงานส�าคัญของ	กสม.	ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและทั่วถึง	

ยุทธศาสตร์ที ่ ๕	 เสรมิสร้างและพฒันากระบวนการท�างานและการบรหิารจดัการองค์กรให้เกดิผลสมัฤทธิโ์ดยยดึ
มัน่คุณธรรมและความโปร่งใส่

จุดเน้นในการด�าเนินงาน 

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ให้ความส�าคัญในการก�าหนดประเด็นปัญหาหรือพื้นที่ส�าคัญในการปฏิบัติงาน
ประจ�าปี	๓	ประเด็น	ดังนี้

๑.	ธุรกจิกบัสทิธมินษุยชน	

๒.	ทรพัยากรธรรมชาติ	ทีด่นิ	ป่าไม้

๓.	นักปกป้องสทิธมินษุยชน

ตารางท่ี ๑ งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินุษย
ชนแห่งชาติ
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บทที ่๒ ผลการด�าเนนิงานประจ�าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๑. ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑.๑ ผลการด�าเนนิงานดา้นการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนทีส่�าคญัในปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

กสม.	 มีอ�านาจหน้าที่ในการตรวจสอบและรายงานการกระท�าหรือการละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิด	
สิทธิมนุษยชน	 หรืออันไม่เป็นตามพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 และเสนอ
มาตรการการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล	หรือหน่วยงานที่กระท�าหรือละเลยการกระท�าดังกล่าวเพื่อด�าเนินการ	 ในกรณีที่
ปรากฏว่าไม่มีการด�าเนินการตามที่เสนอ	 ให้รายงานต่อรัฐสภาเพื่อด�าเนินการต่อไป	 โดยด�าเนินการตรวจสอบการละเมิด	
สทิธมินุษยชนตามระเบียบคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิว่าด้วยหลักเกณฑ์และวธิกีารในการตรวจสอบการละเมิด
สิทธิมนุษยชน	พ.ศ.	๒๕๕๘	และ	ฉบับที่	๒	พ.ศ.	๒๕๕๙	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	กสม.	ได้รับเรื่องเรียนว่าถูกละเมิด	
สิทธมินษุยชน	หรอืมีการปฏิบตัท่ีิไม่เป็นธรรม	หรอืเป็นเรือ่งที	่กสม.	เหน็สมควรให้มกีารตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนทัง้สิน้		
๖๑๙	เรื่อง	โดยจ�าแนกตามประเภทสิทธิ	ประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	และพื้นที่เกิดเหตุ	ได้ดังนี้

(๑) จ�านวนเรื่องท่ีมีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือ
เป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�าแนกตามประเภทสิทธิ 

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จากจ�านวนเรื่องร้องเรียนฯ	ทั้งสิ้น	๖๑๙	เรื่อง	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ	พบว่า	มีการ
ร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิในกระบวนการยุติธรรมสูงที่สุด	๑๙๓	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๑๘	รองลงมาเป็นสิทธิพลเมือง		
๑๐๗	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๑๗.๒๙	รายละเอียดแผนภาพที่	๔

แผนภาพที่ ๔	จ�านวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	
กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

รวม ๖๑๙ เรื่อง   

๑๙๓ เรื่อง

๓๑.๑๘%

๑๗.๒๙%
๑๕.๘๓%
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๑๘ เรื่อง  ๑๕ เรื่อง    ๘ เรื่อง ๑ เรื่อง ๗ เรื่อง
ที่มา	:	ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน



ที่มา	:	ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน
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บทที ่ ๒

(๒) จ�านวนเรื่องท่ีมีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือ
เป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิด
สิทธิ

จากจ�านวนเรื่องร้องเรียนฯ	ทั้งสิ้น	๖๑๙	เรื่อง	จ�าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ	พบว่า	บุคคลเพศชาย
ร้องเรยีนว่าถกูละเมดิสทิธมิากทีส่ดุ	๓๔๖	เรือ่ง	คดิเป็นร้อยละ	๕๕.๙๐	รองลงมาเป็นกลุ่มบคุคล	๑๖๕	เร่ือง	คดิเป็นร้อยละ		
๒๖.๖๖	เป็นบุคคลเพศหญิง	๑๐๖	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๑๗.๑๒	และอื่น	ๆ	จ�านวน	๒	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๐.๓๒	ตาม
ล�าดับ	รายละเอียดตามแผนภาพที่	๕	

แผนภาพที่ ๕	จ�านวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	

กสม.	เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	จ�าแนกตามประเภทของผู้ถูกละเมิดสิทธิ	
(๓) จ�านวนเรื่องท่ีมีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม หรือ

เป็นเรื่องที่ กสม. เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน จ�าแนกตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้อง
เรียน

จากจ�านวนเรื่องร้องเรียนฯ	ทั้งสิ้น	๖๑๙	เรื่อง	จ�าแนกตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน	พบว่า	ภาคใต้เป็นพื้นที่
ที่มีการร้องเรียนว่ามีการละเมิดสิทธิมนุษยชนสูงที่สุด	๑๔๕	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๓.๔๓	รองลงมาเป็นกรุงเทพมหานคร	
๑๔๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒๒.๗๘	รายละเอียดตามแผนภาพที่	๖

แผนภาพที่ ๖	จ�านวนเรื่องที่มีการร้องเรียนว่าถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	หรือมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม	หรือเป็นเรื่องที่	
กสม.เห็นสมควรให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	จ�าแนกตามพื้นที่เกิดเหตุที่มีการร้องเรียน

๓๔๖ เรื่อง ๑๖๕ เรื่อง ๑๐๖ เรื่อง
อื่น

ๆ 
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๑๔๕ เรื่อง ๑๔๑ เรื่อง ๘๔ เรื่อง

ภา
คเ

หน
ือ 

   

๖๖ เรื่อง ๔๖ เรื่อง ๔๒ เรื่อง ๘ เรื่อง  ๓ เรื่อง ๒ เรื่อง

๒๓.๔๓% ๒๒.๗๘%

๑๓.๕๗% ๑๓.๒๕%

๑๐.๖๖%

๗.๔๓% ๖.๗๙%

๑.๒๙%
๐.๔๘% ๐.๓๒%
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(๔) ผลการพจิารณา/ตรวจสอบเรือ่งร้องเรยีนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 กสม.	 ได้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนและออกรายงานผลการตรวจสอบการละเมิด	

สิทธิมนุษยชนตั้งแต่วันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	–	๓๐	กันยายน	๒๕๖๐	มีผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน	รวมทั้ง
สิ้น	๑,๐๐๙	เรื่อง	จ�าแนกเป็นเรื่องที่ส่งต่อให้องค์กรอื่นที่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาแก้ไข	๙๑	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๙.๐๒	เป็น
เรื่องที่ยุติการตรวจสอบ/ยุติเรื่อง	๘๘๕	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๘๗.๖๑	มีมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	
๒๖	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๒.๕๘	รายละเอียดตามตารางที่	๒	

ตารางที่ ๒	ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๑.๒ ผลการด�าเนินงานการติดตามผลการด�าเนินการด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๑) การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

กสม.	ได้ติดตามผลการด�าเนินตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงานผลการตรวจ
สอบ	 ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ซึ่ง	 กสม.	 ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 เพื่อรับไปพิจารณาด�าเนินการให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก�าหนด	โดยอาศัยอ�านาจตาม	มาตรา	๒๘	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ตลอดจนข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิด	
สทิธมินษุยชน	และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบหรอืค�าสัง่	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย		
พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๒๔๗	(๑)	และ	(๓)

ที่มา	:	ระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและบริการสารสนเทศด้านสิทธิมนุษยชน

ผลการพิจารณา/ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน จ�านวน ร้อยละ

๑.	ส่งเรื่องต่อให้องค์กรอื่นที่มีอ�านาจหน้าที่พิจารณาแก้ไข ๙๑ ๙.๐๒

๒.	ยุติการตรวจสอบ/ยุติเรื่อง	เนื่องจาก
-	ยุติเรื่อง	ตามมาตรา	๒๒	พระราชบัญญัติ	กสม.	พ.ศ.	๒๕๔๒
-	ยุติเรื่อง	โดยมีการแจ้งข้อสังเกต/มีข้อเสนอแนะ
-	ไม่เข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญ
-	เป็นเรื่องที่	กสม.	เคยวินิจฉัยแล้ว
-	ค�าร้องไม่ครบองค์ประกอบตามมาตรา	๒๓	พระราชบญัญติั	กสม.	พ.ศ.	๒๕๔๒
-	ได้รับการแก้ไขหรือไกล่เกลี่ยแล้ว
-	ผู้ร้องขอถอนเรื่องร้องเรียน
-	ไม่พบประเด็นละเมิดสิทธิมนุษยชน
-	ไม่สามารถติดต่อผู้ร้องได้
-	ประเด็นอื่น	ๆ

๘๘๕
(๑๕๘)
(๑๒)
(๑)
(๓)
(๔)

(๑๒๓)
(๑๑)

(๒๘๘)
(๔)

(๒๘๑)

๘๗.๗๑
(๑๕.๖๕)
(๑.๑๙)
(๐.๑๐)
(๐.๓๐)
(๐.๔๐)

(๑๒.๑๙)
(๑.๐๙)

(๒๘.๕๔)
(๐.๔๐)

(๒๗.๘๕)

๓.	มีมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน ๒๖ ๒.๕๘

๔.	ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
-	ข้อเสนอแนะนโยบาย

๗
(๗)

๐.๖๙
(๐.๖๙)

รวม ๑,๐๐๙ ๑๐๐



สิทธิชุมชน  ๑๖ เรื่อง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม    ๖ เรื่อง

การเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม    ๒ เรื่อง

สิทธิในทรัพยสิน    ๒ เรื่อง

สิทธิในการจัดการที่ดิน    ๑ เรื่อง

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย    ๑ เรื่อง

สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล    ๑ เรื่อง

๒๐๐ ๔๐ ๖๐

๕๕.๑๗%

๒๐.๗๐%

๖.๘๙%

๖.๘๙%

๓.๔๕%

๓.๔๕%

๓.๔๕%
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(๑.๑)	 การติดตามผลด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	
ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	

กสม.	 ได้ติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่อเนื่องจากรายงาน
ผลการตรวจสอบก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการและสามารถยุติการติดตามได	้
รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๒๙	รายงาน	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ	ได้แก่	สิทธิชุมชน	จ�านวน	๑๖	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๕๕.๑๗		
สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม	จ�านวน	๖	รายงาน	คดิเป็นร้อยละ	๒๐.๗๐	สทิธใินทรพัย์สนิ	จ�านวน	๒	รายงาน	คดิเป็นร้อยละ		
๖.๘๙	การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม	จ�านวน	๒	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๖.๘๙	สิทธิในการจัดการที่ดิน	จ�านวน	๑	รายงาน	
คิดเป็นร้อยละ	๓.๔๕	สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	จ�านวน	๑	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๓.๔๕	และสิทธิและเสรีภาพ
ส่วนบุคคล	จ�านวน	๑	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๓.๔๕	รายละเอียดตามแผนภาพที่	๗

แผนภาพท่ี ๗	การตดิตามการด�าเนนิการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน		
ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

ผลการยุติการติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนเมื่อจ�าแนกตาม
เหตุแห่งการยุติเรื่อง	พบว่า	กรณีบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาทั้งหมดหรือ	
บางส่วนที่เป็นประเด็นสาระส�าคัญในการบรรเทาปัญหา	 จ�านวน	๒๑	 รายงาน	 กรณีที่คู่กรณีได้มีการฟ้องร้องเป็นคดีต่อ
ศาล	หรือที่ศาลมีค�าพิพากษาหรือค�าสั่งเด็ดขาดแล้วในประเด็นเดียวกันกับมาตรการการแก้ไขปัญหา	จ�านวน	๔	รายงาน	
กรณทีีบ่คุคลหรอืหน่วยงานมไิด้ด�าเนนิการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธมินษุยชน	หรือด�าเนนิการแล้วแต่
ยังไม่แล้วเสร็จ	โดยมีเหตุผลอันสมควร	จ�านวน	๓	รายงาน	และกรณีที่โดยสภาพของเรื่องไม่อาจด�าเนินการตามมาตรการ
การแก้ไขปัญหาได้	หรือการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปญัหาจะไม่เป็นประโยชน์อกีต่อไป	๑	รายงาน	รายละเอยีด
ตามแผนภาพที่	๘

ที่มา	:	กลุ่มงานติดตามและสารบบส�านวน	ส�านักงาน	กสม.
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แผนภาพท่ี ๘	 การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงานผล	
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามสาเหตุการยุติเรื่อง

กรณีบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของไดดำเนินการตามมาตรการการแกไขปญหา
ทั้งหมดหรือบางสวนที่เปนประเด็นสาระสำคัญในการบรรเทาปญหา

๒๑ เรื่อง

กรณีที่คูกรณีไดมีการฟองรองเปนคดีตอศาล หรือที่ศาลมีคำพิพากษา
หรือคำสั่งเด็ดขาดแลวในประเด็นเดียวกันกับมาตรการการแกไขปญหา

๔ เรื่อง

กรณีที่บุคคลหรือหนวยงานมิไดดำเนินการตามมาตรการการแกไขปญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือดำเนินการแลวแตยังไมแลวเสร็จ

โดยมีเหตุผลอันสมควร
๓ เรื่อง

กรณีที่โดยสภาพของเรื่องไมอาจดำเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาได 
หรือการดำเนินการตามมาตรการการแกไขปญหาจะไมเปนประโยชนอีกตอไป

๑ เรื่อง
๒๐๐ ๔๐ ๘๐๖๐

๗๒.๔๑%

๑๓.๘๐%

๑๐.๓๔%

๓.๔๕%

9

ที่มา	:	กลุ่มงานติดตามและสารบบส�านวน	ส�านักงาน	กสม.

(๑.๒)	 การติดตามผลด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

กสม.	ได้ตดิตามผลด�าเนนิตามมาตรการการแก้ไขปัญหาจากรายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธมินุษยชน	
ที่จัดท�าขึ้นภายในประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ปรากฏว่า	มีเรื่องร้องเรียนที่ตรวจสอบแล้วเป็นการละเมิดสิทธิมนุษย
ชน	 ซึ่ง	 กสม.	 ได้ก�าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปยังองค์กรของรัฐที่เกี่ยวข้อง	 จ�านวน	 ๓๕	
รายงาน	แบ่งเป็น	สิทธิชุมชน	จ�านวน	๑๑	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๔๓	การเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรม	จ�านวน	๙	รายงาน		
คิดเป็นร้อยละ	๒๕.๗๑	สทิธใินกระบวนการยติุธรรม	จ�านวน	๗	รายงาน	คดิเป็นร้อยละ	๒๐	สทิธพิลเมอืง	จ�านวน	๓	รายงาน		
คิดเป็นร้อยละ	๘.๕๗	สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข	จ�านวน	๒	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๕.๗๑	สิทธิในทรัพย์สิน	
จ�านวน	๑	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๒.๘๖	สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพจ�านวน	๑	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๒.๘๖	
และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	จ�านวน	๑	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๒.๘๖	รายละเอียดตามแผนภาพที่	๙

แผนภาพที่ ๙	 การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงานผล	
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

สิทธิชุมชน  ๑๑ เรื่อง

การเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม    ๙ เรื่อง

สิทธิพลเมือง    ๓ เรื่อง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม    ๗ เรื่อง

สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข    ๒ เรื่อง

สิทธิในทรัพยสิน    ๑ เรื่อง

สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ    ๑ เรื่อง

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย      ๑ เรื่อง

๑๐๐ ๒๐ ๓๐

๓๑.๔๓%

๒๕.๗๑%

๒๐%

๘.๕๗%

๕.๗๑%

๒.๘๖%

๒.๘๖%

๒.๘๖%

ที่มา	:	กลุ่มงานติดตามและสารบบส�านวน	ส�านักงาน	กสม.
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จากผลการติดตามผลการด�าเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนของหน่วยงานของรัฐทั้ง		
๓๕	รายงานดงักล่าวพบว่า	มกีารด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาและสามารถยตุกิารตดิตามผลการด�าเนนิการ	จ�านวน		
๓	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๘.๕๗	ด�าเนนิการแล้วบางส่วน	จ�านวน	๑๗	รายงาน	คดิเป็นร้อยละ	๔๘.๕๗	ไม่แจ้งผลด�าเนนิการ		
จ�านวน	๑	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๒.๘๖	อยู่ระหว่างการติดตามผลการด�าเนินการ	จ�านวน	๑๓	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	
๓๗.๑๔	และเสนอคณะรัฐมนตรี	จ�านวน	๑	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๒.๘๖	รายละเอียดตามแผนภาพที่	๑๐

แผนภาพที่ ๑๐	 การติดตามการด�าเนินการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรายงานผล	
การตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามสาเหตุการยุติเรื่อง

ที่มา	:	กลุ่มงานติดตามและสารบบส�านวน	ส�านักงาน	กสม.

ยุติการติดตาม   ๓ รายงาน

ดำเนินการบางสวน ๑๗ รายงาน

ไมแจงผลดำเนินการ   ๑ รายงาน

เสนอคณะรัฐมนตรี   ๑ รายงาน

อยูระหวางการติดตาม ๑๓ รายงาน

๒๐๐ ๔๐

๘.๕๗%

๔๘.๕๗%

๓๗.๑๔%

๒.๘๖%

๒.๘๖%

(๒) ผลการด�าเนินงานการติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย กสม. ได้ติดตามผลด�าเนินตาม 
ข้อเสนอแนะนโยบายของ	กสม.	ที่ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เพื่อรับไปพิจารณาด�าเนินการ	โดยอาศัยอ�านาจตาม	
พระราชบญัญตัคิณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๑๕	(๓)	หรือ	(๕)	และข้อเสนอแนะมาตรการหรอื
แนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสิทธมินษุยชน	ตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	
๒๕๖๐	มาตรา	๒๔๗	(๑)	โดยแบ่งผลการด�าเนินการข้อเสนอแนะนโยบายที่จัดท�าขึ้นก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	และ
รายงานที่จัดท�าภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ดังนี้

(๒.๑)	 การติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

กสม.	 ได้ติดตามผลการด�าเนินการตามรายงานผลการพิจารณาท่ีมีข้อเสนอแนะนโยบายท่ีจัดท�าขึ้นก่อน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	และสามารถยุติการติดตามได้
ภายในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๗	รายงาน	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ	พบว่า	การเลือกปฏิบัติไม่เป็น
ธรรม	จ�านวน	๓	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๔๒.๘๕	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	จ�านวน	๒	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๒๘.๕๗		
สิทธิชุมชน	 จ�านวน	๑	 รายงาน	 คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๒๙	 และสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย	 จ�านวน	๑	 รายงาน		
คิดเป็นร้อยละ	๑๔.๒๙	รายละเอียดตามแผนภาพที่	๑๑
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ที่มา	:	กลุ่มงานติดตามและสารบบส�านวน	ส�านักงาน	กสม.

โดยการยุติการติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	 เนื่องจากกรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานได้
ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบายปัญหาทั้งหมดหรือบางส่วน	หรือได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยงข้อง	หรือรับทราบ
หรือแจ้งข้อพจิารณาเกีย่วกบัข้อเสนอแนะนโยบายให้คณะกรรมการสทิธมินษุยชนได้รบัทราบแล้ว	จ�านวน	๖	รายงาน	และ	
กรณีที่บุคคลหรือหน่วยงานมิได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	หรือด�าเนินการแล้วแต่ยังไม่แล้วเสร็จ	 โดยมีเหตุผล
อันสมควร	จ�านวน	๑	รายงาน

(๒.๒)	 การติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

กสม.	ได้ตดิตามผลด�าเนนิตามรายงานผลการพจิารณาทีม่ข้ีอเสนอแนะนโยบายประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐		
รวมจ�านวน	๑๒	รายงาน	แบ่งเป็น	สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข	จ�านวน	๓	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๒๕	สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม	สิทธิชุมชน	สิทธิพลเมือง	และสิทธิเด็ก	ประเภทละ	จ�านวน		๒	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๑๗	และสิทธิ
สตรี	จ�านวน	๑	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๘	รายละเอียดตามแผนภาพที่	๑๒

แผนภาพท่ี ๑๒	การตดิตามการด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตามประเภทสทิธิ

การเลือกปฏิบัติไมเปนธรรม   ๓ รายงาน

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม   ๒ รายงาน

สิทธิชุมชน   ๑ รายงาน

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย   ๑ รายงาน

๒๐๐ ๔๐

๔๒.๘๕%

๒๘.๕๗%

๑๔.๒๙%

๑๔.๒๙%

แผนภาพที่ ๑๑	การติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�าแนกตาม	
จ�าแนกตามประเภทสิทธิ

ที่มา	:	กลุ่มงานติดตามและสารบบส�านวน	ส�านักงาน	กสม.

สิทธิในการรับบริการทางสาธารณสุข  ๓ เรื่อง

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  ๒ เรื่อง

สิทธิพลเมือง    ๒ เรื่อง

สิทธิชุมชน    ๒ เรื่อง

สิทธิเด็ก    ๒ เรื่อง

สิทธิสตรี    ๑ เรื่อง

๑๐๐ ๒๐

๒๕%

๑๖.๖๗%

๑๖.๖๗%

๑๖.๖๗%

๑๖.๖๗%

๘.๓๒%
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ที่มา	:	กลุ่มงานติดตามและสารบบส�านวน	ส�านักงาน	กสม.

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม   ๓๕ เรื่อง

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย   ๓๐ เรื่อง

สิทธิชุมชน     ๑ เรื่อง

สิทธิพลเมือง     ๔ เรื่อง

สิทธิแรงงาน     ๑ เรื่อง

สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล     ๑ เรื่อง

๒๐๐ ๔๐

๔๘.๖๑%

๔๑.๖๖%

๕.๕๖%

๑.๓๙%

๑.๓๙%

๑.๓๙%

ผลการยุติการติดตามผลการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	 พบว่า	 เป็นกรณีท่ีบุคคลหรือ	
หน่วยงานได้ด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกฎหมายทัง้หมดหรอืบางส่วน	หรอืได้มอบหมายให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง		
หรือรับทราบหรือแจ้งข้อพิจารณาเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ได้รับทราบแล้ว	 จ�านวน	 ๗๑	 รายงาน	 และมิได้ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายโดยมี
เหตุผลอันสมควร	จ�านวน	๑	รายงาน

จากผลการติดตามผลการด�าเนินการข้อเสนอแนะนโยบายดังกล่าวพบว่า	 มีการด�าเนินการข้อเสนอแนะนโยบาย
หรือตอบกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ด�าเนินการแล้วบางส่วน	จ�านวน	๕	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๔๒	และอยู่ระหว่าง	
การติดตามผลการด�าเนินการ	จ�านวน	๗	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๕๘

(๓) ผลการด�าเนินงานการติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย กสม. ได้ติดตามผล
ด�าเนินตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	หรือข้อบังคับ	ของ	กสม.	ที่ได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	
เพื่อรับไปพิจารณาด�าเนินการ	 โดยอาศัยอ�านาจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	
มาตรา	๑๕	(๓)	ตลอดจนข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรือแก้ไขการละเมดิสิทธมินษุยชน	
และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรงุกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบหรอืค�าส่ัง	ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	
๒๕๖๐	มาตรา	๒๔๗	(๑)	และ	(๓)	ดังนี้

(๓.๑)	 การติดตามผลด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

กสม.	 ได้ตดิตามผลการด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกฎหมายก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ซึง่
หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องได้ด�าเนนิการและสามารถยตุกิารตดิตามได้	 รวมทัง้สิน้	 จ�านวน	๗๒	 รายงาน	 จ�าแนกเป็นประเภทสิทธิ	
ดงันี	้สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม	จ�านวน	๓๕	รายงาน	คดิเป็นร้อยละ	๔๘.๖๑	สทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย	จ�านวน	
๓๐	รายงาน	คดิเป็นร้อยละ	๔๑.๖๖	สทิธพิลเมอืง	จ�านวน	๔	รายงาน	คดิเป็นร้อยละ	๕.๕๖	สทิธชิมุชน	จ�านวน	๑	รายงาน	
คิดเป็นร้อยละ	๑.๓๙	สทิธแิรงงาน	จ�านวน	๑	รายงาน	คดิเป็นร้อยละ	๑.๓๙	สทิธแิละเสรภีาพส่วนบคุคล	จ�านวน		๑	รายงาน	
คิดเป็นร้อยละ	๑.๓๙	รายละเอยีดตามแผนภาพท่ี	๑๓

แผนภาพท่ี ๑๓	การตดิตามการด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะในการปรบัปรงุกฎหมาย	ก่อนปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
จ�าแนกตามประเภทสิทธิ
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ที่มา	:	กลุ่มงานติดตามและสารบบส�านวน	ส�านักงาน	กสม.

จากผลการติดตามผลการด�าเนินการข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของหน่วยงานของรัฐทั้ง	 เรื่องดังกล่าว	 พบว่า	
มีการด�าเนินการแล้วบางส่วน	 จ�านวน	๓	 รายงาน	 คิดเป็นร้อยละ	๒๗	 และมีแจ้งผลด�าเนินการแล้วทั้งหมด	 จ�านวน	๑	
รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๙	และอยู่ระหว่างการติดตาม	จ�านวน	๗	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๖๔

สิทธิในกระบวนการยุติธรรม  ๓ เรื่อง

สิทธิในการจัดการที่ดิน  ๒ เรื่อง

สิทธิชุมชน    ๑ เรื่อง

สิทธิและเสรีภาพสวนบุคคล    ๒ เรื่อง

สิทธิพลเมือง    ๑ เรื่อง

สิทธิในกระบวนการทางปกครอง    ๑ เรื่อง

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม    ๑ เรื่อง

๐ ๒๐๑๐ ๓๐

๒๗.๒๘%

๑๘.๑๘%

๑๘.๑๘%

๙.๐๙%

๙.๐๙%

๙.๐๙%

๙.๐๙%

(๓.๒)	 การติดตามผลด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐

กสม.	ได้ตดิตามผลด�าเนนิตามรายงานผลการพจิารณาทีม่ข้ีอเสนอแนะในการปรบัปรงุกฎหมาย	ทีจ่ดัท�าภายใน
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	รวมทั้งสิ้นจ�านวน	๑๑	รายงาน	จ�าแนกตามประเภทสิทธิ	พบว่า	สิทธิในกระบวนการยุติธรรม	
จ�านวน	๓	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๒๗.๒๘	สิทธิในการจัดการที่ดิน	จ�านวน	๒	รายงาน	คิดเป็นร้อยละ	๑๘.๑๘	สิทธิและ
เสรีภาพส่วนบุคคล	 จ�านวน	๒	 รายงาน	 คิดเป็นร้อยละ	๑๘.๑๘	 สิทธิชุมชน	 จ�านวน	๑	 รายงาน	 คิดเป็นร้อยละ	๙.๐๙		
สิทธิพลเมือง	 จ�านวน	๑	 รายงาน	 คิดเป็นร้อยละ	๙.๐๙	 สิทธิในกระบวนการทางปกครอง	 จ�านวน	๑	 รายงาน	 คิดเป็น
ร้อยละ	๙.๐๙	และสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	จ�านวน	๑	รายงาน	คิดเป็น	ร้อยละ	๙.๐๙	รายละเอียดตาม
แผนภาพที่	๑๔

แผนภาพที่ ๑๔	การติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
จ�าแนกตามประเภทสิทธิ
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กรณีตัวอย่างผลการด�าเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีที่ ๑ สิทธิชุมชนและสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม กรณีกล่าวอ้างว่าร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... กระทบต่อสิทธิมนุษยชน

ประเด็นการร้องเรียน
ผู้ร้อง	๓	ราย	ได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ	ดังนี้	
ผูร้้องท่ี ๑	กล่าวอ้างว่า	ร่างพระราชบญัญตัว่ิาด้วยแร่		

พ.ศ.	....	ทีค่ณะรฐัมนตรีได้มีมตเิห็นชอบเมือ่วันท่ี	๑๖	มถินุายน	
๒๕๕๒	 มีสาระส�าคัญที่กระทบต่อสิทธิชุมชนและสิทธิการ	
มีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ผูร้้องที ่๒	ขอให้ตรวจสอบและคดัค้านเนือ้หาสาระ
ของร่างพระราชบญัญตัแิร่	พ.ศ.	....	ทีค่ณะรฐัมนตรีได้มมีติเหน็
ชอบ	เมือ่วนัที	่๒๑	ตลุาคม	๒๕๕๗	และต่อมาได้ร้องเรยีนขอให้
เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความ
บทบญัญตัมิาตรา	๑๓๑/๑	แห่งพระราชบัญญตัแิร่	พ.ศ.	๒๕๑๐	

ผู ้ ร ้องที่  ๓ ขอให ้ตรวจสอบบทบัญญัติของ	
ร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	....	ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่	๑๗	มีนาคม	๒๕๕๙	ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	
ได้มีมติเห็นชอบรับหลักการร่างพระราชบัญญัติแร่	 พ.ศ.	 ....		
มีหลักการส�าคัญ	 คือ	 ยกเลิกพระราชบัญญัติพิกัดอัตราค่า
ภาคหลวงแร่	 พ.ศ.	 ๒๕๐๙	 และพระราชบัญญัติแร่	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 โดยน�ากฎหมายทั้งสองฉบับรวมไว้เป็นฉบับเดียวกัน		
เพื่อให้การอนุญาตและการจัดเก็บค่าภาคหลวงแร่เป็นไปอย่างมีระบบ	 โดยร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวกระทบต่อ	
สิทธิมนุษยชน	เนื่องจากหลักการและเหตุผลไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง	และขอให้น�าสาระเกี่ยวกับแร่ทองค�าออกจาก
ร่างพระราชบญัญตัแิร่	รวมทัง้เหน็ว่าร่างพระราชบญัญติัแร่ฉบบันีม้บีทบญัญติัและสาระส�าคญัทีก่ระทบต่อสิทธชิมุชนและ
สิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามมาตรา	๖๖	และมาตรา	๖๗	ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

การด�าเนินการ
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้พิจารณาค�าร้องกรณขีอให้ตรวจสอบร่างพระราชบญัญติัแร่	พ.ศ.	....	ซึง่

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	๑๖	มิถุนายน	๒๕๕๒	และกรณีขอให้ตรวจสอบและคัดค้านร่างพระราชบัญญัติแร่		
พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่	 ๒๑	 ตุลาคม	 ๒๕๕๗	 แล้ว	 เห็นว่า	 ยังไม่มีเหตุที่จะต้องพิจารณา	
ร่างพระราชบญัญตัดัิงกล่าวแล้ว	เน่ืองจากร่างพระราชบญัญตัทิัง้	๒	ฉบบัข้างต้น	ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการพจิารณาของรฐัสภา	
ส�าหรบักรณีตามค�าร้องขอให้เสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลรัฐธรรมนญูเพ่ือตีความบทบญัญติัมาตรา	๑๓๑/๑	แห่ง
พระราชบญัญตัแิร่	พ.ศ.	๒๕๑๐	น้ัน	เห็นว่า	การเสนอเรือ่งพร้อมด้วยความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญู	ต้องเป็นกรณทีีม่ปัีญหาว่า	
บทบญัญตัแิห่งกฎหมายใดกระทบต่อสทิธมินษุยชนและมปัีญหาเกีย่วกบัความชอบด้วยรัฐธรรมนญู	แต่การทีข่อให้ตคีวาม
บทบัญญัติของพระราชบัญญัติแร่	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 ไม่ใช่กรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะส่งเร่ืองพร้อมด้วย
ความเหน็ต่อศาลรฐัธรรมนญูได้	อกีท้ังปัจจบัุนคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติไม่มอี�านาจหน้าทีดั่งกล่าวอกีต่อไปแล้ว	
ส่วนกรณีขอให้ถอนร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	....	ออกจากการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยอ้างว่ามีเนื้อหา
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ที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชนนั้น	 เห็นว่า	 ร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	 ....	 มีบทบัญญัติบางมาตราที่มีสาระส�าคัญกระทบต่อ
สิทธิชุมชนและสิทธิในการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 ตามมาตรา	๖๖	 และมาตรา	๖๗	
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ที่ยังคงได้รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	นอกจากนี้	บทบัญญัติบางประการของร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	....	มีเนื้อหาที่
ก�าหนดให้รฐัเป็นผูม้อี�านาจผกูขาดในการบรหิารจดัการแร่	โดยไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิน่มส่ีวนร่วมในการบรหิารจดัการ
และปกป้องทรพัยากรของชาตซิึง่อาจส่งผลกระทบท้ังในด้านสิง่แวดล้อมและชวีติความเป็นอยูท่ีย่ัง่ยนืของประชาชน	โดยท่ี
สภานิติบัญญัติแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	....	จึงได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรบัปรงุแก้ไขร่างพระราชบัญญตัแิร่	พ.ศ.	....	เพือ่ประกอบการพจิารณาของสภานติิบญัญติัแห่งชาติ	และคณะรฐัมนตรี	
ให้สอดคล้องกับหลกัสทิธิมนษุยชนรวมถงึสถานการณ์ในปัจจุบนั	อนัเป็นหลักประกนัในการปกป้องคุม้ครองสทิธมินษุยชน
ของประชาชน	และข้อเสนอปรับปรุงและตรากฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	....

(๑)	 แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานเรื่องสิทธิในทรัพยากรแร่และหน้าที่ของรัฐ	 (ร่างมาตรา	 ๗)	 ควรปรับปรุง	 แก้ไข
บทบัญญัติโดยก�าหนดให้แร่เป็นทรัพยากรร่วม	 (The	Common	Pool	Resources)	ซึ่งรัฐและประชาชนจะต้องบริหาร
จัดการร่วมกัน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างทั่วถึง	 และควรให้ความส�าคัญกับความ	
คุ้มค่าและความเหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์	มากกว่ามุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก

(๒)	 แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่	 (ร่างมาตรา	๘	มาตรา	๙	และมาตรา	๑๐)	มีข้อเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมร่าง
บทบัญญัติมาตรา	๘	มาตรา	๙	และมาตรา	๑๐	โดยก�าหนดให้การจัดท�าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรแร่จะต้องจัดให้
มีกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน	และผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน	 ไม่ใช่เพียงเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบ	และไม่
ควรมีข้อยกเว้นใด	ๆ	โดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ	หรือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

(๓)	 การท�าเหมืองแร่ในพื้นที่สงวนหวงห้ามหรือในพื้นที่อนุรักษ์	 (ร่างมาตรา	 ๑๒)	 มีข้อเสนอแนะให้ปรับปรุงแก้ไข	
ร่างมาตรา	๑๒	เพือ่ก�าหนดให้ชัดเจนว่า	เป็นพืน้ท่ีสงวนหวงห้ามหรือพืน้ทีอ่นรุกัษ์ตามกฎหมายใดทีห้่ามก�าหนดเป็นเขตเหมอืงแร่

(๔)	 การประมูลทรพัยากรแร่	(ร่างมาตรา	๑๓)	ให้พจิารณาความสอดคล้องกับร่างมาตรา	๑๓๒	โดยอาจจดัท�ารายงาน
การประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและขอความเหน็ชอบตามพระราชบัญญตัส่ิงเสรมิและรกัษาคุณภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิ
พ.ศ.	๒๕๓๕	ไว้เป็นการล่วงหน้ามาประกาศให้มีการประมูลแหล่งแร่ในพื้นที่ดังกล่าว

(๕)	 กลไก	โครงสร้าง	องค์ประกอบการบริหารจดัการทรพัยากรแร่	(ร่างมาตรา	๑๕)	มข้ีอเสนอแนะให้	(๕.๑)	ควรก�าหนดองค์
ประกอบของคณะกรรมการแร่	และคณะกรรมการแร่จงัหวดัให้มสีดัส่วนทีส่มดลุ	และ	 (๕.๒)	 ให้ตดัมาตรา	๑๘๔	ออกทัง้มาตรา		
เพ่ือให้คณะกรรมการแร่	จะปฏบิตัหิน้าทีห่รอืใช้อ�านาจตามพระราชบญัญตันิีไ้ด้	เมือ่มอีงค์ประกอบของคณะกรรมการครบถ้วนแล้ว
เท่านัน้

(๖)	 การก�าหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยมลพิษจากแหล่งก�าเนิด	(ร่างมาตรา	๒๘)	ควรก�าหนดให้มาตรฐานและวิธี	
การควบคุมมลพิษซึ่งรัฐมนตรีออกประกาศจะต้องมีมาตรฐาน	 หลักเกณฑ์และวิธีการปล่อยมลพิษไม่ต�่ากว่ามาตรฐานที	่
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ก�าหนด
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(๗)	 การแบ่งประเภทการท�าเหมอืง	(ร่างมาตรา	๔๙)	และการรวมประทานบตัรเป็นเขตเหมอืงแร่เดียวกนั	(ร่างมาตรา	
๕๗)	มีข้อเสนอแนะให้	(๗.๑)	การแบ่งประเภทการท�าเหมอืง	นอกจากพจิารณาเงือ่นไขในด้านขนาดพืน้ทีข่องการท�าเหมือง
แล้ว	ควรพิจารณาเงื่อนไขของชนิดแร่	ปริมาณแร่	มูลค่าแร่	อัตราการผลิต	วิธีการท�าเหมือง	ผลกระทบที่อาจเกิดต่อชุมชน	
คณุภาพสิง่แวดล้อม	ทรัพยากรธรรมชาตแิละสขุภาพ	และบรเิวณทีต่ัง้ของการท�าเหมอืงประกอบด้วย	และ	(๗.๒)	ควรแก้ไข
ร่างมาตรา	๔๙	และมาตรา	๕๗	เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมาย	หลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เข้าข่ายการท�า
เหมืองประเภทที่สอง	 ท้ังน้ี	 ในการรวมประทานบัตรหลายฉบับซึ่งอยู่ติดกันเป็นเขตเหมืองแร่เดียวกัน	 ให้เป็นอ�านาจของ	
เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ�าท้องที่หรือเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้วแต่กรณีเป็นผู้พิจารณาก�าหนด

(๘)	 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก�าหนดนโยบาย	 แผน	 การออกอาชญาบัตร	 ประทานบัตรและใบ
อนุญาตอื่น	ๆ	ควรบัญญัติขั้นตอน	และกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น	ประชาชนในพื้นที่และผู้มีส่วนได้เสียไว้
ในร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	 ....	ให้ชัดเจน	โดยก�าหนดหมวดว่าด้วยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียขึ้นเป็นการเฉพาะ	
โดย	(๘.๑)	ก�าหนดหลักการ	กระบวนการและวิธีการเพื่อจัดให้ชุมชน	ประชาชน	ผู้มีส่วนได้เสีย	และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่าง	ๆ	และ	(๘.๒)	มีกลไกในการหาข้อยุติเมื่อเกิดกรณีข้อพิพาท	

(๙)	 การโอนประทานบัตร	 ใบอนุญาตแต่งแร่และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม	 (ร่างมาตรา	๖๗	และมาตรา	๑๑๐)	
ควรก�าหนดห้ามมิให้มีการโอนประทานบัตร	 ใบอนุญาตแต่งแร่	 และใบอนุญาตประกอบโลหกรรม	 เว้นแต่ผู้รับโอนจะมี
คุณสมบัติและเงื่อนไขเฉพาะเช่นเดียวกันหรือไม่น้อยกว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้โอน

(๑๐)	ความรบัผดิของผูร้บัสมัปทานเหมือง	(ร่างมาตรา	๘๕	และมาตรา	๑๓๑)	ควรแก้ไขร่างมาตรา	๘๕	และมาตรา	๑๓๑	
โดยไม่ต้องจ�ากดัความรบัผดิชอบของผูร้บัสมัปทานเหมอืงใต้ดนิไว้เฉพาะในเขตสมัปทานเท่านัน้	กรณทีีเ่กดิการทรดุของพืน้ดนิ
ลกัษณะก่อให้เกดิความเสยีหายแก่บรเิวณใกล้เคยีงกับเขตสมัปทาน	ให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่าการทรดุตวัของพืน้ดินนัน้เกิดจาก
การท�าเหมอืงใต้ดนิ	และให้กรมอตุสาหกรรมพืน้ฐานและการเหมอืงแร่เป็นผูพ้จิารณาในลกัษณะเดียวกบัในเขตสมัปทาน	และ
ควรน�าหลกัการสนันษิฐานความรบัผดิมาใช้ในการท�าเหมอืงแร่ทกุประเภท	มใิช่เฉพาะกรณกีารท�าเหมืองแร่ใต้ดนิ	

(๑๑)	การท�ารายงานการประเมนิผลกระทบสิง่แวดล้อมและขอความเหน็ชอบไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วน�าเขตเหมืองดงักล่าวมาจัด
ประมลู	(ร่างมาตรา	๑๓๒)	ควรพจิารณาความสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัส่งเสรมิและรักษาคณุภาพสิง่แวดล้อมแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๓๕

(๑๒)	การวางหลักประกันและการจัดตั้งกองทุน	 เพื่อฟื้นฟูการท�าเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการท�า
เหมือง	(ร่างมาตรา	๖๔	(๙))	มีข้อเสนอแนะให้	(๑๒.๑)	ก�าหนดให้ตัวแทนชุมชน	ผู้ได้รับผลกระทบ	และชุมชนรอบเหมืองมี	
ส่วนร่วมในการก�ากบัการบรหิารจดัการและการด�าเนนิการของกองทนุด้วย	และ	(๑๒.๒)	ก�าหนดให้สามารถใช้งบประมาณ
เพ่ือการฟื้นฟู	 เยียวยาผลกระทบจากการท�าเหมืองทันทีเมื่อมีผลกระทบเกิดขึ้นโดยไม่ต้องรอการพิสูจน์	 นอกจากนั้น	
ควรแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	 ในหมวดว่าด้วยกองทุน	
สิ่งแวดล้อม	เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

(๑๓)	การก�าหนดกรอบ	 เงื่อนไข	 รวมทั้งกระบวนการของฝ่ายบริหารในการออกอนุบัญญัติตามร่างพระราชบัญญัติแร่	
พ.ศ.	....	มีข้อเสนอแนะให้	(๑๓.๑)	ควรก�าหนดกรอบ	และเงื่อนไขการออกอนุบัญญัติให้ชัดเจน	เพื่อป้องกันการใช้ดุลพินิจ
ในการออกอนบุญัญตั	ิและ	(๑๓.๒)	ควรก�าหนดให้การออกอนบุญัญตั	ิต้องจดัให้มีกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนและ
ผู้มีส่วนได้เสีย	รวมถึงการก�าหนดให้มีการประเมินผลกระทบจากการออกกฎหมาย	(Regulatory	Impact	Assessment	:	
RIA)
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ข้อเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

(๑)	การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๓๕	ในประเด็น
จัดท�ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่ควรมีหน่วยงาน
กลางเป็นผู้ด�าเนินการ	และให้มีผู้ติดตามตรวจสอบโดยส่วนราชการ	สถาบันการศึกษา	หรือหน่วยงานอื่นที่รัฐรับรอง	การ
ปรับปรุงเรื่องกองทุนสิ่งแวดล้อม	ปรับปรุงเรื่องการประกาศก�าหนดเขตควบคุมมลพิษ	และการก�าหนดมาตรการต่าง	ๆ 	ใน
การควบคมุมลพษิให้เกดิความรวดเรว็	รวมถงึเสนอให้ตราพระราชบญัญติัว่าด้วยการรายงานการปลดปล่อยและการเคลือ่น
ย้ายมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม	

(๒)	เสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะ	พ.ศ.	....

ความส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะรฐัมนตรมีมีตเิมือ่วนัท่ี	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๕๙	รบัทราบข้อเสนอแนะนโยบายของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติ	และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักรับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 เพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอ	
ดังกล่าว	 และสรุปรวบรวมผลการพิจารณาหรือผลการด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมและน�าเสนอคณะ
รัฐมนตรีต่อไป

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	๒๕	ตุลาคม	๒๕๕๙	รับทราบสรุปผลการพิจารณารายงานผลการพิจารณาข้อเสนอ
แนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 โดยกระทรวงอุตสาหกรรม
แจ้งว่า	 ได้จัดการประชุมหารือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 และสภาการเหมืองแร่	 เมื่อวันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	
๒๕๕๙	ซึง่ทีป่ระชมุได้น�าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติไปพิจารณาด�าเนนิการ	เช่น	ข้อเสนอให้การ	
จดัท�าแผนการบรหิารจดัการทรพัยากรแร่จะต้องจดัให้มกีระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน	และผูม้ส่ีวนได้เสยีให้ชดัเจน		
การเสนอให้แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	 ....	 เป็นต้น	 โดยข้อเสนอที่ไม่อาจด�าเนินการได้ก็ให้
แจ้งเหตุผลความจ�าเป็นให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทราบ

กรณีที ่๒ สทิธชุิมชน และเสรีภาพในการประกอบอาชพี กรณกีลา่วอ้างวา่ชาวประมงพ้ืนบา้น
ได้รับผลกระทบจากการประกาศบงัคบัใช้พระ
ราชก�าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘

ประเด็นการร้องเรียน

ผู้ร้องได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้าง
ว่า	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	มีบทบัญญัติที่
ส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบอาชพีประมงรายย่อยหรอืประมง
พื้นบ้าน	โดยเฉพาะมาตรา	๓๔	ที่บัญญัติห้ามชาวประมงพื้น
บ้านท�าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝ่ังโดยเดด็ขาด	พร้อม
ท้ังก�าหนดโทษหนักส�าหรับผู้ฝ่าฝืน	 ทั้งที่ตลอดระยะเวลาที่
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ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านสามารถออกท�าการประมงนอกเขตชายฝั่งได้	โดยไม่เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติหรือ
ท�าให้รฐัเสยีหายแต่อย่างใด	กรณดีงักล่าวจงึเป็นการจ�ากดัสิทธใินการประกอบอาชพีของประชาชน	ประกอบกบัชาวประมง
พื้นบ้านตั้งถิ่นฐานบริเวณชายฝั่งทะเลในลักษณะของชุมชน	ชุมชนท้องถิ่น	ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม	มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืน	อีกทั้งก่อนการประกาศใช้พระราชก�าหนดการประมงฉบับนี้	รัฐไม่ได้
เปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนท่ีอาจได้รับผลกระทบต่อการประกอบอาชีพประมงพ้ืนบ้านแต่อย่าง
ใด	อันอาจเป็นการกระท�าหรือละเลยการกระท�าอันเป็นการละเมิดสิทธิชุมชน

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 เดิมกฎหมายการประมงอนุญาตให้ชาวประมง	
พืน้บ้านทีใ่ช้เคร่ืองมอืทีไ่ด้รบัอนญุาตท�าการประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝ่ังได้	และวถิวีฒันธรรมการประมงทะเลท่ีมี
มาแต่เดิม	ชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่ต่างท�าประมงในเขตทะเลชายฝั่งควบคู่กับในเขตทะเลนอกชายฝั่ง	ต่อมารัฐบาลได้
ประกาศบงัคับใช้พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึง่มาตรา	๓๔	ได้จ�ากดัให้ชาวประมงพืน้บ้านท�าประมงได้เฉพาะ
ในเขตทะเลชายฝั่งซึ่งมีระยะเพียง	๓	ไมล์ทะเลจากแนวชายฝั่งหรือเกาะ	จึงส่งผลกระทบอย่างมากต่อชาวประมงพื้นบ้าน	
และจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรสัตว์น�้าเพราะชายฝั่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์	 และอนุบาลสัตว์น�้าวัยอ่อน	 เมื่อชาวประมง	
พื้นบ้านซึ่งมีจ�านวนร้อยละ	 ๘๐	 ของชาวประมงไทย	 ถูกจ�ากัดให้ท�าประมงเฉพาะในเขตทะเลชายฝั่ง	 จะท�าให้เกิดผล	
กระทบต่อศกัยภาพการผลติของทะเล	ประกอบกบัทะเลชายฝ่ังในหลายจงัหวดัได้รบัผลกระทบจากการพฒันาอตุสาหกรรม
และท่าเรือน�้าลึก	 ท�าให้เขตทะเลชายฝั่งไม่มีสัตว์น�้าเศรษฐกิจหรือมีน้อยมาก	 ชาวประมงพื้นบ้านจึงต้องออกไปท�าประมง
ในพื้นที่นอกชายฝั่ง	 ขณะที่ชาวประมงพาณิชย์ซึ่งท�าประมงในลักษณะอุตสาหกรรมการประมง	 สามารถท�าประมงได้
ตั้งแต่นอกระยะ	๓	ไมล์ทะเลไปจนถึงเขตเศรษฐกิจจ�าเพาะ	๒๐๐	ไมล์ทะเล	โดยที่ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	
(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	มาตรา	๔	ได้บัญญัติคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	สิทธิ	เสรีภาพ	และความเสมอ
ภาคของชนชาวไทยตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และตามพันธกรณีระหว่างประเทศท่ีประเทศไทยมีอยู่แล้ว	 ประกอบกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 ข้อ	 ๓	 ได้
ก�าหนดว่า	“คนทุกคนมีสิทธิในการด�ารงชีวิต	เสรีภาพ	และความมั่นคงแห่งตัวตน”	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ข้อ	๑	และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	ข้อ	๑	ได้วาง
หลักในเรื่องของสิทธิในการก�าหนดวิถีชีวิตของตนเอง	 และข้อ	 ๒๕	 ได้วางหลักในเรื่องของสิทธิในการมีส่วนร่วมทางการ
เมอืงและการเข้าถงึบริการสาธารณะ	กรณตีามค�าร้องจงึเป็นเร่ืองสทิธชิมุชนและเสรภีาพในการประกอบอาชีพตามทีไ่ด้รบั
การคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญและพันธกรณีระหว่างประเทศดังที่กล่าวนี้	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ตระหนัก
ถึงความจ�าเป็นและเร่งด่วนโดยเห็นพ้องในหลักการที่ต้องมีการปฏิรูปการประมง	 รวมทั้งเห็นพ้องว่ารัฐต้องจัดระบบการ
ประมงให้มีการรายงาน	การควบคุม	และเป็นไปอย่างถูกกฎหมาย	ด�าเนินการให้มีการท�าการประมงตามจรรยาบรรณใน
การท�าการประมงอย่างรับผิดชอบ	(Code	of	Conduct	for	Responsible	Fisheries	:	COC)	ขององค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติ	(Food	and	Agriculture	Organization	of	the	United	Nation	:	FAO)	ตลอดจนการดูแล
ให้มีการใช้ทรัพยากรทางทะเลอย่างเหมาะสมและสมดุล	ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	ค.ศ.	๑๙๘๒	
ซ่ึงประเทศไทยมพีนัธกรณทีีต้่องปฏบิตัใินฐานะรฐัภาค	ีและการตรวจสอบในกรณนีีพ้บว่า	ชาวประมงพ้ืนบ้านรวมทัง้ผูร้้อง
ไม่ได้คัดค้านพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ทั้งฉบับ	คงมีเพียงเฉพาะประเด็นปัญหาผลกระทบจากการบังคับใช้
ตามมาตรา	๓๔	โดยเห็นว่า	เป็นบทบัญญัติที่ละเมิดสิทธิชุมชนและสิทธิของชาวประมงพื้นบ้าน	ส�าหรับปัญหาดังกล่าว	ใน
คราวการประชุมของคณะรัฐมนตรี	(ผู้ถูกร้องที่	๑)	ครั้งที่	๑/๒๕๕๙	เมื่อวันที่	๑๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๙	ที่ประชุมมีมติเห็น
ชอบให้ตัง้คณะอนกุรรมการเพือ่พจิารณาเกีย่วกบัการแก้ไขมาตรา	๓๔	และมาตราอืน่ทีเ่กีย่วข้องของพระราชก�าหนดฉบับ
ดงักล่าว	รวมทัง้มกีารแก้ไขปัญหาในเบือ้งต้นโดยกรมประมง	(ผู้ถกูร้องที	่๓)	ได้ยกเลิกประกาศว่าด้วยการก�าหนดเครือ่งมือ
การประมงที่ต้องได้รับการอนุญาตส�าหรับการประมงพื้นบ้าน	ซึ่งโดยนัยแล้ว	มาตรา	๓๔	ของพระราชก�าหนดการประมง	
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พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 จึงยังไม่มีสภาพบังคับ	 อันเป็นการผ่อนผันให้ชาวประมงพื้นบ้านสามารถท�าการประมงในเขตประมงทะเล
นอกชายฝั่งได้	จึงเห็นควรให้ยุติเรื่อง	

อนึง่	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้ตระหนักและเลง็เหน็ความส�าคญัเรือ่งสทิธชิมุชนและเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพตามทีไ่ด้รบัการคุม้ครองตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยและพนัธกรณรีะหว่างประเทศทีป่ระเทศไทย
จะต้องปฏิบัติตามดังท่ีได้กล่าวมาแล้ว	 จึงสมควรมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายต่อ	
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

(๑)	 คณะรัฐมนตรี	(ผู้ถูกร้องที่	๑)	คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ	(ผู้ถูกร้องที่	๒)	และกรมประมง		
(ผู้ถูกร้องที่	๓)	ควรแก้ไขพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	มาตรา	๓๔	ที่บัญญัติว่า	“ห้ามมิให้ผู้ได้รับอนุญาตท�าการ
ประมงพื้นบ้าน	ท�าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง”	โดยอาจน�าความในมาตรา	๔๓	วรรคสาม	ของพระราชบัญญัติการ
ประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ที่ก�าหนดให้ผู้ท�าการประมงด้วยเครื่องมือการประมงที่มีใบอนุญาตตามมาตรา	๔๒	(ใบอนุญาตเครื่อง
มือท�าการประมงในเขตประมงทะเลชายฝั่ง)	 หรือเคร่ืองมือท�าการประมงพ้ืนบ้านตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก�าหนด	ท�าการ
ประมงในเขตประมงทะเลนอกชายฝั่งได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตมาปรับใช้

(๒)	 คณะรัฐมนตรี	(ผู้ถูกร้องที่	๑)	คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ	(ผู้ถูกร้องที่	๒)	และกรมประมง	
(ผู้ถูกร้องที่	๓)	ควรพิจารณาแก้ไขหรือปรับปรุงบทบัญญัติของพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ในส่วนที่จ�าแนก
ชาวประมงพืน้บ้านด้วยขนาดเรอืต�า่กว่า	๑๐	ตนักรอส	โดยเปลีย่นเป็นจ�าแนกประเภทการประมงพืน้บ้านตามประเภทของ
เครื่องมือการประมงและลักษณะเฉพาะของการท�าการประมง

(๓)	 คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาต	ิ(ผูถู้กร้องที	่๒)	และกรมประมง	(ผูถู้กร้องที	่๓)	และหน่วยงานท่ี
เกีย่วข้องควรจดักระบวนการรบัฟังความคดิเหน็และให้ผูม้ส่ีวนเก่ียวข้องได้มส่ีวนร่วมในการปรบัปรงุพระราชก�าหนดการประมง	
พ.ศ.	 ๒๕๕๘	ตลอดจนการตราประกาศ	กฎ	หรอืระเบยีบ	ทีเ่ก่ียวข้องกบัการปฏบิติัให้เป็นไปตามพระราชก�าหนดการประมง		
พ.ศ.	๒๕๕๘

(๔)	 ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	 (ศปมผ.)	 (ผู้ถูกร้องที่	 ๔)	 ควรออกประกาศ	
เพิ่มเติมในเรื่องการก�าหนดให้มีการจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับการประมง	ตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ		
ที่	 ๑๐/๒๕๕๘	 ลงวันท่ี	 ๒๙	 เมษายน	 ๒๕๕๘	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	 ขาดการรายงาน		
และไร้การควบคุม	เพื่อให้เรือประมงพื้นบ้านสามารถขึ้นทะเบียนเรือประมงและปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายประมง

(๕)	 กรมเจ้าท่า	 (ผู้ถูกร้องที่	 ๕)	 ควรพิจารณาปรับปรุงกฎข้อบังคับส�าหรับการเดินเรือในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ
เรือประมงพื้นบ้าน	 และวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่ง	 โดยก�าหนดระยะทางเดินเรือออกจากชายฝั่งและเกาะให้สอดคล้องกับ	
ข้อเท็จจริง	 รวมทั้งเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น	 และให้ชาวประมงพ้ืนบ้านซ่ึงมีความสามารถ	 มีเรือได้เพียงล�าเดียว	 สามารถ	
จดทะเบียนเรือเพ่ือประกอบอาชีพ	 ทั้งการประมงและการท่องเท่ียวควบคู่กันไปตามฤดูกาล	 ท้ังนี้	 อาจก�าหนดการตรวจ
เรือในช่วงเปลี่ยนอาชีพและมีมาตรฐานความปลอดภัยที่เพียงพอ	 เพื่อให้ชาวประมงพ้ืนบ้านได้ปฏิบัติตามกฎหมาย		
ส่งเสรมิการประกอบอาชพี	การจ้างงานในท้องถิน่	การพฒันาคุณภาพชวีติของชาวประมงพืน้บ้านซึง่เป็นเกษตรกรรายย่อย	
และป้องกันไม่ให้มีการน�าข้ออ้างเรือ่งการไม่ปฏบัิตติามกฎหมายมาเป็นเหตใุห้เกดิความไม่เป็นธรรมต่อชาวประมงพ้ืนบ้าน
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บทที ่ ๒

(๖)	 ในการออกกฎหมายควบคุมการประมงในทะเล	 ควรค�านึงถึงสิทธิชุมชนหรือจารีตประเพณีท้องถิ่นในการ
ท�าประมงโดยไม่มีผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเล

(๗)	 ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญตัอิ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	พ.ศ.	๒๕๕๘	การให้บรกิารของรฐัควรจดั
ให้มรีะบบการอ�านวยความสะดวกในการขออนุญาตและจดทะเบยีนเกีย่วกบัการประมงรวมไว้ท่ีจุดเดียว	(one	stop	service)

	
ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๑)		ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการท�าการประมงผิดกฎหมาย	(ศปมผ.)	แจ้งผลด�าเนินการว่า	ได้ออกประกาศ
เรื่อง	 หลักเกณฑ์การจดทะเบียนเรือไทยส�าหรับการประมงหรือเรืออื่นเพิ่มเติม	 เรียบร้อยแล้ว	 โดย	 ศปมผ.	 และส่วน
ราชการทีเ่กีย่วข้อง	ได้แก่	กรมประมง	และกรมเจ้าท่า	ได้ให้ความส�าคญัในการให้ความช่วยเหลือและสนบัสนนุกลุม่ประมง	
พืน้บ้านตามขอบเขตของกฎหมายมาโดยตลอด	โดยได้ด�าเนนิการคนืสทิธทิะเบยีนเรอืให้กลุม่ประมงพืน้บ้านไปแล้ว	๑,๑๕๔	ล�า		
(จากจ�านวนที่ยื่นอุทธรณ์ขอคืนสิทธิท้ังหมด	 ๑,๖๒๒	 ล�า)	 คงเหลืออีกจ�านวน	 ๔๖๘	 ล�า	 ซึ่งกรมเจ้าท่าก�าลังตรวจสอบ	
การมีตวัเรอือยูจ่รงิและขนาดเรอืจรงิ	โดยจะพจิารณาคนืสทิธใินห้วงทีส่องภายหลงัได้รบัรายงานผลการตรวจสอบจากกรม	
เจ้าท่าต่อไป	 เพื่อให้กลุ่มเรือประมงพื้นบ้านได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว	 อันจะเป็นประโยชน์ต่อการได้รับคืนสิทธิ
ทะเบยีนเรอื	จงึขอความกรณุาให้ส�านกังาน	กสม.	แจ้งผู้ร้องเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเรือประมงพ้ืนบ้านทีย่ืน่เร่ืองขอสทิธิ
คืนแล้วแต่ยังไม่ได้รับการคืนสิทธิ	รีบด�าเนินการติดต่อส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคพื้นที่ที่อาศัยอยู่

(๒)		กรมประมงแจ้งผลด�าเนินการว่า	การจัดท�าร่างพระราชก�าหนดการประมง	(ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	....	ที่เกี่ยวกับ
การท�าประมงพื้นบ้าน	 ได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้ได้รับผลกระทบจากพระราชก�าหนดนี้แล้ว	 จ�านวน	๓	
ครัง้	ซึง่มีผูเ้ข้าร่วมประชมุ	ประกอบด้วย	ผูแ้ทนสมาคมการประมงแห่งประเทศไทย	ผูแ้ทนสมาคมประมงท้องถิน่ฝ่ังอ่าวไทย		
ผู้แทนสมาคมชาวประมงพื้นบ้านฝั่งอันดามัน	และผู้แทนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	
การจ�าแนกความหมายของ	"ประมงพื้นบ้าน"	และ	"ประมงพาณิชย์"	ความสัมพันธ์ของขนาดเรือประมง	กับจ�านวนเครื่อง
มือประมงที่ใช้ในการท�าประมงพื้นบ้าน	 และห้ามท�าการประมงพื้นบ้านในเขตทะเลนอกชายฝั่ง	 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ
พิจารณาของคณะกรรรมการกฤษฎีกา	(คณะพิเศษ)	หากมีความคืบหน้าจะแจ้งให้	กสม.	ทราบอีกครั้ง

(๓)		กระทรวงคมนาคมแจ้งผลด�าเนนิการว่า	เหน็ชอบตามรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการสิทธมินษุยชน	
แห่งชาติ	 โดยกรมเจ้าท่าได้ออกกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง	จ�านวน	๒	ฉบับ	คือ	กฎข้อบังคับส�าหรับการตรวจเรือว่า
ด้วยหลกัเกณฑ์	วธิกีาร	และเงือ่นไขในการออกใบส�าคญัรับรองการตรวจเรือส�าหรับเรือประมง	พ.ศ.	๒๕๕๙	และค�าสัง่กรม	
เจ้าท่า	ที	่๗๙๕/๒๕๕๙	ลงวนัท่ี	๒๓	กนัยายน	๒๕๕๙	เพือ่แก้ไขปัญหาชาวประมงตามทีส่�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติแจ้งมาแล้ว
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กรณีที่ ๓ สิทธิชุมชน กรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย (ฉบับที่ 
๑๗) พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งผลกระทบต่อชุมชนชายฝ่ังและชุมชนริมน�้า

ประเด็นร้องเรียน

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	
(ฉบับที่	 ๑๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ท่ีมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	 ๒๓	
กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	บทบัญญัติในมาตรา	๑๘	ก�าหนดให้
เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งปลูกสร้างท่ีล่วงล�้าล�าน�้าต้อง
ด�าเนนิการแจ้งต่อกรมเจ้าท่าหรอืส�านกังานเจ้าท่าภมิูภาค
หรือส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว
ตั้งอยู่	 ภายใน	๑๒๐	วัน	นับแต่วันที่พระราชบัญญัติการ
เดินเรือในน่านน�้าไทย	 (ฉบับที่	 ๑๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มีผล
ใช้บังคับ	 กล่าวคือ	 ต้องด�าเนินการแจ้งภายในวันที่	 ๒๒	
มิถุนายน	 ๒๕๖๐	 รวมท้ังจะต้องยื่นค�าร้องเพื่อขอรับใบ
อนญุาตและจะต้องยอมช�าระค่าปรบัในอตัราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละห้าร้อยบาท	แต่ไม่เกินตารางเมตรละหนึง่หมืน่บาท
ส�าหรับการออกใบอนญุาต	และเมื่อไดร้ับอนุญาตแลว้ให้เสยีคา่ตอบแทนเป็นรายป	ีจากบทบญัญัตดิงักล่าวมผีลกระทบตอ่
ชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน�้าซึ่งประชาชนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน

การด�าเนินการ

จากการด�าเนินการตรวจสอบและมีความเห็นว่า	 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 (ฉบับที่	 ๑๗)		
พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มาตรา	๑๘	 ขัดต่อหลักการด้านสิทธิชุมชนที่รัฐธรรมนูญให้การรับรอง	 เนื่องจากกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นยังไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มชุมชนชายฝั่งและชุมชน	
รมิน�า้ซ่ึงเป็นผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบโดยตรงจากมาตรการจดัการสิง่ล่วงล�า้ล�าน�า้ดงักล่าว	นอกจากนี	้ยงัพบว่าความพร้อม	ในการ	
บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้น	เกณฑ์การพิจารณายังไม่มีความครบถ้วนสมบูรณ์	เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในทั้ง
เชิงนิยามและเชิงสถิติ	รวมทั้งยังมีช่องว่างการพิจารณาสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าที่มีขึ้นในช่วงปี	๒๕๑๕	ถึง	ปี	๒๕๓๗	ซึ่งเกณฑ์การ	
พิจารณาทุกช่วงระยะเวลา	 จะต้องมีการประกาศเผยแพร่ให้ผู้อาจได้รับผลกระทบทราบล่วงหน้า	 จึงเป็นการละเมิด	
สิทธิมนุษยชน	 และให้มีเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน		
ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	มาตรา	๒๔๗	(๑)	ไปยงัคณะรฐัมนตร	ีคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ	
รัฐสภา	และกระทรวงคมนาคม	

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

อาศัยอ�านาจตามมาตรา	๒๔๗	(๑)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	คณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาตจิงึมข้ีอเสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางทีเ่หมาะสมในการป้องกนัหรอืแก้ไขการละเมดิสทิธิมนษุยชน		
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๖๐	 มาตรา	 ๒๔๗	 (๑)	 ต่อคณะรัฐมนตรี	 คณะรักษาความสงบ	
แห่งชาติ	รัฐสภา	และกระทรวงคมนาคม	ดังนี้
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(๑)	 คณะรัฐมนตรี	 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 และรัฐสภา	 ควรแก้ไขพระราชบัญญัติการเดินเรือใน	
น่านน�า้ไทย	(ฉบบัท่ี	๑๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	เพือ่ขยายเวลาการแจ้งการฝ่าฝืน	ตามมาตรา	๑๘	ออกไปอกีไม่น้อยกว่า	๑	ปีนบัแต่วนัที่	
พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 (ฉบับที่	 ๑๗)	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ใช้บังคับ	 หรือจนกว่าจะมีการแก้ไข	 กฎกระทรวง	
ตามมาตรา	๑๗	เสร็จสิ้น

(๒)	 กระทรวงคมนาคม	 ควรด�าเนินการแก้ไขกฎกระทรวง	 โดยก�าหนดให้	 “อาคารและบ้านเรือน	 ศาลาริมน�้า		
สะพานทางเดินลงน�้า”	 เป็นอาคารที่มีลักษณะและประเภทของสิ่งล่วงล�้าล�าน�้าที่พึงอนุญาต	 ทั้งน้ี	 โดยกระบวนการ	
มีส่วนร่วมของประชาชน

(๓)	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณามอบหมายให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ	 ประเมินผลกระทบจากการบังคับ
ใช้พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	(ฉบับที่	๑๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา	๗๗	ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๖๐	โดยน�าหลกัการประเมนิหรือวเิคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย	(RIA)	มาเป็น
เครื่องมือในการประเมินหรือวิเคราะห์

(๔)	 กระทรวงคมนาคมควรพจิารณาปรบัปรุงแก้ไข	กฎหมายเกีย่วกบัเดินเรือในน่านน�า้ไทย	ให้สอดคล้องกับวถิี	
ชีวิตของชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน�้า	 เน่ืองจากชุมชนดังกล่าวมิใช่สิ่งล่วงล�้าล�าน�้า	 แต่เป็นวิถีชีวิตของชุมชน	 อันได้รับ	
การรับรองตามรัฐธรรมนูญ	โดยต้องพิจารณาก�าหนดนิยามของชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน�้าแยกออกจากสิ่งล่วงล�้าล�าน�้า	
เพือ่ให้เกดิความชดัเจนและจ�าแนกประเภทชมุชนดัง้เดิมออกจากการบกุรุกใหม่	รวมทัง้ควรก�าหนดให้มบีทบญัญติัทีเ่ก่ียวกับ	
ชุมชนชายฝั่งและชุมชนริมน�้าไว้เป็นการเฉพาะ

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

เมื่อวันที่ 	 ๔	 กรกฎาคม	 ๒๕๖๐	 หัวหน้า	
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	 ได้มีค�าสั่งที่	 ๓๒/๒๕๖๐	
เรื่อง	 การบรรเทาความเสียหายให้แก่ประชาชนในกรณี
ปลูกสร้างอาคารหรือส่ิงอื่นใดล่วงล�้าล�าแม่น�้า	 โดยสาระ
ส�าคัญ	 คือ	 การขยายระยะเวลาให้ประชาชนมาแจ้ง
ครอบครองส่ิงล่วงล�้าล�าน�้า	 ภายใน	๖๐	 วัน	 นับแต่วันที	่
๒๓	มิถุนายน	๒๕๖๐	จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพิจารณาและ
มีค�าสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาต	ภายใน	 ๑๘๐	 วันนับแต่
วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน	 โดยผู้ที่แจ้งภายใน
ระยะเวลาดงักล่าวจะได้รบัยกเว้นโทษทางอาญาและโทษ
ปรับทางปกครองส�าหรับความผิดที่เกิดขึ้นก่อนวันที่	 ๒๓	
กันยายน	๒๕๖๐
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กรณทีี ่๔ สทิธชิมุชน กรณกีลา่วอา้งวา่การกอ่สรา้งคลงักา๊ซแหลมใหญแ่ละทา่เทยีบเรอืของ
คลังก๊าซ มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย

ประเด็นการร้องเรียน

ผูร้้องได้ร้องเรยีนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า	การก่อสร้างคลงัก๊าซแหลมใหญ่และท่าเทยีบเรอืของคลงัก๊าซ
ดังกล่าว	ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของชุมชนคลองน้อย	หมู่ที่	๗	ต�าบลแหลมใหญ่	อ�าเภอเมือง
สมุทรสงคราม	จงัหวดัสมทุรสงคราม	และจากการตรวจสอบของคณะอนกุรรมการด้านสทิธชิมุชนและฐานทรพัยากรยงัพบ
ข้อเทจ็จรงิปรากฏอกีว่า	นอกจากโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรอืแล้ว	ยงัมโีครงการก่อสร้างอาคารคลงัเกบ็ก๊าซ	และโครงการ
ก่อสร้างถนนเพือ่เช่ือมต่อในพืน้ทีโ่ครงการก่อสร้างคลงัก๊าซและท่าเทยีบเรอืดงักล่าว	ซึง่การด�าเนนิการทัง้	๓	โครงการ	เป็น
โครงการที่เกี่ยวเนื่องกัน	อยู่ในพื้นที่ชุ่มน�้าดอนหอยหลอด	จังหวัดสมุทรสงคราม	ซึ่งได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน�้าที่มี
ความส�าคัญระหว่างประเทศ	(Ramsar	Sites)	ตามอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน�้า	(Ramsar	Convention	on	Wetlands)	
ล�าดับที่	๑๐๙๙	เมื่อวันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๔๓

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	บริษัท	ก.	(ผู้ถูกร้องที่	๑)	ได้ด�าเนินโครงการก่อสร้าง
ท่าเทียบเรือ	 โครงการก่อสร้างอาคารคลังเก็บก๊าซ	 และโครงการก่อสร้างถนนเพื่อเชื่อมต่อในพ้ืนที่ของโครงการทั้งหมด
นั้น	กระบวนการพิจารณาให้อนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน	๕๐๐	ตันกรอส	โดยส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขา
สมทุรสงคราม	(ผูถ้กูร้องที	่๔)	ภายใต้ความเหน็ชอบของจงัหวดัสมทุรสงคราม	(ผูถ้กูร้องที	่๓)	เป็นการละเมิดสิทธมินษุยชน	
ด้านสทิธกิารรบัรูข้้อมลูข่าวสาร	สทิธใินการมส่ีวนร่วม	และสทิธชิมุชนของผูร้้องกบัประชาชนผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีจากโครงการ	
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เนื่องจากขาดกระบวนการมีส่วนร่วมท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	 มาตรา	 ๕๗	
มาตรา	๖๖	และมาตรา	๖๗	ซึ่งรับรองโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	มาตรา	
๔	 รวมทั้งกระบวนการอนุญาตให้ก่อสร้างท่าเทียบเรือดังกล่าวยังขัดต่อประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
สมุทรสงคราม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๘	และการพิจารณาให้บริษัท	ก.	แก้ไขโครงสร้าง
ท่าเทียบเรือรวมถึงการขุดลอกร่องน�้าใหม่	 โดยส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม	 เป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม	่
รอบด้าน	 นอกจากนี้	 ยังพบว่ากระบวนการพิจารณาต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารคลังก๊าซโดยองค์การบริหารส่วนต�าบล
แหลมใหญ่	 (ผู้ถูกร้องที่	 ๒)	 มิได้ค�านึงถึงการใช้ประโยชน์ท่ีแท้จริงในท่ีดินของบริษัท	 ก.	 และเง่ือนไขข้อก�าหนดการใช้
ประโยชน์ในที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยผังเมือง	 เป็นการกระท�าที่ขัดต่อประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง
สมุทรสงคราม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ที่มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๘	อีกด้วย	จึงก�าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�าเนินการ	

ส�าหรับประเด็นการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ของโครงการคลังเก็บก๊าซ	ท่าเทียบ
เรือของคลังก๊าซ	 และการสร้างถนนของผู้ถูกร้องที่	 ๑	 พิจารณาแล้วเห็นว่า	 โครงการก่อสร้างคลังเก็บก๊าซเป็นโครงการ
ที่ไม่ต้องจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 ๓	 พฤศจิกายน	 ๒๕๕๒	 เรื่อง		
“การทบทวนมตคิณะรฐัมนตร	ีวันท่ี	๑	สงิหาคม	๒๕๔๓	เรือ่งทะเบยีนรายนามพืน้ทีชุ่ม่น�า้ทีม่คีวามส�าคญัระดบันานาชาต	ิและ
ระดบัชาตขิองประเทศไทยและมาตรการอนรุกัษ์พืน้ท่ีชุม่น�า้”	เน่ืองจากเป็นโครงการลานบรรจุก๊าซ	(คลังก๊าซ)	แอลพีจี	ทีต่ัง้อยูใ่น
พืน้ทีข่องเอกชน	ส่วนโครงการท่าเทียบเรอืรบัก๊าซแอลพจี	ีไม่เข้าข่ายเป็นโครงการหรอืกจิการทีต้่องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(EIA)	ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม	เรือ่ง	ก�าหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรอืกิจการท่ีต้องจดัท�ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อม	และหลกัเกณฑ์	วธีิการ	ระเบยีบปฏบัิติ	และแนวทางการจดัท�า
รายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม	(EIA)	ลงวนัที	่๒๔	เมษายน	๒๕๕๕	เนือ่งจากขนาดของท่าเทยีบเรอืต�า่กว่าทีเ่กณฑ์
ทีก่�าหนด	และการก่อสร้างถนนของผูถ้กูร้องท่ี	๑	ไม่เข้าข่ายเป็นโครงการหรอืกจิการทีต้่องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ	
สิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฉบับเดียวกัน	 แม้จะตัดผ่านพื้นที่ที่อยู่ใน
หรอืใกล้พืน้ทีชุ่่มน�า้ทีม่คีวามส�าคญัระหว่างประเทศ	 หรือแหล่งมรดกโลกทีข่ึน้บญัชแีหล่งมรดกโลกตามอนสัุญญาระหว่าง	
ประเทศในระยะทาง	๒	กโิลเมตร	เนือ่งจากเป็นถนนทีเ่อกชนด�าเนนิการ	ไม่เข้าข่ายนยิามของค�าว่า	“ทางหลวง”	ตามกฎหมาย
ว่าด้วยทางหลวง	จงึให้มข้ีอเสนอเชงินโยบายและข้อเสนอในการปรับปรงุกฎหมายไปยงัคณะรฐัมนตรี

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(๑)	 จังหวัดสมุทรสงคราม	(ผู้ถูกร้องที่	๓)	และส�านักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรสงคราม	ซึ่งรับมอบอ�านาจ
จากอธิบดีกรมเจ้าท่า	 (ผู้ถูกร้องที่	 ๔)	 ควรพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างท่าเทียบเรือขนาดไม่เกิน	 ๕๐๐	 ตันกรอส	
บริเวณหมู่ที่	๗	ต�าบลแหลมใหญ่	อ�าเภอเมืองสมุทรสงคราม	จังหวัดสมุทรสงคราม	ของบริษัท	ก.	(ผู้ถูกร้องที่	๑)	เนื่องจาก
ขัดต่อการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ซ่ึงมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่	 ๑๒	
มิถนุายน	๒๕๕๘	อกีทัง้การด�าเนนิโครงการขาดกระบวนการรับฟังความคดิเหน็และกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน	
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยีซ่ึงไม่เป็นไปตามบทบัญญตัท่ีิรบัรองไว้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศกัราช	๒๕๕๐	มาตรา	
๕๗	มาตรา	๖๖	และมาตรา	๖๗	ซึง่รบัรองโดยรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พุทธศกัราช	๒๕๕๗	มาตรา	๔

(๒)	 องค์การบริหารส่วนต�าบลแหลมใหญ่	 (ผู้ถูกร้องท่ี	 ๒)	 ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	ควรพิจารณาเพิกถอนการต่อใบอนุญาตก่อสร้างอาคารคลังก๊าซ	ของผู้ถูกร้องที่	๑	เมื่อวันที่	
๒๖	มีนาคม	๒๕๕๙	เนื่องจากขัดต่อการประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสงคราม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่ง
มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่	๑๒	มิถุนายน	๒๕๕๘
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ข้อเสนอแนะนโยบาย หรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

(๑)	 คณะรัฐมนตรีควรทบทวนมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๑๒	 พฤษภาคม	 ๒๕๕๘	 เรื่อง	 ขอทบทวนมติ	
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๒	(เรื่อง	การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี	วันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๔๓	เรื่อง	ทะเบียน
รายนามพื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระดับนานาชาติและระดับชาติของประเทศไทย	 และมาตรการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน�้า)		
ข้อ	๑๐	ภายใต้หลกัการว่า	“การด�าเนนิการโครงการหรอืกจิการใด	ๆ 	ของภาคเอกชนในพืน้ท่ีทีอ่ยูใ่นหรอืใกล้พืน้ท่ีชุม่น�า้ทีม่ี	
ความส�าคัญระหว่างประเทศ	 (Ramsar	Sites)	อันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและส่งผลกระทบ	
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่	 ต้องมีการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)		
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย”

(๒)	 คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากร	 ธรรมชาติและ	
ส่ิงแวดล้อม	เรือ่ง	ก�าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการซ่ึงต้องจดัท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม		
(EIA)	 และหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 ระเบียบปฏิบัติ	 และแนวทางการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)		
ลงวันที่	๒๔	เมษายน	๒๕๕๕	ภายใต้หลักการว่า	“การด�าเนินการโครงการหรือกิจการใด	ๆ	ของภาคเอกชนในพื้นที่ที่อยู่
ในหรือใกล้พื้นที่ชุ่มน�้าที่มีความส�าคัญระหว่างประเทศ	(Ramsar	sites)	อันส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนใน
ชุมชนและส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าว	 ต้องมีการจัดท�ารายงานการวิเคราะห์	
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย”

(๓)	 คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากร	 ธรรมชาติและ	
สิง่แวดล้อม	ลงวนัที	่๒๔	เมษายน	๒๕๕๕	ข้อ	๒๐	ในส่วนของค�านิยามของค�าว่าทางหรือถนนทีจ่ะสร้างและการจัดท�ารายงาน	
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	 (EIA)	 นั้น	 ไม่ควรจ�ากัดตามค�านิยามตามพระราชบัญญัติทางหลวง	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕		
แต่ควรพิจารณาถึงขนาดและการใช้ประโยชน์ที่แท้จริงของถนนประกอบการพิจารณาด้วย

(๔)	 คณะรัฐมนตรคีวรพจิารณาก�าหนดมาตรการหรือแนวทางให้มกีารบรูณาการการจัดท�ารายงานผลกระทบสิง่
แวดล้อมเบื้องต้น	(IEE)	หรือจัดท�ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ของโครงการใด	ๆ 	ที่มีการด�าเนินการ	
ตั้งแต่	 ๒	 โครงการข้ึนไป	 ซึ่งเป็นโครงการท่ีเกี่ยวเน่ืองกันดังเช่นกรณีตามข้อร้องเรียนข้างต้น	 โดยรวมจัดท�าเป็นรายงาน
ฉบับเดียวกัน	 เพื่อให้เกิดการวิเคราะห์ผลกระทบที่รอบด้านและน�าไปสู่การก�าหนดมาตรการการป้องกันปัญหาหรือ	
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๕)	 คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติผังเมือง	พ.ศ.	๒๕๑๘	และหรือกฎกระทรวงให้ใช้
บังคับผังเมืองรวม	เพื่อให้กฎกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับจนกว่าจะมีกฎกระทรวงฉบับใหม่ออกมาใช้บังคับ	ซึ่งจะท�าให้
ไม่เกิดช่องว่างในการใช้บังคับกฎหมายผังเมือง

ความส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	 มีค�าสั่งมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานหลักรับเรื่องไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงคมนาคม	กระทรวงมหาดไทย	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ต่อมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่	 ๒๘	 มีนาคม	 ๒๕๖๐	 รับทราบสรุปผลการด�าเนินการของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 สรุปสาระส�าคัญได้ว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเห็นว่า		
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บทที ่ ๒

มติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	๑๒	พฤษภาคม	๒๕๕๘	เรื่อง	 	ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๒		
(เร่ือง	การทบทวนมตคิณะรัฐมนตรี	วนัท่ี	๑	สงิหาคม	๒๕๔๓	เรือ่ง	ทะเบยีนรายนามพืน้ทีชุ่ม่น�า้ทีม่คีวามส�าคญัระดับนานาชาตแิละ	
ระดบัชาตขิองประเทศไทย	และมาตรการอนรุกัษ์พืน้ทีชุ่ม่น�า้)	มคีวามชดัเจนเพยีงพอในการน�าไปสูก่ารปฏบิตั	ิและมแีผนการ
ปรบัปรงุประเภทและขนาดของโครงการหรอืกจิการท่ีต้องจัดท�ารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม	(EIA)	เป็นแผน
ระยะสั้นภายใน	๓	ปี	ซึ่งจะได้น�าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ชุ่มน�้า	และทางหลวงหรือถนนตามข้อเสนอแนะไปประกอบ
การปรับปรุงประเภทและขนาดของโครงการ	หรือกิจการที่ต้องจัดท�ารายงานฯ	 ให้มีความเหมาะสมต่อไป	ส�าหรับกรณีที่
เสนอให้มแีนวทางการบูรณาการการจดัท�ารายงานผลกระทบสิง่แวดล้อมเบือ้งต้น	(IEE)	หรอืการจดัท�ารายงานการวเิคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	(EIA)	ของโครงการใด	ๆ 	ที่มีการด�าเนินการตั้งแต่	๒	โครงการขึ้นไป	ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวเนื่องกัน
โดยรวมจดัท�าเป็นรายงานฉบับเดยีวกนัดงัเช่นกรณตีามข้อร้องเรยีนนัน้	เหน็สมควรให้เจ้าของโครงการเป็นผูพ้จิารณาความ
เหมาะสมเป็นกรณีไป	 เช่น	 หากเจ้าของโครงการผลิตปิโตรเลียม	 และโครงการระบบขนส่งปิโตรเลียม	 ซึ่งเป็นผู้ประกอบ
การเดียวกัน	ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน	หน่วยงานอนุญาตเดียวกัน	การจัดท�ารายงาน	IEE	หรือ	EIA	สามารถรวมเป็นรายงาน	
ฉบบัเดยีวกนัได้	แต่หากเป็นกรณีท่ีเป็นโครงการต่างประเภทกนั	ซ่ึงมผีลกระทบสิง่แวดล้อมทีแ่ตกต่างหรอืแยกจากกนั	หน่วยงาน	
อนญุาตแยกกนั	การจดัท�ารายงานแยกฉบับตามประเภทโครงการจะมคีวามเหมาะสมกว่า	เป็นต้น	และกระทรวงมหาดไทย	
โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง	 อยู่ระหว่างเสนอร่างพระราชบัญญัติการผังเมือง	 พ.ศ.	 .....	 เพ่ือปรับปรุงพระราชบัญญัติ	
การผังเมือง	 พ.ศ.	 ๒๕๑๘	ทั้งฉบับ	 โดยปรับรูปแบบและวิธีการวางและจัดท�าผังเมืองทั้งระบบ	 รวมทั้งก�าหนดให้ผังเมือง
แต่ละประเภทไม่มีอายุการใช้บังคับ	แต่ใช้ระบบประเมินผลผังเมืองในรอบระยะเวลา	๕	ปี

กรณีที่ ๕ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ กรณีนโยบายและ
แผนการด�าเนินงานเพ่ือลดความพิการแต่ก�าเนิด โดยการก�าหนดให้กรดโฟลิกเป็นส่วน
ประกอบในอาหาร

ประเด็นร้องเรียน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิห็น
สมควรให้มีการจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบาย	 กรณี
นโยบายและแผนการด�าเนินงานเพ่ือความพิการ
แต่ก�าเนิด	 โดยการก�าหนดให้กรดโฟลิกเป็นส่วน
ประกอบในอาหาร	สบืเนือ่งจากความพกิารแต่ก�าเนดิ
ของบุคคลได้ส่งผลกระทบต่อทั้งคนพิการและคนใน
ครอบครัว	 ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบด้านสุขภาพและ
จติใจ	ภาระค่าใช้จ่ายเพือ่การได้รับบริการสาธารณสขุ
ทีเ่หมาะสมและมีมาตรฐาน	ความยากล�าบากในการเข้าถงึสิง่อ�านวยความสะดวกและบรกิารสาธารณะ	การถกูเลอืกปฏบัิติ
ในการจ้างงาน	อีกทั้งท�าให้สญูเสยีงบประมาณ	และทรพัยากรของประเทศเป็นจ�านวนมาก	ซึ่งปัญหาความพิการแต่ก�าเนดิ
มีสาเหตุส�าคัญ	หลายประการ	อาทิ	ปัญหาภาวะทุพโภชนาการในมารดา	การได้รับสารก่อความพิการ	โรคประจ�าตัวของ
มารดาและการใช้ยาบางชนิดระหว่างตั้งครรภ์	 เป็นต้น	 ส�าหรับประเทศไทย	พบว่า	 การเสียชีวิตในวัยทารกมีสาเหตุจาก
ความพกิารแต่ก�าเนดิประมาณร้อยละ	๒๐	-	๓๐	และพบทารกแรกเกดิมชีพีซ่ึงมีความพิการแต่ก�าเนดิประมาณ	๒๔,๐๐๐	-		
๔๐,๐๐๐	คนต่อปี	จงึจ�าเป็นต้องด�าเนนิการแก้ไขปัญหาความพกิารแต่ก�าเนดิอย่างรอบด้านและเร่งด่วน	ซ่ึงได้มกีารด�าเนนิการ	
แล้วบางส่วน	เช่น	การก�าหนดให้เตมิสารไอโอดนีในเกลอืและสารปรงุรส	เพือ่ป้องกนัการไม่พฒันาการของเซลล์สมองขณะ
ตั้งครรภ์และวัยเด็ก	เป็นต้น
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การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ประชาชนคนไทยย่อมมีสิทธิที่จะได้รับการส่งเสริม
และสนบัสนนุการมสีขุภาพทีด่	ีอนัถอืเป็นหลกัการทีส่�าคญัของสิทธมินษุยชนทีต้่องได้รับตามมาตรฐานสูงสุด	ซ่ึงมวีธิกีารที่	
หลากหลายทีจ่ะน�าไปสูก่ารได้รบัสทิธขิองบุคคลในด้านสขุภาพ	อาท	ิการก�าหนดนโยบาย	หรอืการน�าหลกัการหรอืองค์ความรู	้
ซึ่งองค์การอนามัยโลก	 (WHO)	 ได้ศึกษาและมีข้อเสนอแนะต่อประเทศทั่วโลกมาปรับใช้	 หรือการตรากฎหมายที่จ�าเป็น
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ	 อันรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวด้วย	 ซึ่งในส่วนสิทธิของมารดาและการพัฒนาสุขภาพของ
เด็กให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง	จ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการพัฒนาสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	ตั้งแต่การวางแผน
ครอบครัว	การฝากครรภ์ในระยะก่อนและหลังคลอดบุตร	ดังนั้น	การพัฒนานโยบายและแผนการด�าเนินงานเพื่อลดความ
พกิารแต่ก�าเนิด	โดยการก�าหนดให้กรดโฟลกิเป็นส่วนประกอบในอาหารจงึเป็นการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธใินการได้รบับรกิาร
สาธารณสขุและสวัสดกิารจากรฐัตามท่ีบญัญตัไิว้ในรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	๒๕๕๐	ซึง่ได้วางหลักการ	
และคุ้มครองไว้ว่า	 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการสาธารณสุขท่ีเหมาะสม	 เป็นไปอย่างท่ัวถึง	 มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐาน	 โดยเฉพาะเดก็และเยาวชนซึง่มสีทิธใินการอยูร่อดและได้รบัการพฒันาด้านร่างกาย	จติใจ	 และสตปัิญญา		
ตามศกัยภาพในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม	และได้รบัรองไว้ตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัชัว่คราว)	พทุธศกัราช	
๒๕๕๗	(ในขณะนัน้)	รวมทัง้รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พทุธศักราช	๒๕๖๐	สอดคล้องกบักติการะหว่างประเทศว่า
ด้วยสทิธทิางเศรษฐกจิ	สงัคม	และวฒันธรรม	ข้อ	๑๒	และอนุสญัญาว่าด้วยสทิธเิดก็	ข้อ	๒๔	ซึง่ให้การคุ้มครองและรบัรองว่า	
รฐัภาคคีวรด�าเนนิมาตรการทีเ่หมาะสมเพ่ือลดอตัราการตายของทารกก่อนคลอด	และของเดก็แรกเกดิ	ตลอดจนประกนัให้มี
การดแูลสขุภาพอย่างเหมาะสมแก่มารดาทัง้ก่อนและหลังคลอด	รวมถงึการแนะแนวให้ความรู้แก่บดิามารดาในเร่ืองโภชนาการ
และการวางแผนครอบครัว	 เพื่อพัฒนาการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันแก่มารดาและบุตรให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน		
จงึเห็นควรมข้ีอเสนอแนะนโยบายเพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนต่อคณะรัฐมนตร	ีดงัต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

(๑)	 ควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุข	 	 ร่วมกันเป็นหน่วย
งานหลักในการผลักดันนโยบายและแผนการด�าเนินงานส�าหรับการก�าหนดให้กรดโฟลิก	เป็นส่วนประกอบในอาหาร

(๒)	 ควรให้กระทรวงสาธารณสุข	โดยกรมอนามัย	และส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(๒.๑)	 ส่งเสรมิการให้โภชนศกึษาแก่หญงิวยัเจรญิพนัธ์ุและคูส่มรสทีพ่ร้อมจะมบีตุรให้ได้รับทราบถงึประโยชน์

ของกรดโฟลิกในการลดความพิการแต่ก�าเนิดของทารก
(๒.๒)	 เป็นหน่วยงานหลกัในการพฒันานโยบายและแผนการด�าเนนิงานส�าหรบัการก�าหนด	ให้เติมกรดโฟลกิ	

เป็นส่วนประกอบในอาหาร	โดยอาศัยอ�านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาหาร	พ.ศ.	๒๕๒๒	ดังนี้	
๑)	 พัฒนานโยบายและแผนการด�าเนินงานส�าหรับการก�าหนดให้เติมกรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบใน

อาหาร	 โดยเร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชน	 เช่น	 สภา
อุตสาหกรรมอาหาร	สถาบันเทคโนโลยีการอาหาร	เป็นต้น	

๒)	เร่งประสานความร่วมมอืกับสถาบนัโภชนาการต่าง	ๆ	อาท	ิสถาบันโภชนาการ	มหาวิทยาลยัมหดิล	
ฯลฯ	 ให้ด�าเนนิการศกึษาวจิยัเพือ่ก�าหนดปรมิาณของกรดโฟลิกทีค่วรได้รับต่อวัน	 เพ่ือก�าหนดชนดิของอาหารทีเ่หมาะสม
ส�าหรบัการเตมิกรดโฟลกิลงไป	โดยค�านงึถงึวฒันธรรมในการรบัประทานอาหารของคนไทยซึง่ต้องสอดคล้องกบัห่วงโซ่อปุทาน
ของอาหารและคุณภาพของอาหาร	(ส	ีกลิน่	รสชาติ)	และต้นทนุในกระบวนการผลติ	ตลอดจนความเสถยีรคงรปูตามอายขุอง
อาหารในการวางจ�าหน่าย
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บทที ่ ๒

๓)	ในระหว่างการด�าเนินการตามข้อ	๑)	และ	๒)	ควรก�าหนดมาตรการชั่วคราวให้หญิงวัยเจริญพันธุ์	
ต้องได้รบัประทานกรดโฟลกิเสรมิในปรมิาณทีเ่หมาะสมตามความเหน็ของนกัวชิาการทีเ่ชีย่วชาญในระยะก่อนปฏสินธ	ิ๓	เดอืน	
ต่อเนื่องจนถึงช่วงที่มีการปฏิสนธิแล้วครบก�าหนด	๓	เดือน

(๒.๓)	ควรให้	 (๒.๓.๑)	 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 โดยส�านักงานคณะกรรมการ	 นโยบาย
วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (๒.๓.๒)	 ส�านักนายกรัฐมนตรี	 โดยส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	
ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 และ	 (๒.๓.๓)	 กระทรวง
สาธารณสุข	 โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข	 สนับสนุนจัดสรรหรือหาแหล่งเงินทุนเพื่อการวิจัยส�าหรับพัฒนานโยบาย
และแผนการด�าเนินงานส�าหรับการก�าหนดเติมกรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหารจนสามารถปฏิบัติได้จริง

ความส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งผลด�าเนินการว่า	 รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	 สั่งและปฏิบัติ
ราชการแทนนายกรัฐมนตรี	ได้มีค�าสั่งมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก	รับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับ
กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีส�านกันายกรฐัมนตรี	และหน่วยงาน	
ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าว	 และให้กระทรวงสาธารณสุขสรุปผลการพิจารณา
หรือผลด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวในภาพรวมแล้วส่งให้ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีภายใน	 ๓๐	 วัน	 เพื่อน�าเสนอ	
คณะรฐัมนตรต่ีอไป

กรณีที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ กรณีกล่าวอ้างว่าพระราชบัญญัติธุรกิจ 
รักษาความปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ 
พนักงานรักษาความปลอดภัยมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ

ประเด็นการร้องเรียน

ผูร้้องได้ร้องเรยีนขอให้มข้ีอเสนอแนะเพือ่แก้ไขพระราชบญัญตัธิรุกจิรกัษาความปลอดภยั	พ.ศ.	๒๕๕๘	ท่ีละเมิด
ต่อหลักการสิทธิมนุษยชน	กรณีกล่าวอ้างว่า	บทบัญญัติมาตรา	๓๔	ข้อ	ก.	 (๓)	และข้อ	ข.	 (๓)	ที่ก�าหนดคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นบทบัญญัติที่ขัดแย้งต่อสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของ	
พนักงานรักษาความปลอดภัยเดิมและกระทบต่อบริษัทรักษาความปลอดภัย	 และบทนิยามของค�าว่า	 “ธุรกิจรักษา	
ความปลอดภยั”	ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในมาตรา	๓	มลีกัษณะทีเ่ป็นการเลือกปฏบิติัต่อพนกังานรักษาความปลอดภยัทีใ่ห้บรกิาร
ในธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณาแล้วเหน็ว่า	กรณกีารก�าหนดให้พนกังานรักษาความปลอดภัยต้อง
ส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับ	เมื่อพิจารณาเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๘	เป็นไป
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัยในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม	และเมื่อพิจารณาถึง
มาตรฐานระหว่างประเทศ	ได้แก่	แนวปฏิบัตริะหว่างประเทศส�าหรบัการให้บรกิารรกัษาความปลอดภยัเอกชน	(International		
Code	 of	 Conduct	 for	 Private	 Security	 Service	 Provider:	 PSCs)	 ที่กล่าวถึงคุณสมบัติของพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยโดยให้ความส�าคัญกับมาตรฐานและทักษะในการท�างาน	 โดยไม่ได้ระบุถึงระดับการศึกษา	 คณะกรรมการ	
สทิธมินษุยชนแห่งชาตมิคีวามเห็นว่า	ระดบัการศกึษามไิด้เป็นหลักประกนัว่าผู้ท่ีส�าเร็จการศกึษาภาคบงัคบัจะปฏบิติัหน้าทีร่กัษา	



|  รายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐74

ความปลอดภัยโดยมีส�านึกความรับผิดชอบและมีประสิทธิผล	ประกอบกับการก�าหนดเงื่อนไขในการท�างาน	 กฎหมาย
ระหว่างประเทศก�าหนดว่า	เง่ือนไขในการก�าหนดคณุสมบติัต้องจ�าเป็นหรอืเกีย่วข้องอย่างยิง่กบัลกัษณะงานท่ีปฏบิตัหิน้าที่
นั้นด้วย	(Inherent	Requirement	Exception)	ดังนั้น	การก�าหนดให้พนักงานรักษาความปลอดภัยต้องส�าเร็จการศึกษา
ภาคบงัคบัจงึไม่สอดคล้องกบัหลกักฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศและการรับรองเสรีภาพในการประกอบอาชพีตาม	
หลกัการของรฐัธรรมนญู	กรณกีารก�าหนดลกัษณะต้องห้ามของพนกังานรกัษาความปลอดภยัของผูท้ีเ่คยได้รบัโทษจ�าคกุบางฐาน	
ความผิด	 ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 มาตรา	 ๓๔	 ข้อ	 ข.	 (๓)	 เห็นว่ามี	
ความสอดคล้องกับเป้าหมายและหลกัความได้สดัส่วน	และไม่กระทบกระเทือนสาระส�าคญัแห่งสิทธิและเสรีภาพตามหลกัการ	
ของรัฐธรรมนูญ	 แต่เมื่อพิจารณาถึงฐานความผิดท่ีได้ก�าหนดไว้ในบทบัญญัติดังกล่าวท่ีมีการก�าหนดระยะเวลาจ�ากัด	
สิทธิในการท�างานสามปีเท่ากันนั้น	 ยังไม่มีความเหมาะสม	 และไม่สอดคล้องกับหลักคุณธรรมทางกฎหมายในส่ิงที่เป็น
ประโยชน์	 หรือเป็นสิ่งท่ีเป็นคุณค่าแตกต่างกัน	 เช่น	 ความผิดเกี่ยวกับชีวิตซึ่งมีคุณธรรมทางกฎหมายคือชีวิตมนุษย์	 และ
ความผิดเก่ียวกับทรัพย์หรือลักทรัพย์ธรรมดาซึ่งมีคุณธรรมทางกฎหมายคือกรรมสิทธิ์และการครอบครอง	 เป็นต้น	 และ
เมื่อได้พิจารณาเพ่ิมเติมถึงประเด็นในเรื่องของการก�าหนดคุณสมบัติว่าต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย	 เห็นว่าแต่เดิมไม่เคยมี
กฎหมายบญัญตัหิรือก�าหนดคณุสมบัตเิรือ่งสญัชาต	ิและการเป็นพนกังานรกัษาความปลอดภยัไม่ได้ถกูสงวนไว้เฉพาะผูท้ีมี่
สัญชาติไทย	ดังนั้น	การก�าหนดคุณสมบัติเรื่องสัญชาติไทยจึงไม่สอดคล้องกับหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ
และหลกัการทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้ประเดน็ในเรือ่งเจตนารมณ์ในการใช้บงัคบักฎหมายนัน้	เหน็ว่าพระราชบญัญติัธรุกจิรกัษา
ความปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๘	ไม่สามารถยกระดบัมาตรฐานธรุกจิรกัษาความปลอดภยัและเสรมิสร้างศกัยภาพของพนกังาน
รกัษาความปลอดภยัได้	และไม่สามารถใช้บงัคบัได้อย่างมปีระสิทธผิล	เนือ่งจากกฎหมายดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงบคุคลบาง
ประเภท	ได้แก่	ผู้ให้บรกิารรกัษาความปลอดภยัโดยตรงซึง่ไม่ผ่านบรษิทัธรุกจิรกัษาความปลอดภยั	และการให้บรกิารรกัษา	
ความปลอดภัยโดยหน่วยงานของรัฐตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศก�าหนด	 นอกจากนี้	 การที่กฎหมายได้ให้พนักงาน
รักษาความปลอดภัยมีอ�านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในมาตรา	 ๔๑	 มีแนวโน้มว่าจะกระทบต่อสิทธิมนุษยชนได้		
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตเิหน็ควรมข้ีอเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และข้อเสนอแนะนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 

ข้อเสนอแนะนโยบาย

(๑)	คณะรฐัมนตรคีวรก�าหนดนโยบายให้ภาคเอกชนท่ีประกอบธรุกจิรักษาความปลอดภยัให้ความส�าคญัในเรือ่ง
การพฒันาทกัษะหรอืการฝึกอบรมพนกังานรกัษาความปลอดภยัซ่ึงอาจมผีลกระทบต่อสิทธมินษุยชนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล	ได้แก่	แนวปฏิบัติระหว่างประเทศ	PSCs	รวมถึงการก�าหนดมาตรการเยียวยาอื่น	ๆ 	เมื่อเกิดการกระท�าที่มี
การละเมิดสทิธิมนุษยชนในหลกัการชีแ้นะเรือ่งสทิธมินษุยชนส�าหรบัธรุกจิก�าหนดหลกัการพืน้ฐานต่อความรบัผดิชอบของ
ภาคธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	(Guiding	Principles	for	Business	and	Human	Rights:	 Implementing	the	United	
Nations	“Protect	Respect	and	Remedy”	Framework)	หรือหลักการ	UN	Guiding	Principles	for	Business	and	
Human	Rights	(UNGPs)

(๒)	คณะรัฐมนตรี	 โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 คณะกรรมการก�ากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย	 องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศกึ	และภาคธรุกจิรกัษาความปลอดภยัเอกชน	ควรหารือร่วมกนัให้เกดิการมส่ีวนร่วมเพ่ือให้กฎหมาย
สามารถใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 อาทิ	 ร่วมกันก�าหนดมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานหลักสูตร
การรักษาความปลอดภัยกลางท่ีครอบคลุมเจ้าของกิจการที่จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเป็นลูกจ้างโดยตรง	 และ	
การให้บริการรักษาความปลอดภัยโดยบริษัทที่ให้บริการธุรกิจรักษาความปลอดภัยอันจะก่อให้เกิดความเสมอกันใน
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บทที ่ ๒

กฎหมาย	และค�านึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยให้หลายฝ่าย	มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะความสามารถและการ
ฝึกอบรมของพนักงานรักษาความปลอดภัย	รวมทั้งจะเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะท�าให้ภาคเอกชน	มีความรับผิดชอบใน
การด�าเนินธุรกิจมากขึ้น

(๓)	คณะรัฐมนตรี	 โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 คณะกรรมการก�ากับธุรกิจรักษาความปลอดภัย	 องค์การ
สงเคราะห์ทหารผ่านศึก	 และภาคธุรกิจรักษาความปลอดภัยเอกชน	 ควรหารือร่วมกันก�าหนดให้มีการประเมินต้นทุน
ของการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้	 การบริหารจัดการประเภทงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยที่เป็นธรรม	 เช่น		
การย้ายเปลีย่นสถานท่ีให้บริการรกัษาความปลอดภยัของพนกังานรกัษาความปลอดภยั	เป็นต้น	ทีจ่ะต้องมกีารจดแจ้งทกุคร้ัง		
และมีกระบวนการประเมินผลกระทบของกฎหมาย	 (RIA)	 ว่า	 สมควรปรับปรุงกฎหมายน้ีหรือไม่ทุกระยะเวลา	 ๒	 ปี		
ภายหลังพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเพื่อให้บทบัญญัติของกฎหมายมีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย

ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

(๑)	 คณะรัฐมนตรี	โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ควรทบทวนการก�าหนดคุณสมบัติส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับ
ตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาภาคบงัคบัในมาตรา	๓๔	ก.	(๓)	แห่งพระราชบญัญติัธรุกจิรักษาความปลอดภยั	พ.ศ.	๒๕๕๘	

(๒)	 คณะรัฐมนตรี	 โดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ควรทบทวนการก�าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับระยะเวลา	 ๓	 ปี	 ที่
ห้ามผู้ที่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกส�าหรับความผิดที่ระบุไว้ตามมาตรา	๓๔	ข.	 (๓)	แห่งพระราช
บัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย	พ.ศ.	๒๕๕๘	โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในแต่ละฐานความผิดที่ก�าหนดระยะเวลา
จ�ากัดสิทธิในการท�างานให้สอดคล้องกับคุณธรรมทางกฎหมายเพ่ือมิให้ถูกจ�ากัดสิทธิท่ีใช้ระยะเวลาท่ีเท่ากันในแต่ละฐาน
ความผิด

(๓)	 คณะรฐัมนตร	ีโดยส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิควรทบทวนโดยยกเลกิการก�าหนดคณุสมบตัเิรือ่งสญัชาตไิทย
ของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาตตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	
มาตรา	๓๔	ก.	(๑)

(๔)	 คณะรฐัมนตร	ีโดยส�านักงานต�ารวจแห่งชาติและคณะกรรมการก�ากบัธุรกจิรกัษาความปลอดภัยควรออกกฎหมาย
ก�าหนดให้มาตรฐานการรกัษาความปลอดภยัและมาตรฐานหลกัสตูรการรกัษาความปลอดภยัโดยค�านงึถงึความส�าคัญของ	
สทิธมินษุยชน

ความส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

รองนายกรัฐมนตรี	(พลเอก	ประวิตร	วงษ์สุวรรณ)	ได้มีค�าสั่งมอบหมายให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเป็นหน่วย
งานหลกัรบัเรือ่งไปพจิารณาร่วมกบักระทรวงกลาโหม	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงแรงงาน	กระทรวงยตุธิรรม	ส�านกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา	 ส�านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	 และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อศึกษาแนวทางและ	
ความเหมาะสมของข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะรฐัมนตรไีด้มมีตเิมือ่วันท่ี	๙	พฤษภาคม	๒๕๖๐	รบัทราบผลการพจิารณาและผลการด�าเนนิการตามข้อเสนอ
แนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายตามที่ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเสนอ	 สรุปสาระส�าคัญได้ว่า	 กรณีการ
ก�าหนดวฒุกิารศึกษาของพนกังานรกัษาความปลอดภยั	พนกังานรกัษาความปลอดภัยทีเ่ป็นพนกังานรกัษาความปลอดภยั
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อยูก่่อนจะได้รบัการยกเว้นโดยไม่ต้องใช้วฒุกิารศกึษา	ส่วนพนกังานรกัษาความปลอดภยัท่ีเป็นพนกังานรกัษาความปลอดภยั
หลงัวนัที	่๔	มีนาคม	๒๕๕๙	จะได้รบัยกเว้นเรือ่งวุฒกิารศึกษาเช่นกนั	จากเดมิต้องส�าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบัตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ	 เปลี่ยนมาเป็นส�าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่ใช้อยู่ในขณะที่ส�าเร็จ	
การศึกษา	 กรณีการออกกฎหมายก�าหนดให้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและมาตรฐานหลักสูตรการรักษาความ
ปลอดภัยโดยค�านึงถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน	 จะมีการจัดการบรรจุวิชาเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไว้
ในหลักสูตรของพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต	เป็นต้น

กรณทีี ่๗ ศกัดิศ์รีความเป็นมนษุย ์และสทิธเิสรภีาพในรา่งกาย กรณกีารใชเ้ครือ่งพันธนาการ
ประเภทกุญแจเท้าแก่ผู้ต้องขังนักศึกษากลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่จ�านวน ๗ คน  
เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ประเด็นการตรวจสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควร
ให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 กรณีท่ีปรากฏ
ต่อสาธารณชนและสื่อมวลชนจ�านวนมากว่า	 เจ้าหน้าที่กรม
ราชทัณฑ์ใช้เคร่ืองพันธนาการประเภทกุญแจเท้าแก่นักศึกษา
กลุ่มขบวนการประชาธิปไตยใหม่ซ่ึงตกเป็นผู้ต้องขังระหว่าง
สอบสวนตามหมายขงัของศาลทหารกรงุเทพ	จ�านวน	๗	คน	 โดย	
ได้ใช้ในการคุมตัวออกจากเรือนจ�าพิเศษกรุงเทพมหานคร	
ไปยังศาลทหารกรงุเทพ	 เพือ่ให้พนกังานสอบสวน	สถานตี�ารวจ

ภูธรบางเสาธง	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ยื่นค�าร้องขออ�านาจศาลทหารฝากขังเป็นครั้งที่	 ๒	 เมื่อวันที่	 ๕	 กรกฎาคม	
๒๕๕๙	 การใช้เครื่องพันธนาการประเภทกุญแจเท้าแก่นักศึกษาผู้ต้องขังทั้งเจ็ดในกรณีนี้	 มีส่ือมวลชนจ�านวนมาก	
น�าเสนอข่าวว่าเป็นการใช้ตรวน	และมปัีญหาว่าจะถอืเป็นการละเมิดศกัด์ิศรีความเป็นมนษุย์	 และสิทธเิสรีภาพในร่างกายของ
นกัศกึษาผูต้้องขงัทัง้เจด็หรอืไม่

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	
พทุธศกัราช	๒๕๕๗	ได้ให้การรบัรองและคุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธ	ิเสรภีาพ	และความเสมอภาคของชนชาวไทย	
ตามประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 รวมท้ังตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยมีอยู ่แล้ว	 การใช้อ�านาจโดยองค์กรของรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐจึงต้องค�านึงถึงศักดิ์ศรี	
ความเป็นมนุษย์	สิทธิ	และเสรีภาพของบุคคล	อย่างไรก็ตาม	สิทธิและเสรีภาพของบุคคลอาจถูกจ�ากัดได้โดยอาศัยอ�านาจ
ตามบทบญัญตัแิห่งกฎหมายเท่าท่ีจ�าเป็น	เจ้าพนกังานของรฐัจะต้องใช้อ�านาจภายในขอบเขตนัน้โดยเคร่งครดั	จะใช้อ�านาจ
เกินกว่าเง่ือนไขที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่ได้	 ในกรณีนี้การใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังระหว่างสอบสวนที่มีการขอฝาก
ขังต่อศาล	 ย่อมเป็นการท�าให้ผู้ต้องขังเสียเสรีภาพในการเคลื่อนไหวร่างกาย	อันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในร่างกาย	
และอาจท�าให้ผู้ต้องขังเกิดความอับอายหรือมีลักษณะเป็นการประจานต่อคนที่พบเห็น	 อันเป็นการกระทบต่อศักด์ิศร	ี
ความเป็นมนุษย์	 แม้จะมีบทบัญญัติของกฎหมายให้สามารถจ�ากัดสิทธิเสรีภาพในร่างกายของผู้ต้องขังโดยการใส	่
เครื่องพันธนาการได้	ตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	แต่มีการบัญญัติข้อยกเว้นไว้เมื่อ
มีเหตุส�าคัญตามมาตรา	๑๔	(๔)	และวรรคสอง	ในกรณีเมื่อต้องคุมตัวผู้ต้องขังออกไปนอกเรือนจ�า	เจ้าพนักงานมีอ�านาจที่
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จะสั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังและท่ีจะเพิกถอนค�าสั่งได้ตามที่เห็นสมควร	 ประกอบกับกฎกระทรวงมหาดไทย	
ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	ข้อ	๒๘	วรรคสาม	
ได้ก�าหนดเง่ือนไขในการพจิารณาใช้เครือ่งพนัธนาการแก่ผูต้้องขงัในกรณทีีต้่องน�าตวัออกไปนอกเรอืนจ�าว่า	 “ถ้าจะใช้เครือ่ง
พนัธนาการให้ใช้กญุแจมือ	เว้นแต่คนต้องขังในคดอุีกฉกรรจ์จะใช้ตรวน	หรอืกุญแจเท้า	หรอืชดุกญุแจมือและกญุแจเท้าก็ได้”		
แต่ในกรณขีองนกัศกึษาผูต้้องขังท้ังเจด็น้ีเป็นคดเีกีย่วกบัข้อหาฝ่าฝืนค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิที	่๓/๒๕๕๘	ที่
ห้ามชมุนมุทางการเมอืงตัง้แต่ห้าคนขึน้ไป	และข้อหาร่วมกนัก่อความวุน่วายเพ่ือให้การออกเสียงประชามติไม่เป็นไปด้วยความ
เรยีบร้อย	ซึง่เป็นคดทีีเ่กีย่วกับความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างทางการเมอืง	และข้อหาไม่ปฏบิติัตามค�าส่ังของพนกังานสอบสวนในการ
พิมพ์ลายนิว้มอื	และไม่อาจแสดงบัตรประจ�าตวัประชาชนหรอืใบรบัหรอืใบแทนใบรบัเมือ่เจ้าพนกังานตรวจบตัรขอตรวจ	มไิด้
มลีกัษณะเป็นการก่ออาชญากรรมทีร้่ายแรงสะเทอืนขวญัต่อประชาชนแต่อย่างใด	 กรณจึีงไม่อาจถือได้ว่าเป็นคดีอกุฉกรรจ์	
นอกจากน้ี	เม่ือพิจารณาหลกัท่ัวไปท่ีเป็นเงือ่นไขในการใช้อ�านาจขององค์กรของรฐัหรอืเจ้าพนกังานของรฐั	ในกรณนีีแ้ล้วเหน็ว่า		
การกระท�าของเจ้าพนกังานผูม้หีน้าทีค่วบคมุผูต้้องขงัและเจ้าหน้าทีผู่ม้อี�านาจสัง่ใช้เครือ่งพนัธนาการแก่นกัศกึษาผูต้้องขงัทัง้
เจด็ในกรณนีีไ้ม่เป็นไปตามหลกันติิรฐั	ได้แก่	ต้องมีเหตจุ�าเป็น	ต้องสมประโยชน์หรอืบรรลุวตัถปุระสงค์ทีช่อบธรรม	และต้อง
สมควรแก่เหต	ุ ดงันัน้	 การท่ีเจ้าหน้าทีเ่รอืนจ�าพเิศษกรุงเทพมหานครได้ใช้กญุแจเท้าแก่นกัศึกษาผู้ต้องขังทัง้เจ็ด	 จึงเป็นการ
ละเมิดสิทธิเสรีภาพในร่างกายของบุคคลโดยไม่มีอ�านาจตามกฎหมาย	 ส่วนการคุมตัวนักศึกษาผู้ต้องขังทั้งเจ็ดออกจาก	
เรอืนจ�าพเิศษกรงุเทพมหานครไปยงัศาลทหารกรงุเทพ	เมือ่วนัที	่๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙	โดยมกีารท�าให้ภาพของการใส่กญุแจเท้า
ปรากฏต่อสาธารณชนไปทัว่โลก	เป็นการละเมดิศักดิศ์รีความเป็นมนุษย์ท้ัง	๒	ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นการละเมดิสิทธิมนษุยชน
ตามบทบญัญตัขิองรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย	(ฉบบัช่ัวคราว)	พทุธศกัราช	๒๕๕๗	และกติการะหว่างประเทศว่าด้วย	
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	จึงได้ก�าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะต่อกรมราชทัณฑ์	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

ให้กรมราชทณัฑ์ก�าชบัและตกัเตอืนเจ้าหน้าท่ีผู้เกีย่วข้องในการพจิารณาให้ใช้เครือ่งพนัธนาการแก่ผูต้้องขงั	เพือ่
ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พุทธศักราช	๒๔๗๙	และกฎกระทรวงมหาดไทย	ออกตามความในมาตรา	๕๘	แห่ง
พระราชบญัญตัริาชทณัฑ์	พทุธศกัราช	๒๔๗๙	และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม	ด้วยความระมดัระวงัและเคร่งครัด	เพ่ือเป็นการป้องกัน
มิให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะท�านองเดียวกันอีก	ทั้งนี้	ให้ด�าเนินการภายใน	๖๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

(๑)	 กรมราชทัณฑ์ควรมีการด�าเนินการทบทวนความรู้ความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์	 เก่ียวกับการ
รกัษาความมัน่คงปลอดภยัทีส่อดคล้องกบัการคุม้ครองสิทธมินษุยชนของผู้ต้องขงัอย่างเพียงพอด้วย	และควรทีจ่ะได้มีการ
จัดการศึกษาอบรมและติดตามพัฒนาการมาตรฐานการดูแลรักษาความปลอดภัยและรักษาสิทธิมนุษยชนเป็นระยะอย่าง
สม�่าเสมอและต่อเนื่อง

(๒)	 เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ควบคุมผู้ต้องขังพึงพิจารณาให้ความเห็นในการใช้เคร่ืองพันธนาการ	 ให้เป็นไปตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด	และพัศดีจะต้องเป็นผู้สั่งให้ใช้เครื่องพันธนาการแก่ผู้ต้องขังตามที่กฎหมายก�าหนด

(๓)	 กรมราชทัณฑ์ควรพิจารณาวิวัฒนาการของการใช้เคร่ืองพันธนาการโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ทดแทน
ลกัษณะของเครือ่งพนัธนาการทีใ่ช้อยูใ่นปัจจบัุนต่อไป	โดยค�านงึถงึการคุม้ครองศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	สทิธ	ิและเสรภีาพ
อันเป็นสิทธิมนุษยชนของผู้ถูกควบคุมตัว
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กรมราชทัณฑ์แจ้งผลด�าเนนิการว่า	ได้ก�าชับเรอืนจ�าพิเศษกรงุเทพมหานคร	ในการพจิารณาใช้เครือ่งพนัธนาการ
แก่ผู้ต้องขังให้ถือปฏิบัติตามมาตรา	๑๔	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๔๗๙	และกฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม
ความในมาตรา	๕๘	แห่งพระราชบัญญัติราชทัณฑ์	พ.ศ.	๒๔๗๙	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	พร้อมทั้งมีหนังสือสั่งการให้ปฏิบัติ
ด้วยความระมัดระวังและเคร่งครัดแล้ว	 และมีการด�าเนินการที่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติก�าหนดแล้ว	เว้นแต่ประเดน็เกีย่วกบัการใช้เครือ่งแต่งกายปิดบงัเครือ่งพนัธนาการของผูต้้องขงั	ซึง่กรมราชทณัฑ์มีข้อ
สงัเกตว่า	การด�าเนินการดงักล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความมัน่คงปลอดภยัในการควบคมุผูต้้องขงัด้วยเช่นกัน	และประเดน็	
เกี่ยวกับการป้องกันมิให้มีการถ่ายภาพผู้ต้องขังที่มีเครื่องพันธนาการ	เห็นว่า	กสม.	ควรจัดท�าข้อเสนอต่อรัฐ	เพื่อให้จัดท�า	
ช่องทางพเิศษส�าหรบัผูต้้องขงัโดยความร่วมมอืและงบประมาณระหว่างศาลยตุธิรรม	กระทรวงกลาโหม	และกระทรวงยตุธิรรม

กรณีท่ี ๘ สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสอบสวน

ประเด็นการร้องเรียน

ผู้ร้องได้ร้องเรียนผ่านผู้อ�านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 ขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า		
เมือ่วนัที	่๑๑	ตลุาคม	๒๕๕๘	เวลาประมาณ	๑๖.๓๐	นาฬิกา	เจ้าหน้าท่ีต�ารวจสถานตี�ารวจภธูร	ก.	จังหวดัร้อยเอด็	(ผู้ถกูร้อง)		
ได้จับกุมผู้ร้องตามหมายจับของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่	จ.๓๐๘/๑/๒๕๕๗	ลงวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๗	แล้วน�าตัวไปคุมขังที่
สถานีต�ารวจภูธร	ก.	จังหวัดร้อยเอ็ด	ผู้ร้องเคยถูกด�าเนินคดีตามหมายจับดังกล่าว	และศาลจังหวัดร้อยเอ็ดมีค�าพิพากษา
ยกฟ้องแล้ว	ตามคดีหมายเลขด�าที่	๔๔๐๙/๒๕๕๗	คดีหมายเลขแดงที่	๓๙๒๑/๒๕๕๘	จึงเห็นว่าการกระท�าของผู้ถูกร้อง
เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณาแล้วเหน็ว่า	ผู้ถกูร้องได้เข้าจับกมุผู้ร้องแล้วน�าตัวไปคมุขงัทีส่ถานี
ต�ารวจภูธร	ก.	จังหวัดร้อยเอ็ด	ตามหมายจับของศาลจังหวัดร้อยเอ็ดที่	จ.๓๐๘/๑/๒๕๕๗	ลงวันที่	๖	ตุลาคม	๒๕๕๗	โดย

(๔)	 เมือ่มีการใช้เคร่ืองพนัธนาการใด	ๆ 	แล้ว	กรมราชทัณฑ์ควรก�าหนดให้มมีาตรการท่ีพึงใช้เพ่ือป้องกนัการละเมิด
สทิธมินษุยชนต่อผูต้้องขงัเป็นครัง้ทีส่อง	จากการทีถ่กูถ่ายภาพหรือเสนอข่าวต่อสาธารณชนโดยท�าให้ปรากฏต่อสาธารณชน
ว่าผูต้้องขงัถกูใส่เครือ่งพนัธนาการ	เน่ืองจากย่อมเป็นการลดคณุค่าศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	อนัเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชน		
โดยอาจใช้เครื่องแต่งกายของผู้ต้องขังที่สามารถปิดบังเครื่องพันธนาการไว้	 และในระหว่างน�าตัวผู ้ต้องขังไปนอก	
เรือนจ�า	ควรป้องกันมิให้มีการถ่ายภาพผู้ต้องขังซึ่งมีเครื่องพันธนาการดังกล่าว

(๕)	 ในการควบคมุตวัผูต้้องขัง	กรมราชทณัฑ์ควรมกีารแยกประเภทผูต้้องขังระหว่างประเภทความผดิอกุฉกรรจ์	
โดยเฉพาะอย่างยิง่ความผดิท่ีกระท�าต่อชวีติ	ร่างกาย	หรอืทรพัย์สนิ	ทีม่ลีกัษณะใช้ความรนุแรง	กบัอกีประเภทหนึง่คอืผูต้้องขงั	
ที่กระท�าความผิดต่อความมั่นคง	 หรือความผิดในทางการเมือง	 หรือความผิดในลักษณะท่ีถูกก�าหนดให้เป็นความผิด	
ทั้ง	ๆ 	ที่ไม่ได้เป็นภยันตรายต่อชีวิต	ร่างกาย	หรือทรัพย์สิน	โดยผู้ต้องขังประเภทนี้ควรจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณี	ๆ 	ว่า
ควรจะควบคุมตัวอย่างไรจึงจะเหมาะสม
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ขณะเกิดเหตมุารดาของผู้ร้องได้แจ้งต่อผูถ้กูร้องว่า	คดทีีผู่ถ้กูร้องเข้าจบักุมตวัผูร้้องนัน้	ศาลจงัหวดัร้อยเอด็ได้มคี�าพพิากษา
ยกฟ้องแล้ว	ตามคดีหมายเลขด�าที่	๔๔๐๙/๒๕๕๗	คดีหมายเลขแดงที่	๓๙๒๑/๒๕๕๘	และสามารถสอบถามข้อมูลได้จาก
ทนายความของผู้ร้อง	แต่ผู้ถูกร้องยังจับกุมและน�าตัวผู้ร้องไปคุมขังที่สถานีต�ารวจภูธร	ก.	จังหวัดร้อยเอ็ด	จนถึงเวลาเช้า
ของวันที่	๑๒	ตุลาคม	๒๕๕๘	โดยไม่มีการตรวจสอบข้อมูลและไม่ให้ผู้ร้องประกันตัว	ผู้ถูกร้องได้ชี้แจงว่า	 เหตุที่ผู้ถูกร้อง
จับกุมผู้ร้องนั้น	 เนื่องจากผู้ถูกร้องได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบหมายจับค้างเก่าของส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	
พบว่า	มข้ีอมลูหมายจบัของผูร้้องปรากฏอยูใ่นระบบฐานข้อมลู	จงึด�าเนนิการจบักมุตามหมายจบั	ต่อมาผูถ้กูร้องได้ชีแ้จงข้อ
เท็จจริงและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายจากการกระท�าดังกล่าวแก่ผู้ร้อง	เป็นจ�านวน	๑๐,๐๐๐	บาท	แล้ว	ผู้ร้องไม่
ประสงค์จะด�าเนินคดีใด	ๆ	ต่อไป	การกระท�าดังกล่าวของผู้ถูกร้องจึงเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	แต่เมื่อผู้ร้องได้รับการ
แก้ไขและเยียวยาผลกระทบอันเกิดจากการกระท�าของผู้ถูกร้องและไม่ประสงค์จะด�าเนินคดีแล้ว	 จึงให้ยุติเรื่อง	 อย่างไร
ก็ตาม	การใช้อ�านาจของผู้ถูกร้องในการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดนั้น	อาจมีการกระท�า
ท่ีกระทบต่อสิทธิมนุษยชน	 ดังนั้น	 เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นกรณีนี้อีก	 จึงเห็นควรก�าหนดมาตรการการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ด�าเนินการภายใน	๖๐	วันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(๑)	ควรปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสถานะของผู้ต้องหาตามหมายจับให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
(๒)	ก�าชับสถานีต�ารวจทุกแห่ง	ให้ความร่วมมือในการชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วน	กรณีที่มีหนังสือสอบถาม

จากส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาและตรวจสอบเรื่องร้องเรียนของ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอย่างรอบด้านและเป็นธรรม

ความส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

สถานตี�ารวจภธูรจงัหวดัร้อยเอด็แจ้งผลด�าเนนิการว่า	ได้สัง่การให้สารวตัรสถานตี�ารวจภูธร	ก.	ตรวจสอบข้อเทจ็
จรงิแล้วสรปุสาระส�าคญัได้ว่า	เจ้าหน้าท่ีต�ารวจได้ปฏิบติัตามหน้าท่ีสจุรติถกูต้องแล้ว	ประกอบกบัผูร้้องได้ท�าความเข้าใจกบั
เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมเป็นที่เข้าใจดีไม่ติดใจในประเด็นดังกล่าว	และได้ถอนเรื่องร้องเรียนไปจากส�านักงานยุติธรรมแล้ว

กรณีที่ ๙ สิทธิในกระบวนการยุติธรรมอันเกี่ยวเนื่องกับสิทธิในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่า
เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์สินของกลาง

ประเด็นการร้องเรียน

ผู้ร้องได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า	 ผู้ร้องเป็น
นักโทษเด็ดขาดชาย	ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจ�ากลางเขาบิน	จังหวัดราชบุรี	ถูก
เจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	 (ผู้ถูกร้อง)	
จับกุมในความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ	พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ใน
ระหว่างถูกจับกุม	 เจ้าหน้าที่ได้ยึดทรัพย์สินของผู้ร้องไป	แต่ไม่ปรากฏว่ามี
รายการทรัพย์สินดังกล่าวในบัญชีทรัพย์สินของกลางที่ยื่นฟ้องคดีต่อศาล	
และมีทรัพย์สินบางรายการท่ีเจ้าหน้าท่ีแจ้งต่อศาลว่าได้ส่งคืนให้แก่ญาติ
ของผูร้้องแล้ว	ซึง่ไม่เป็นความจรงิ	การกระท�าดงักล่าวเป็นการกระท�าความผิดฐานเป็นเจ้าพนกังานปฏบิติัหน้าทีโ่ดยทจุรติ
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กรณีที่ ๑๐ การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม กรณีกล่าวอ้างว่าโรงเรียนบังคับให้นักเรียน
ตรวจเลือดเพ่ือหาการติดเชื้อเอชไอวีและใช้เป็นเงื่อนไขในการเข้าศึกษาต่อ

ประเด็นการร้องเรียน

ผูร้้องได้ร้องเรยีนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า	ผูบ้รหิารและครโูรงเรียนแห่งหนึง่ในจงัหวัดนครพนม	ทราบว่า	
ผู้ปกครองของเด็กที่ก�าลังจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นอนุบาล	๑	เป็นผู้มีเชื้อเอชไอวี	จึงต้องการให้เด็กตรวจเลือดเพื่อ
หาการติดเชื้อเอชไอวีก่อนที่จะรับเข้าเรียน	โดยอ้างว่าเพื่อความสะดวกในการจัดกิจกรรมการสอน

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ภายหลังจากที่ส�านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดได้แจ้งผลการตรวจสอบทรัพย์สินท่ีได้จากการตรวจยึดให้พนักงานสอบสวน	กลุ่มงานสอบสวน	
๓	 กองบังคับการสอบสวน	 กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	 ทราบว่า	 เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ	
ปราบปรามยาเสพตดิไม่มคี�าสัง่ให้ตรวจสอบทรพัย์สนิของผูต้้องหา	และไม่มคี�าสัง่ให้ยดึทรพัย์สนิทีเ่ป็นทองรปูพรรณ	จ�านวน	๔		
รายการแล้ว	 แต่พนักงานสอบสวนไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้ง	 ๔	 รายการคืนให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นเจ้าของในทรัพย์สินนั้น	 แม้
ในชั้นนี้จะรับฟังไม่ได้ว่าเจ้าหน้าท่ีต�ารวจสังกัดกองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติดได้น�าทรัพย์สินของผู้ร้องไปเป็น
ของตนเองหรอืไม่	แต่การกระท�าดงักล่าวของเจ้าหน้าทีต่�ารวจ	(พนกังานสอบสวน)	สงักดักองบญัชาการต�ารวจปราบปราม
ยาเสพติดที่ไม่ได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้ง	๔	รายการ	คืนให้แก่ผู้ร้องหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจจากผู้ร้อง	จึงเป็นการปฏิบัติที่ไม่
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ	 กรณีตามค�าร้องจึงปรากฏว่ามีการกระท�าอันเป็นการละเมิด	
สิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น	และเสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติด�าเนินการภายใน	๖๐	วัน	นับตั้งแต่
วันที่ได้รับแจ้งรายงานผลการตรวจสอบจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(๑)	ก�าชับพนักงานสอบสวนให้ใช้ความระมัดระวังและเคร่งครัดในการปฏิบัติหน้าท่ี	 มิให้เกิดกรณีการละเมิด	
สิทธิมนุษยชนเช่นนี้อีก

(๒)	พิจารณาด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่ในกรณีท่ีพนักงานสอบสวน	 สังกัดกองบัญชาการต�ารวจปราบปราม	
ยาเสพติด	ไม่คืนทรัพย์สินของกลางที่ยึดไว้ตามค�าร้องนี้ให้แก่ผู้ร้อง	เพื่อให้ผู้ร้องได้รับความเป็นธรรม

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติแจ้งผลด�าเนินการว่าได้สั่งการให้กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด	 ท�าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง	 หากพบว่าเป็นความบกพร่องของผู้ใดก็ให้ด�าเนินการไปตามอ�านาจหน้าท่ีและมีหนังสือแจ้งหน่วย
งานในสงักัดก�าชับเจ้าหน้าทีต่�ารวจผูม้หีน้าทีเ่กีย่วข้องให้ปฏบิตัติามระเบยีบในการขอคนืสิง่ของทีเ่จ้าพนกังานยดึไว้ไปดแูล
รักษาหรือใช้ประโยชน์ในระหว่างการด�าเนินคดีไว้	โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
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บทที ่ ๒

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตพิจิารณาแล้วเหน็ว่า	การทีผู้่ถกูร้องได้มหีนงัสือถงึโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ
เพือ่ขอให้ตรวจหาเชือ้เอชไอวขีองบตุรผูเ้สยีหาย	โดยอ้างว่าเพือ่ใช้เป็นหลกัฐานในการเข้าศกึษาต่อและความสะดวกในการ
จดักจิกรรมการเรยีนการสอนในชัน้เรยีนกบันกัเรยีนร่วมชัน้เรยีนและจะได้ก�าหนดมาตรการในการดแูลเดก็นกัเรยีนดงักล่าว
ได้อย่างถกูวธิ	ีแม้ผูถ้กูร้องได้ชีแ้จงว่าไม่ได้บังคบัผู้ปกครองของเดก็ให้น�าเดก็ไปตรวจหาเชือ้เอชไอว	ีและปัจจบุนัได้รบัเดก็เข้า
เรยีนตามปกตแิล้ว	แต่การท่ีผูถู้กร้องได้ท�าหนังสอืถงึผูอ้�านวยการโรงพยาบาลเพ่ือขอความอนเุคราะห์ในการตรวจเลอืดบตุร
ของผู้เสียหายถือเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุตรของผู้เสียหาย	ทั้งที่การสมัครเข้ารับการศึกษาต่อของเด็กคน
อืน่	ๆ 	ไม่ได้กระท�าเช่นเดยีวกบับตุรของผูเ้สยีหาย	การกระท�าดังกล่าวจึงเป็นการละเมดิศักด์ิศรีความเป็นมนษุย์และเป็นการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน	และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้ติดเชื้อเอดส์โดยเฉพาะประเด็น
ด้านการศึกษาตามแผนสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๕๗-๒๕๖๑)	จงึเห็นควรมมีาตรการการแกไ้ขปัญหาการ	
ละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เสนอต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	 กระทรวงศึกษาธิการ		
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 กระทรวงมหาดไทย	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์	และกระทรวงแรงงาน	เพื่อพิจารณาด�าเนินการ	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(๑)	ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจด้านผู้ติดเชื้อเอดส์/เอชไอวี	เพื่อลดการตีตราและการเลือกปฏิบัติ	พร้อมทั้งมี
การประชาสัมพันธ์และให้ความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและถูกวิธีกับการไม่แบ่งแยกการปฏิบัติต่อผู้ป่วย
เพื่อสร้างความเข้าใจและปรับทัศนคติกับประชาชนทั่วไป	

(๒)	 ใช้มาตรการจูงใจหรือพิจารณาก�าหนดกฎหมาย	อนุบัญญัติ	ระเบียบ	ข้อบังคับลงโทษผู้กระท�าความผิดเพื่อ
ป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อกลุ่มผู้ติดเชื้อเอดส์/เอชไอวีจากนายจ้าง	สถานประกอบการ	และสถานศึกษา	

(๓)	 เฝ้าระวงั	สอดส่อง	ดแูล	และแลกเปลีย่นข้อมลูปัญหาอปุสรรคในการด�าเนนิการระหว่างหน่วยงานเป็นระยะ	ๆ

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๑)	ส�านกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิารแจ้งผลด�าเนนิการว่า	ได้แจ้งให้ส่วนราชการในสงักดักระทรวงศกึษาธกิาร
ทราบและถือปฏิบัติตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(๒)	กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานแจ้งผลด�าเนินการว่า	 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ด�าเนินการ
โครงการจัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเอดส์และวณัโรคในสถานประกอบกจิการ	 โดยมอบหมายให้ส�านกังาน
สวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวัด	 และส�านกังานสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานกรงุเทพมหานคร	 สร้างความรู้	 ความ
เข้าใจให้แก่นายจ้าง	ลกูจ้าง	แรงงานข้ามชาต	ิและคณะกรรมการทวภิาคใีนสถานประกอบกจิการ	ตระหนกัถงึความส�าคญัของ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเอดส์และวณัโรค	 การคุม้ครองสทิธขิองลกูจ้างทีต่ดิเชือ้เอชไอว	ี การปฏบิตัติามข้อเสนอแนะ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ	(ILO)	ฉบบัที	่๒๐๐	ว่าด้วยเรือ่ง	HIV/AIDS	ในโลกแห่งการท�างาน	โดยอบรมให้ความรู้	
และเน้นการสร้างเจตคตทิีด่	ีการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์	การคุม้ครองสิทธผู้ิติดเชือ้	การป้องกนัการละเมดิสิทธขิองผูต้ดิเชือ้		
ไม่ตีตราทางสงัคม	และไม่เลอืกปฏิบตัด้ิานการจ้างงานการประกอบอาชพี	และส่งเสรมิการจดัท�าระบบการบรหิารจดัการด้าน
เอดส์และวณัโรคในสถานประกอบกจิการ	ซึง่สอดคล้องกับมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธมินษุยชน
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(๓)	 กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนท้องถิน่แจ้งผลด�าเนนิการว่า	กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่มหีนงัสือถงึผูว่้า
ราชการจงัหวดัทกุจงัหวัด	ให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่ศีนูย์พฒันาเดก็เลก็และโรงเรยีนในสงักดัก�าหนดมาตรการเพือ่
ป้องกันไม่ให้มกีารเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมในการเข้ารบัการศกึษาของผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีหรอืบตุรของผูต้ดิเชือ้เอชไอว	ีเพือ่
ไม่ให้เกดิกรณกีารละเมดิสทิธมินษุยชนตามค�าร้องเรยีนอกี	 และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ส่งเสรมิและสร้างความเข้าใจ
ด้านผูต้ดิเชือ้เอดส์/เอชไอว	ี เพือ่ลดการตตีราและการเลือกปฏบิติัพร้อมทัง้ประชาสัมพันธ์และให้ความเข้าใจเร่ืองการอยูร่่วม
กนัอย่างมคีวามสุขและถกูวิธ	ีไม่แบ่งแยกการปฏบิตัต่ิอผู้ป่วยเพือ่สร้างความเข้าใจและปรบัทศันคตกิบัประชาชนทัว่ไป

(๔)	 กรมกจิการเดก็และเยาวชน	แจ้งผลด�าเนนิการว่า	 ได้แจ้งมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชน
ของ	กสม.	ไปยงับ้านพกัเด็กและครอบครวัทกุแห่งแล้ว	เพือ่เป็นข้อมลูในการปฏิบตังิานตามพระราชบัญญตัคิุม้ครองเดก็	พ.ศ.	
๒๕๔๖

(๕)	 กรมควบคมุโรคแจ้งผลด�าเนนิการว่า	 คณะกรรมการแห่งชาตว่ิาด้วยการป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์	 ได้มี
ประกาศลงวนัที	่ ๒๗	มกราคม	๒๕๖๐	 เรือ่ง	 นโยบายการไม่เลอืกปฏิบตัต่ิอผูม้เีชือ้เอชไอวใีนการสมคัร	 การคดัเลอืก	 และ
การเรยีนหรอืศกึษาต่อในสถานศกึษา	 โดยประกาศฉบบัดงักล่าวได้ก�าหนดแนวปฏิบตัใิห้สถานศึกษาไม่เลอืกปฏิบตัใินการรบั	
ผูต้ดิเชือ้เอชไอวเีข้าศกึษาต่อ	และห้ามเปิดเผยข้อมลูผูต้ดิเชือ้ให้แก่บคุคลอืน่	อกีท้ังให้สถานศกึษาจัดกจิกรรมเพ่ือสร้างความรู้
ความเข้าใจเรือ่งเอดส์ทีถ่กูต้อง	ปลกูฝังเจตคตเิชิงบวกต่อผู้ติดเชือ้เอชไอว	ีและจัดให้มกีลไกการคุม้ครองสิทธแิก่เด็กนกัเรยีน
ทีม่เีชือ้เอชไอว	ีอกีทัง้ให้สถานศกึษามรีะบบรายงานเมือ่เกดิกรณมีกีารรงัเกยีจหรอืเลอืกปฏบิตัต่ิอผูต้ดิเชือ้	เพือ่ให้สามารถ
ติดตามสถานการณ์และการด�าเนินงานแก้ไขปัญหา

กรณีที่ ๑๑ การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศ กรณีกล่าวอ้างว่านิสิต
นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศก�าเนิดถูกบังคับให้ไว้ทรงผม
และแต่งกายตามเพศก�าเนิดในการเข้าเรียน การเข้าสอบวัดผล การฝึกปฏิบัติงาน และการ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

ประเด็นร้องเรียน

ผู้ร้องจ�านวน	๒	ราย	ได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้าง
ว่า	ผู้ร้องเป็นนิสิตนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับ
เพศก�าเนิดถูกบังคับให้ไว้ทรงผม	 และแต่งกายตามเพศก�าเนิดในการเข้า
เรียน	 การเข้าสอบวัดผล	 การฝึกปฏิบัติงาน	 และการเข้ารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร	โดยผู้ร้องที่	๑	ร้องเรียนว่า	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	
(ผู้ถูกร้องที่	 ๑)	 ไม่อนุญาตให้นักศึกษาชายที่มีเพศวิถีเป็นหญิงแต่งชุดครุย
วิทยฐานะบัณฑิตหญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 ผู้ร้องที่	 ๒	 ร้อง
เรียนว่า	 มหาวิทยาลัยพะเยา	 (ผู้ถูกร้องท่ี	 ๑)	 ห้ามไม่ให้แต่งกายตามเพศ
วิถีของตนในการเข้าเรียน	 การเข้าสอบวัดผล	 และการฝึกปฏิบัติงาน	 อีก
ทั้งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศ	 เรื่อง	การแต่งกายส�าหรับผู้เข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยก�าหนดให้บัณฑิตชายไว้ทรง
ผมและแต่งกายตามเพศก�าเนิดเท่านั้น	 จึงเห็นว่าการกระท�าของผู้ถูกร้อง
ทัง้สองเป็นการปฏบิตัท่ีิไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งเพศและขัดต่อ
พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	๒๕๕๘



บทที่ ๒ ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  | 83

บทที ่ ๒

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	
พุทธศักราช	๒๕๕๗	มาตรา	๔	ประกอบกับพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ได้ก�าหนดมาตรการ
คุ้มครองผู้ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศและป้องกันมิให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	 ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนสากล	ประเด็นการแต่งกายในการเข้าเรียน	การเข้าสอบวัดผล	และการฝึกปฏิบัติงาน	
พิจารณาแล้วเห็นว่า	การไม่อนุญาตให้นิสิตนักศึกษาแต่งกายตามเพศวิถีซึ่งไม่ตรงกับเพศก�าเนิดของตนเข้าเรียน	เข้าสอบ
วัดผล	และการฝึกปฏิบัติงาน	ย่อมส่งผลให้นิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือเพศวิถีไม่ตรงกับเพศก�าเนิด	 รู้สึกถูกดูหมิ่นและ
ถกูลดศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ตลอดจนเป็นเหตใุห้มกีารจ�ากดัสิทธใินการศกึษาของนสิิตกลุม่น้ี	การทีน่สิตินกัศกึษาแต่งกาย
ตามวิถีทางเพศในลักษณะเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับว่าด้วยการแต่งกายที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดไว้	
แม้ว่าการแต่งกายนั้นจะไม่ตรงกับเพศก�าเนิดก็ตาม	ย่อมไม่ได้กระทบกระเทือนต่อนิสิตนักศึกษาอื่น	ๆ	ที่เข้าเรียนและเข้า
สอบวัดผล	 รวมทั้งหลักเกณฑ์ในการทดสอบความรู้แต่อย่างใด	ส�าหรับกรณีการก�าหนดให้บัณฑิตทุกคนต้องแต่งกายชุด
ครุยวิทยฐานะตามเพศก�าเนิดเท่านั้น	 เห็นว่าเป็นการกระท�าอันเป็นการจ�ากัดซึ่งการแสดงออกที่แตกต่างจากเพศก�าเนิด	
และกระทบต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวและสิทธิในการแสดงออกซึ่งอัตลักษณ์หรือตัวตนของผู้ร้องทั้งสอง	 ซึ่งไม่ได้เป็นไป
เพือ่คุ้มครองสวัสดภิาพ	ความปลอดภยั	ความมัน่คงของประเทศ	หรอืการปฏบิตัติามหลักการทางศาสนาแต่อย่างใด	ดงันัน้	
การกระท�าของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	(ผู้ถูกร้องที่	๑)	และมหาวิทยาลัยพะเยา	(ผู้ถูกร้องที่	๒)	จึงเป็นการปฏิบัติ
ทีไ่ม่เป็นธรรมต่อบคุคลเพราะเหตแุห่งเพศ	ตามพระราชบญัญติัคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	พระราช
บญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ	พ.ศ.	๒๕๕๘	มาตรา	๓	และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธพิลเมอืงและสิทธทิางการ
เมือง	ข้อ	๒	และไม่สอดคล้องกับหลักการยอกยาการ์ตา	ว่าด้วยการใช้กฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในประเด็น
วิถีทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศข้อ	๒	ข้อ	๖	และข้อ	๑๙	จึงก�าหนดแนวทางการแก้ไขกรณีตามค�าร้องเรียน	ตามมาตรา	
๒๘	วรรคสาม	แห่งพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๔๒	เสนอต่อผู้ถูกร้องที่	๑	ผู้ถูกร้องที่	๒	
ทีป่ระชุมอธกิารบดแีห่งประเทศไทย	ทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภัฏ	ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	และ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	พิจารณาด�าเนินการภายใน	๖๐	วัน	ดังนี้

แนวทางการแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม

(๑)	 ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 (ผู้ถูกร้องที่	 ๑)	 และมหาวิทยาลัยพะเยา	 (ผู้ถูกร้องที่	 ๒)	 ที่ประชุม
อธกิารบดแีห่งประเทศไทย	ทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวทิยาลยัราชภฏั	และส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	พจิารณา
แก้ไขหรือก�าหนดนโยบาย	กฎ	ระเบยีบ	ประกาศ	มาตรการ	ข้อบงัคบัหรอืวิธปีฏบิติัเกีย่วกบัการแต่งกายในการเข้าเรียน	การ
เข้าสอบวดัผล	การฝึกปฏิบัตงิาน	และการเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัรของนสิิตนกัศกึษาท่ีมอีตัลกัษณ์ทางเพศหรือวถิทีาง
เพศไม่ตรงกบัเพศก�าเนดิ	ให้เป็นไปตามมาตรา	๑๗	แห่งพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ	พ.ศ.	๒๕๕๘	และสอดคล้อง
กบัหลักการสทิธมินษุยชนสากล

(๒)	 ให้กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์	 โดยกรมกจิการสตรีและสถาบนัครอบครัว	 ในฐานะ
ฝ่ายเลขานกุารคณะกรรมการส่งเสรมิความเท่าเทียมระหว่างเพศ	(คณะกรรมการ	สทพ.)		และคณะกรรมการวนิจิฉัยการเลอืก
ปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	 (คณะกรรมการ	 วลพ.)	ประสานงานกบัส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	ทีป่ระชมุ
อธกิารบดแีห่งประเทศไทย	ทีป่ระชมุอธกิารบดมีหาวิทยาลยัราชภัฏ	และสถาบนัอดุมศกึษาทกุแห่ง	 เพือ่ก�าหนดแผนปฏบิตังิาน
เสรมิสร้างความเข้าใจและเร่งเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์หลกัการคุม้ครองสทิธเิสรภีาพอนัจะน�ามาซึง่การปฏบิตัอิย่างเสมอภาคต่อ
นสิตินกัศกึษา	คณาจารย์	และเจ้าหน้าทีอ่ืน่	ๆ	ในสถาบนัอดุมศกึษา	โดยเคารพต่อสทิธคิวามเป็นส่วนตวัและปราศจากการเลอืก
ปฏบิตัจิากสาเหตุวถิทีางเพศและอตัลกัษณ์ทางเพศ	ตามพระราชบญัญตัคิวามเท่าเทยีมระหว่างเพศ	พ.ศ.	๒๕๕๘
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(๑)	มหาวิทยาลัยพะเยาแจ้งผลด�าเนินการว่า	ได้อนุโลมให้นิสิตที่เพศวิถีไม่ตรงตามเพศก�าเนิดแต่งกายตามเพศ
วิถีได้แต่ต้องถูกระเบียบ	และมีค�าสั่งที่	๓๒๔๓/๒๕๕๙	ลงวันที่	๒๖	ธันวาคม	๒๕๕๙	แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาขอ
อนุญาตแต่งกายด้วยชุดครุยวิทยฐานะของบัณฑิตข้ามเพศในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	โดยมีหน้าที่ก�าหนดหลักเกณฑ์
และเงือ่นไขการพจิารณาอนุญาต	ซึง่คณะกรรมการได้พจิารณาค�าร้องของผูส้�าเรจ็การศกึษา	จ�านวน	๗	ราย	พร้อมสมัภาษณ์
และได้อนุมัติให้แต่งชุดครุยวิทยฐานะหญิงได้ในงานพระราชทานปริญญาบัตร	เมื่อวันที่	๑๓	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	นอกจากนี้		
ยงัได้ออกประกาศ	เรือ่ง	การแต่งกายของผูส้�าเรจ็การศกึษาท่ีเข้ารบัพระราชทานปรญิญาบตัร	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยได้ก�าหนดการ
อนุญาตเพื่อให้แต่งกายข้ามเพศได้	แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพิจารณา	

(๒)	มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาแจ้งผลด�าเนินการว่า	การแต่งกายเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ไม่อยู่
ในอ�านาจของมหาวิทยาลัยฯ	เนื่องจากมีคณะกรรมการด�าเนินการจัดกลุ่มภาค	จ�านวน	๔	ภาค	ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ทั่วประเทศ	และหากคณะกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมบัณฑิตพิจารณาอนุญาตให้บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงเพศก�าเนิด	
มหาวิทยาลัยฯ	จะพิจารณาอนุญาตเรื่องการแต่งกายของบัณฑิตต่อไป

(๓)	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์แจ้งผลด�าเนนิการว่า	ได้ประสานหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
ให้ด�าเนินการตามแนวทางการแก้ไขการปฏิบัติไม่เป็นธรรมตามที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก�าหนดแล้ว	และ
ได้ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 ได้แก่	 การจัดตั้งกลไกเพื่อให้มีการด�าเนินการตาม	
พระราชบัญญัตคิวามเท่าเทียมระหว่างเพศ	พ.ศ.	๒๕๕๘	การแจง้หน่วยงานภาครัฐเพือ่ให้ปฏิบตัิตามพระราชบญัญัติความ
เท่าเทียมทางเพศ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 และการรับเร่ืองร้องเรียนผ่านการด�าเนินการของคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	(วลพ.)	

(๔)	ทีป่ระชมุมหาวทิยาลยัราชภฏัแจ้งผลด�าเนินการว่า	ได้พจิารณากรณบีณัฑิตเพศชายขอแต่งกายชดุครุยบณัฑติ
หญิงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 โดยมีมติว่าหากบัณฑิตสลับเพศขอเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรต้องด�าเนินการ	
ดังนี้	

๑)	ต้องได้รับความยินยอมจากส�านักพระราชวัง	
๒)	แพทย์ต้องรับรองการเป็นโรคสลับเพศ	คือได้ผ่าตัดแปลงเพศเรียบร้อยแล้ว
๓)	หากอยากแต่งกายข้ามเพศเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	ต้องท�าเรื่องขอเป็นราย	ๆ	ไป

(๕)	ทีป่ระชมุอธกิารบดแีห่งประเทศไทยแจ้งผลด�าเนนิการว่า	ได้ขอความร่วมมอืมหาวิทยาลัยและสถาบนัสมาชกิ	
ร่วมกันผลักดันให้มีการทบทวนและปรับแก้การก�าหนดนโยบาย	กฎ	ระเบียบ	ประกาศ	มาตรการ	โครงการ	หรือวิธีปฏิบัติ
ของสถาบันอุดมศึกษาที่เลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

กรณทีี ่๑๒ สทิธผู้ิพิการ กรณกีลา่วอา้งวา่ประกาศรบัสมคัรนกัเรยีนเขา้ศกึษาชัน้มธัยมศึกษา
ตอนปลายของสถาบันการศึกษาทางไกลละเมิดสิทธิคนพิการ

ประเด็นร้องเรียน

ผูร้้องได้ร้องเรยีนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า	ผูร้้องเป็นบคุคลทีม่คีวามบกพร่องทางร่างกาย	มอีาการกล้ามเนือ้
อ่อนแรงต้องใส่เหลก็ดามกระดกูสนัหลงั	ก้นและขาลบีเลก็ทัง้สองข้าง	ผูร้้องมคีวามประสงค์ทีจ่ะสมคัรเข้ารบัการศกึษาในระดบั
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ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีส่ถาบนัการศึกษาทางไกล	(สทก.)	(ผูถ้กูร้อง)	แต่ได้รบัการปฏเิสธไม่รบัผูร้้องเข้าเป็นนกัศกึษา	โดย
ผูถ้กูร้องได้อ้างประกาศ	เรือ่ง	การรับสมคัรนักศกึษาใหม่	ภาคเรยีนที	่๑	ปีการศกึษา	๒๕๕๘	หลกัสตูรการศึกษานอกระบบ
ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	พทุธศกัราช	๒๕๕๑	ข้อ	๒.๑	ทีไ่ด้ก�าหนดคณุสมบตัทิัว่ไปของผูส้มคัรเข้ารับการศึกษาว่าต้องเป็น	
ผูส้ามารถเข้ารบัการทดสอบวดัผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปลายภาคเรยีนในแต่ละภาคเรยีน	และเข้ารบัการทดสอบทางการศึกษา
ระดบัชาตด้ิานการศกึษานอกระบบโรงเรยีน	 (N-NET)	 ได้ทีส่นามสอบในประเทศไทย	 สามารถเดนิทางมาตดิต่อหรอืเข้าร่วม
กจิกรรมตามทีส่ถาบนัก�าหนดได้ด้วยตนเอง	พร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวในทุกประเภทท่ีเกดิข้ึน	ผู้ร้องเหน็ว่าการก�าหนด
คุณสมบตับิางประการตามประกาศดงักล่าวเป็นการกดีกันสทิธทิางการศกึษาของผูร้้อง

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
พจิารณาแล้วเห็นว่า	ผูร้้องเป็นคนพกิารตามความหมาย
ของอนุสญัญาว่าด้วยสทิธิคนพิการและพระราชบัญญัติ
ส่งเสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐		
ผูร้้องย่อมมสีทิธทิีจ่ะได้รบัการพฒันาคณุภาพชีวิตและการ	
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพกิารโดยเฉพาะสิทธใินการศกึษาซึง่
การก�าหนดนโยบาย	กฎ	ระเบยีบ	และมาตรการหรือวธิี
ปฏบิตัขิองหน่วยงานของรฐั	 องค์กรเอกชน	หรอืบคุคล
ใด	 ในลกัษณะทีเ่ป็นการเลอืกปฏบิตัโิดยไม่เป็นธรรมต่อ
คนพิการจะกระท�ามิได้	 รวมถึงการกระท�าหรืองดเว้น	
การกระท�าทีแ่ม้จะมไิด้มุง่หมายเป็นการเลอืกปฏบัิติต่อ
คนพกิารโดยตรง	คนพกิารมสิีทธเิข้าถงึและใช้ประโยชน์ได้จากส่ิงอ�านวยความสะดวกอนัเป็นสาธารณะ	ตลอดจนสวสัดกิาร
และความช่วยเหลืออ่ืนจากรฐัในการศกึษาตามกฎหมายว่าด้วยการศกึษาแห่งชาตไิด้ตามความเหมาะสมในสถานศกึษาเฉพาะ
หรือในสถานศกึษาท่ัวไป	หรือการศกึษาทางเลอืกหรอืการศกึษานอกระบบโดยให้หน่วยงานท่ีรบัผดิชอบเกีย่วกบัสิง่อ�านวย
ความสะดวก	สือ่	บรกิาร	และความช่วยเหลืออืน่ใดทางการศกึษาส�าหรับคนพกิารให้ได้รับการสนบัสนนุตามความเหมาะสม	
เมือ่ประกาศการรับสมคัรของผูถ้กูร้องดงักล่าวได้ก�าหนดคณุสมบติัทัว่ไปของผู้สมคัรเข้ารับการศกึษาว่าต้องสามารถเดนิทาง
มาตดิต่อหรอืเข้าร่วมกจิกรรมตามท่ีผู้ถกูร้องก�าหนดได้ด้วยตนเอง	พร้อมรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายส่วนตวัทกุประเภททีเ่กดิขึน้	โดย
มไิด้ค�านงึถงึผลกระทบท่ีเกดิขึน้กบัคนพิการ	ประกาศดังกล่าวจึงเป็นประกาศทีล่ะเมดิสทิธคินพิการในการได้รับการศกึษา	ตาม	
พระราชบญัญตักิารจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๕	ซึง่บัญญตัว่ิา	“คนพิการมสีทิธิได้รบัการศกึษา	ดงันี้	
(๑)	 ได้รบัการศึกษาโดยไม่เสยีค่าใช้จ่ายตัง้แต่แรกเกดิหรือพบความพกิารจนตลอดชวีติ	พร้อมทัง้ได้รับเทคโนโลย	ี สิง่อ�านวย	
ความสะดวก	สือ่	บรกิารและความช่วยเหลอือืน่ใดทางการศกึษา	(๒)	เลอืกบรกิารทางการศกึษา	สถานศกึษา	ระบบ	และรปูแบบ	
การศกึษา	โดยค�านงึถึงความสามารถ	ความสนใจ	ความถนดัและความต้องการจ�าเป็นพเิศษของบคุคลนัน้	(๓)	ได้รบัการศกึษา
ทีเ่ป็นมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศกึษา	รวมท้ังการจัดหลักสูตร	กระบวนการเรียนรู้	การทดสอบทางการศึกษาทีเ่หมาะ
สมสอดคล้องกบัความต้องการจ�าเป็นพเิศษของคนพกิารแต่ละประเภทและบคุคล”	จงึได้ก�าหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา
การละเมิดสทิธมินษุยชนตามมาตรา	๒๘	แห่งพระราชบญัญติัคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	 พ.ศ.	๒๕๔๒	 เสนอต่อ
ส�านักงานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	 ผู้ถูกร้อง	 และศนูย์การศกึษาตามอธัยาศยักลุ่มเป้าหมาย
พเิศษ	เพือ่พิจารณาด�าเนนิการ	ดังนี้
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(๑)	 ให้กระทรวงศกึษาธกิาร	โดยส�านกังานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	ผู้ถกูร้อง	และ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	ประสานงานและบริหารจัดการร่วมกัน	เพื่อให้	
ผูร้้องได้รบัประโยชน์และสทิธิทางการศกึษาท่ีควรได้	รวมทัง้ให้การสนบัสนนุเรือ่งการศกึษาของคนพกิาร	โดยให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการจ�าเป็นพเิศษของคนพกิาร	ตามหลกัการและเจตนารมณ์ของอนสัุญญาว่าด้วยสทิธิคนพกิารและพระราชบญัญัติ
การจัดการศกึษาส�าหรับคนพกิาร	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๕	

(๒)	 ให้ผูถ้กูร้องแก้ไขปรบัปรงุประกาศของผู้ถกูร้อง	เร่ือง	การรับสมคัรนกัศกึษาใหม่มใิห้ขดัต่อหลักการตามพระราช
บญัญตักิารจดัการศกึษาส�าหรบัคนพิการ	พ.ศ.	๒๕๕๑	มาตรา	๕	และมาตรา	๘	พระราชบญัญตัส่ิงเสรมิและพัฒนาคณุภาพ
ชวีติคนพกิาร	พ.ศ.	๒๕๕๐	มาตรา	๑๕	และมาตรา	๒๐	และให้สอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	
(Conventional	on	the	Rights	of		Persons	with	Disabilities	-	CRPD)	ข้อ	๒๔		ส่วนที่	๒	เพื่อให้คนพิการสามารถ
เข้าถึงสิทธิทางการศึกษา

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๑)	สถาบนัการศกึษาทางไกล	แจ้งว่าได้พจิารณาแก้ไขประกาศรบัสมคัรนกัศึกษาใหม่	โดยปรบัแก้ข้อความและ
ตัดข้อความที่ก�าหนดคณุสมบัติอนัเป็นการละเมดิสทิธิคนพกิารออกแล้ว	คอื	 ข้อความก�าหนดคณุสมบติัผู้สมคัร	 ข้อ	๓	จาก
เดมิ	 “สามารถเข้ารบัการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปลายภาคเรยีนในแต่ละภาคเรยีน	 และเข้ารบัการทดสอบทางการ
ศึกษาระดบัชาตด้ิานการศกึษานอกระบบโรงเรยีน	 (N-NET)	 ได้ทีส่นามสอบในประเทศไทย”	 เป็นข้อความใหม่คอื	 สามารถ
เข้ารับการทดสอบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนปลายภาคเรยีนในแต่ละภาคเรยีน	และเข้ารบัการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาติ
ด้านการศกึษานอกระบบโรงเรยีน	(N-NET)	ในสนามสอบได้	และได้มกีารตดัข้อความในข้อ	๕	ทีร่ะบุว่า	“สามารถเดนิทางมา
ตดิต่อหรอืเข้าร่วมกจิกรรมตามทีส่ถาบนัการศกึษาทางไกลก�าหนดได้ด้วยตนเองพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนตัวทุกประเภท
ทีเ่กิดขึน้”	ออก

(๒)	 ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั	แจ้งว่าได้รบัทราบปัญหาของผูถ้กูร้องในเรือ่ง
สถานทีศ่กึษาต่อ	และทราบว่าผูร้้องมถีิน่พ�านกัทีอ่�าเภอบางบวัทอง	จังหวดันนทบรีุ	และจากการตรวจสอบพบว่า	ปัจจุบนัผูร้้อง	
ได้สมัครเข้าศึกษาต่อที่	 กศน.	อ�าเภอบางบัวทอง	จังหวัดนนทบุรี	 แล้ว	 ในภาคเรียนที่	๑/๒๕๕๘	ซึ่งคาดว่าจะส�าเร็จการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคเรียนที่	๒/๒๕๕๙	นี้

กรณีที่ ๑๓ สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย กรณีกล่าวอ้างว่าเด็กถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม (ดีเอ็นเอ) ในพ้ืนที่ต�าบลยะหา อ�าเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประเด็นการร้องเรียน

ผู้ร้องได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า	เมื่อวันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๘	เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทราบ
สังกัด	(ผู้ถูกร้อง)	จ�านวน	๓	คน	เดินทางมายังบ้านของผู้ร้องและขอตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรม	(ดีเอ็นเอ)	ของบุตร
ผู้ร้อง	ซึ่งเป็นเด็กชายอายุ	๑๑	ปี	และเด็กหญิงอายุ	๗	ปี	และผู้ถูกร้องได้ให้ผู้ร้องลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอม
ในการตรวจเก็บสารพันธุกรรม	 โดยไม่ได้แจ้งว่าจะตรวจเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมไปเพื่อวัตถุประสงค์ใด	และได้เก็บสาร
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พนัธกุรรมของบตุรชายผูร้้องไปคนเดียว	เพราะบุตรสาวร้องไห้ด้วยความตกใจ	ในระหว่างเกบ็สารพนัธกุรรมได้มผีูช่้วยผู้ใหญ่
บ้านในพืน้ท่ีเข้ามาสงัเกตการณ์ด้วย	ผูร้้องเหน็ว่าการกระท�าของผูถ้กูร้องเป็นการละเมดิสทิธเิดก็	จงึขอให้ตรวจสอบข้อเทจ็
จริงเพื่อให้ความเป็นธรรมและเยียวยาผู้ร้องตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 แม้
การเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมบุตรของผู้ร้องที่ยังเป็นเด็กจะได้รับความ
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ร้องซึ่งเป็นมารดาก็ตาม	 แต่ควรจะต้องค�านึงถึง
ความจ�าเป็นและการคุ้มครองสิทธิเด็กเป็นส�าคัญ	 เม่ือพิจารณาในเรื่องการ
เกบ็ตัวอย่างสารพันธกุรรมทีส่ามารถใช้เป็นพยานหลักฐานทางวทิยาศาสตร์	
เพือ่พสิจูน์ข้อเทจ็จรงิในทางกระบวนการยติุธรรมแล้ว	พนกังานสอบสวนต้อง
ให้แพทย์หรือผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ด�าเนินการตรวจ	 อีกทั้งประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา	มาตรา	๑๓๑/๑	วรรคสอง	ที่บัญญัติให้การด�าเนินการ
ดงักล่าวเจ้าหน้าท่ีควรกระท�าเพยีงเท่าทีจ่�าเป็นและสมควร	ซึง่ใช้ได้เฉพาะกบั
ผูต้้องหา	ผู้เสียหาย	หรือบคุคลทีเ่ก่ียวข้องเท่านัน้	โดยต้องไม่กระทบกระเทอืน
สาระส�าคัญแห่งสิทธิและเสรีภาพตามที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง	
ราชอาณาจักรไทย	(ฉบับชั่วคราว)	พุทธศักราช	๒๕๕๗	มาตรา	๔	ประกอบ
กับพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก	พ.ศ.	๒๕๔๖	และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	
ดังนั้น	การเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมที่ได้กระท�าต่อร่างกายของเด็ก	แม้ว่า
จะได้รับการยินยอมจากมารดาในขณะนั้นก็ไม่อาจกระท�าได้	 เพราะไม่ได้
ชีแ้จงให้ทราบว่าจะน�าตวัอย่างสารพนัธกุรรมของเดก็ไปใช้เพือ่วตัถปุระสงค์

ใด	 เป็นไปเพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือไม่	 การกระท�าดังกล่าวจึงถือเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 จึง
ก�าหนดมาตรการการแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติพิจารณาด�าเนินการภายใน	๖๐	วัน	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(๑)	ก�าชบัเจ้าหน้าท่ีทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนินการเกบ็ตวัอย่างสารพนัธกุรรม	ทีต้่องกระท�าต่อเนือ้ตวัและร่างกาย
ของเด็ก	 ควรด�าเนนิการให้เป็นไปตามทีก่ฎหมายก�าหนดโดยต้องค�านงึถงึการคุม้ครองด้านสทิธิและประโยชน์สงูสดุของเดก็
เป็นส�าคญั	เพือ่ให้สอดคล้องกบัรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย	พระราชบญัญตัคุ้ิมครองเดก็	พ.ศ.	๒๕๔๖	และอนุสัญญา
ว่าด้วยสทิธเิด็ก	และต้องได้รบัความยนิยอมเป็นหนงัสอืจากบดิา	มารดา	หรอืผูป้กครองโดยชอบด้วยกฎหมายทกุครัง้

(๒)	 ก่อนด�าเนนิการเกบ็ตวัอย่างสารพนัธกุรรมเจ้าหน้าทีค่วรแสดงตน	ต�าแหน่งหน้าทีแ่ละต้นสงักดั	พร้อมชีแ้จง
วตัถปุระสงค์ในการเกบ็ตวัอย่างสารพนัธกุรรมให้กับบคุคลทีเ่กีย่วข้องได้รับทราบ	รวมทัง้ต้องเกบ็รักษาข้อมลูทีเ่ป็นความลบั
ส่วนบคุคล	เพือ่ลดความหวาดระแวงและสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการทางยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่
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ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติแจ้งผลด�าเนินการว่า	ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบถือปฏิบัติว่า	
ก่อนด�าเนินการเก็บตัวอย่างสารพันธุกรรมจากร่างกายไม่ว่าจะเป็นของผู้ต้องหา	ผู้เสียหายหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง	เห็นควร
ให้เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะต้องแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	ให้แจ้ง	ยศ	ชื่อ	นามสกุล	ต�าแหน่ง
และสังกัด	พร้อมกับแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บหาสารพันธุกรรม	(ดีเอ็นเอ)	ต่อบุคคลที่จะต้องถูกตรวจสอบทราบ	โดยจะ
ต้องได้รบัความยนิยอมจากบุคคลท่ีจะถูกตรวจหาสารพนัธกุรรม	(ดีเอน็เอ)	และหากเป็นเด็กหรอืเยาวชนจะต้องได้รบัความ
ยนิยอมจากบดิามารดา	หรอืผูป้กครองของเดก็หรอืเยาวชนก่อนท�าการตรวจหาสารดังกล่าวด้วยทุกคร้ัง	และต้องเกบ็รกัษา
ข้อมูลบคุคลทีเ่ข้ารบัการตรวจเป็นความลบัส่วนบคุคล	เพือ่ลดความหวาดระแวงและสร้างความเชือ่มัน่ในกระบวนการทาง
ยุติธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่

กรณีที่ ๑๔ สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุข กรณีกล่าวอ้างว่าคณะแพทยศาสตร ์
วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมของผู้ร้อง

ประเด็นร้องเรียน

ผูร้้องได้ร้องเรยีนขอให้ตรวจสอบกรณกีล่าวอ้างว่า	คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล	มหาวทิยาลัยนวมนิทราธริาช	
(ผู้ถูกร้อง)	 มีหนังสือแจ้งเปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพของผู้ร้องจากโรงพยาบาลวชิรพยาบาลให้ไปใช้สิทธิหลักประกัน
สุขภาพที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	 ๖	 สโมสรวัฒนธรรมหญิงซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านของผู้ร้องเป็นระยะทางประมาณ	๑๐	
กิโลเมตร	จากเดิมที่ผู้ร้องได้ใช้บริการที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลซึ่งตั้งอยู่ใกล้บ้านของผู้ร้องเป็นระยะทางประมาณ	๒๐๐	
เมตร	โดยผู้ถูกร้องให้เหตุผลว่าเป็นโครงการลดความแออัดของผู้ป่วย	และรักษาผู้ป่วยที่มีโรคซับซ้อน	ผู้ร้องเห็นว่าไม่ได้รับ
ความเป็นธรรม	และไม่ได้รบัความสะดวกในการใช้สิทธรัิกษาพยาบาล	เป็นการสร้างภาระเกนิควร	จึงขอให้ช่วยด�าเนนิการ
ให้ผู้ถูกร้องยกเลิกการกระท�าดังกล่าว	และคืนสิทธิในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลวชิรพยาบาลตามเดิม

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 แม้การเปล่ียนสิทธิหลักประกันสุขภาพโดยผู้ถูกร้อง
จะเป็นการด�าเนินการตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	ที่จะให้คนไทยทุกคน
ทีไ่ม่มีสิทธิเบกิจ่ายค่ารกัษาพยาบาลจากทางราชการหรือตามพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมได้เข้าถงึบรกิารสขุภาพโดยถ้วน
หน้า	โดยมีหลักการให้มีการสร้างเสริมสุขภาพและบริการตามล�าดับขั้นในลักษณะปฐมภูมิ	ทุติยภูมิ	และตติยภูมิก็ตาม	แต่
การด�าเนินการต่าง	ๆ	ของผู้ถูกร้องซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐควรจะต้องด�าเนินการโดยมีกฎหมายรองรับให้สามารถด�าเนิน
การได้	หากพิจารณาตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๕	มาตรา	๕	และมาตรา	๖	และข้อบังคับ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ว่าด้วยหลักเกณฑ์	วิธีการและเงื่อนไขการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการ	พ.ศ.	
๒๕๔๕	ข้อ	๕	และข้อ	๖	แล้ว	ได้ก�าหนดให้บคุคลทีม่สีทิธไิด้รบับริการสาธารณสขุและประสงค์จะใช้สิทธริบับรกิารสาธารณสุข
สามารถยื่นค�าขอลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการประจ�า	หรือขอเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจ�าได้ด้วยตนเอง	ทั้งนี้	บุคคล
ผูมี้สทิธริบับรกิารสาธารณสขุสามารถเลอืกหน่วยบรกิารประจ�าทีอ่ยูใ่นพ้ืนทีต่�าบลหรืออ�าเภอทีต่นมชีือ่อยูใ่นทะเบียนบ้าน	
หรือหน่วยบริการในพื้นที่ต�าบลหรืออ�าเภอที่ต่อเนื่อง	โดยค�านึงความสะดวกและความจ�าเป็นของตนเป็นส�าคัญ	ประกอบ
กับไม่มีบทบัญญัติมาตราใดและข้อบังคับข้อใดตามพระราชบัญญัติและข้อบังคับดังกล่าวให้หน่วยบริการสามารถย้าย	
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บทที ่ ๒

สิทธิหลักประกันสุขภาพของผู้รับบริการได้เองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้รับบริการ	 ดังนั้น	 การย้ายสิทธิหลักประกัน
สุขภาพของผู้ร้องจากผู้ถูกร้องไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุข	๖	 สโมสรวัฒนธรรม	 โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ร้อง	 จึง
เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร้อง	 แต่เมื่อผู้ถูกร้องได้เปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพของผู้ร้องกลับมาที่โรงพยาบาล
วชิรพยาบาลตามเดิม	 ประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนของผู้ร้องจึงได้รับการแก้ไขเยียวยาแล้ว	 ทั้งนี้	 คณะกรรมการ	
สทิธมินษุยชนแห่งชาตมิข้ีอเสนอแนะเพือ่เป็นการคุม้ครองสิทธมินษุยชนเกีย่วกบัสิทธใินการได้รับบริการสาธารณสขุไปยงั
กระทรวงสาธารณสุขและส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ท่ีต้องค�านึงถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

(๑)	กรณีในเขตกรุงเทพมหานคร	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	๑๓	กรุงเทพมหานคร	ผู้ถูกร้อง	
และส�านักอนามัย	กรุงเทพมหานคร	ควรด�าเนินการร่วมกัน	ดังนี้

(๑.๑)	ควรแก้ไขเยียวยาให้ผู้รับบริการสาธารณสุขที่ถูกเปลี่ยนสิทธิหลักประกันสุขภาพให้ได้รับการคืน	
สิทธิหลักประกันสุขภาพมารับบริการสาธารณสุขที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลเช่นเดิม

(๑.๒)	หน่วยบรกิารควรมหีนงัสอืแจ้งผูร้บับรกิารสาธารณสขุทีใ่ช้สิทธริบับริการทีโ่รงพยาบาลวชริพยาบาล	ให้
ด�าเนนิการเปลีย่นย้ายสทิธหิลกัประกนัสุขภาพไปยงัศนูย์บริการสาธารณสุขใกล้บ้าน	โดยอาจใช้กลไกอาสาสมคัรสาธารณสขุ
ประจ�าหมู่บ้าน	(อสม.)	หรือผู้น�าชุมชนในการประชาสัมพันธ์และประสานท�าความเข้าใจกับผู้รับบริการ

(๑.๓)	ควรมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิหลักประกันสังคมที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่เขตบางซ่ือ	 บางพลัด	 จตุจักร	
ราชเทวี	พญาไท	พระนคร	และปทุมวัน	ย้ายสิทธิหลักประกันสังคมไปใช้บริการสาธารณสุขกับหน่วยบริการใกล้บ้าน

(๒)	กรณีในต่างจังหวัด	 กระทรวงสาธารณสุข	 และส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่เกี่ยวข้อง	 ควร
ด�าเนินการ	ดังนี้

(๒.๑)	ควรมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับบริการเปลี่ยนย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขที่
ใกล้บ้าน	โดยอาจใช้กลไกอาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน	(อสม.)	หรือผู้น�าชมุชนในการประชาสัมพันธ์และประสาน
ท�าความเข้าใจกับผู้รับบริการ

(๒.๒)	การเปลี่ยนย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพ	 ควรน�าระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มาเป็นส่วนร่วมในการ
ก�าหนดหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน	โดยให้ค�านึงถึงความสะดวกในการเดินทางมารับบริการของผู้รับบริการ

(๒.๓)	 ควรพฒันาหน่วยบรกิาร	(โรงพยาบาลชมุชน	หรอืโรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต�าบล)	ให้มคีวามพร้อมรองรบั
ผูร้บับรกิารสาธารณสขุทกุวนั	เพือ่ลดความแออดัของผูป่้วยนอกในโรงพยาบาลศนูย์หรอืโรงพยาบาลขนาดใหญ่	ดงันี้

(๒.๓.๑)	 ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	ได้แก่	ทีจ่อดรถของหน่วยบรกิาร	เก้าอีน้ัง่ตรวจ	จ�านวนห้องสขุาให้เพียงพอ
(๒.๓.๒)	 ด้านบคุลากร	จดัให้เจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาลให้บรกิารรวดเรว็	ทนัใจ	โดยเฉพาะแพทย์สามารถ

ช่วยชีวิตคนได้ทันเวลา	และมีศักยภาพที่จะช่วยรักษาโรคต่างๆ	ให้หายขาดได้
(๒.๓.๓)	 ด้านระบบเวชภัณฑ์ยา	จัดให้มียาครบตามสภาพอาการของผู้รับบริการ

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

(๑)	คณะแพทยศาสตร์วชริพยาบาล	มหาวิทยาลยันวมนิทราธริาช	แจ้งผลด�าเนนิการว่า	ได้แก้ไขเยยีวยาผูร้้องเรยีน
แล้ว	และชี้แจงว่า	ในการด�าเนินการย้ายสิทธิในครั้งนั้น	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต	๑๓	ได้ประชาสัมพันธ์
และแจ้งให้ผู้รับบริการทราบทั่วกันแล้ว	 ซึ่งผู้รับบริการส่วนใหญ่เข้าใจและยินยอม	 ยกเว้นบางรายที่ในช่วงแรกไม่เข้าใจ	
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และไม่ยินยอม	 โรงพยาบาลก็ได้ท�าความเข้าใจเพิ่มเติมและให้ทดลองปฏิบัติว่าจะได้ประโยชน์แก่ผู้รับการบริการหรือไม่
อย่างไร	สุดท้ายในขณะนี้ซึ่งประมาณ	๑	ปี	ครึ่ง	หลังจากการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พบปัญหาที่รุนแรงและผู้บริการพอใจต่อการ
เปลี่ยนแปลง	 ทางโรงพยาบาลจึงเห็นว่าไม่ควรด�าเนินการอะไรที่ท�าให้เกิดความสับสนวุ่นวายอีก	 ยกเว้นรายใดที่มีเหตุผล
จ�าเป็นกรณีพิเศษจะพิจารณาเป็นกรณี	ๆ	ไป

(๒)	ส�านกัอนามัย	กรงุเทพมหานคร	แจ้งผลด�าเนนิการว่าศูนย์บริการสาธารณสุข	๖๘	แห่ง	เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ	/	
หน่วยบริการประจ�า	 ไม่สามารถย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพของผู้มีสิทธิได้	 เนื่องจากการลงทะเบียนสิทธิหลักประกัน
สุขภาพ	 ถือเป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคนท่ีต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับการบริการในระดับปฐมภูมิ	 มีการประชาสัมพันธ์
การเปลี่ยนแปลงสิทธิผู้รับบริการร่วมกับคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	 ตามโครงการลด
ความแออัดผู้ป่วยนอก	ผ่านการประชุมประจ�าเดือนของส�านักงานเขตที่เกี่ยวข้อง

(๓)	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 เขต	 ๑๓	 กรุงเทพมหานคร	 แจ้งผลด�าเนินการว่า	 ได้ร่วมกับส่วน
ราชการที่เก่ียวข้องเยียวยาผู้เสียหาย	 ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงทุกราย	 และได้คืนสิทธิให้ผู้ร้องตามเดิม
เรียบร้อยแล้ว	 มีการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการจัดหน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้านให้กับประชาชนโดยมุ่งหวัง
ให้ประชาชนได้รบับรกิารทีส่ะดวก	โดยพจิารณาจดัเครอืข่ายหน่วยบรกิารให้ประชาชนทีอ่ยูข่องประชาชนใกล้บ้าน	"ระดบั
แขวง"	ของพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	และรบัข้อเสนอของคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติเพ่ือน�าไปพิจารณาด�าเนนิร่วม
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

กรณีที่ ๑๕ สิทธิแรงงาน กรณีกล่าวอ้างว่า บริษัท ธ. จังหวัดลพบุรี ละเมิดสิทธิแรงงานและ
จ�ากัดเสรีภาพในการเดินทาง

ประเด็นการร้องเรียน

ผู้ร้องโดยเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ	 (MWRN)	 ได้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า	 ผู้ร้องทั้ง	
๑๔	คน	เป็นผู้มีสัญชาติเมียนมา	ได้เข้ามาท�างานเป็นลูกจ้างในฟาร์มเลี้ยงไก่ของบริษัท	ธ.	(ผู้ถูกร้อง)	ในพื้นที่ต�าบลโคกตูม	
อ�าเภอเมืองลพบุรี	จังหวัดลพบุรี	ได้รับค่าจ้างในอัตราวันละ	๓๐๐	บาท	แต่ผู้ถูกร้องได้หักค่าใช้จ่ายอื่น	ๆ	ออกจากค่าจ้าง	
จึงท�าให้ยอดสุทธิของค่าจ้างเหลือเพียงวันละ	๒๓๐	บาท	และได้ให้ผู้ร้องท�างานโดยไม่มีวันหยุดประจ�าสัปดาห์	วันหยุดพัก
ผ่อนประจ�าปี	และวนัหยดุตามประเพณ	ีนอกจากนี	้ผูถ้กูร้องได้บงัคบัให้ผูร้้องท�างานล่วงเวลาตัง้แต่เวลา	๒๑.๐๐	–	๐๕.๐๐	
นาฬิกา	ทัง้ยงัมพีฤตกิารณ์หน่วงเหนีย่วกักขงัผูร้้องให้สญูเสยีเสรภีาพในการเดนิทางโดยก�าหนดให้ผูร้้องสามารถเดนิทางออก
จากสถานที่ประกอบการของผู้ถูกร้องเพียงสัปดาห์ละ	๒	ชั่วโมง	และได้มีการยึดเอกสารประจ�าตัวของผู้ร้องทุกคนไว้ด้วย

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย		 (ฉบับชั่วคราว)	
พุทธศักราช	 ๒๕๕๗	 มาตรา	 ๔	 บัญญัติว่า	 “ภายใต้บังคับบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้	 ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์	 สิทธิ	
เสรีภาพ	และความเสมอภาค	บรรดาที่ชนชาวไทยเคยได้รับการคุ้มครองตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข	 และตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยมีอยู่แล้ว	 ย่อมได้
รับการคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญนี้”	 สิทธิแรงงานโดยเฉพาะสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมและสิทธิที่จะมีวันลาเป็น	
สทิธมินษุยชนทีไ่ด้รบัการรบัรองโดยกตกิาระหว่างประเทศด้านสทิธทิางเศรษฐกจิ	สงัคมและวฒันธรรม	ข้อ	๗	จงึย่อมได้รบัการ	
คุม้ครองโดยรฐัธรรมนญู	และพระราชบญัญตัคิุม้ครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	มาตรา	๒๘	มาตรา	๒๙	มาตรา	๓๐	มาตรา	๕๖	
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บทที ่ ๒

มาตรา	๖๐	มาตรา	๖๑	มาตรา	๖๒	มาตรา	๖๓	มาตรา	๖๔	มาตรา	๗๖		และมาตรา	๗๗	การกระท�าของผู้ถูกร้องในส่วนที่
มกีารน�าเอาค่าจ้างรายวนัของผูร้้องจ�านวนวนัละ	๓๐๐	บาท	
ไปหกัค่าเช่าบ้าน	ค่าไฟฟ้า	ค่าน�า้	ค่าน�า้ดืม่	ค่าเบกิเงินล่วงหน้า		
ค่าประกันสุขภาพงวดที่	 ๒	 และค่าใช้จ่ายอื่น	 ๆ	 ที่ไม่ระบุ	
รายละเอียดออกจากค่าจ้าง	ท�าให้ผูร้้องท้ัง	๑๔	คน	ได้รบัค่าจ้าง
รายวนัในอตัราเพยีง	๒๓๐	บาท	และกรณทีีผู่ถ้กูร้องก�าหนด
ให้วนัพกัเล้าเป็นเวลา	๓๐	–	๓๕	วนั	นบัรวมเป็นวนัหยดุต่าง	ๆ 		
โดยไม่ได้ตกลงกันล่วงหน้า	 เป็นการละเมิดสิทธิแรงงาน
ของผู้ร้องทั้ง	 ๑๔	 คน	 อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน		
แต่ขณะนี้ข้อเรียกร้องเกี่ยวกับค่าตอบแทนในการท�างาน
ของผู้ร้องทั้ง	 ๑๔	 คน	พนักงานตรวจแรงงานตามพระราช
บญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	ได้ใช้อ�านาจตามความ
ในมาตรา	๑๒๔	แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๕๑	มีค�าสั่งให้ผู้ถูกร้องจ่ายค่าจ้าง	ค่าท�างานในวันหยุด	ค่าล่วงเวลา	และดอกเบี้ย	ให้แก่ผู้ร้องทั้ง	๑๔	
คน	แล้ว	ตั้งแต่วันที่	๑	สิงหาคม	๒๕๕๙	และได้แจ้งค�าสั่งดังกล่าวให้นายจ้างและลูกจ้างทั้ง	๑๔	คน	ทราบแล้ว	ซึ่งหาก
นายจ้างและลูกจ้างไม่พอใจค�าสั่งก็ชอบที่จะน�าคดีไปสู่ศาล	ภายใน	๓๐	วันนับแต่วันรับทราบค�าสั่ง	

ประเด็นที่ผู้ร้องกล่าวอ้างว่าผู้ถูกร้องบังคับให้ท�างานล่วงเวลาตั้งแต่เวลา	๒๑.๐๐	–	๐๕.๐๐	นาฬิกา	โดยไม่ให้
หยดุพกัและไม่จ่ายค่าล่วงเวลานัน้	ค�าชีแ้จงของผูถ้กูร้องตรงกบัค�าชีแ้จงของตวัแทนผูร้้องท่ีว่า	ในหนึง่วนัจะนอนพักผ่อนใน	
เวลาประมาณ	๒๒.๐๐	-	๐๓.๐๐	นาฬิกา	จงึน่าเชือ่ได้ว่านบัตัง้แต่เวลาประมาณ	๒๒.๐๐	-	๐๓.๐๐	นาฬิกา	ผูร้้องทัง้	๑๔	คน		
ไม่ได้ท�างานล่วงเวลา	 ส�าหรับประเด็นที่กล่าวอ้างว่า	 ผู้ถูกร้องจ�ากัดเสรีภาพในการเดินทางของผู้ร้องทั้ง	 ๑๔	 คน	 นั้น	
ไม่ปรากฏว่ามกีารกระท�าทีล่ะเมิดสทิธมินษุยชนในประเด็นดังกล่าว	หรือเป็นการกระท�าทีม่ลัีกษณะเป็นการบังคบัใช้แรงงาน	
ตามความในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ดงันัน้	เพือ่เป็นการส่งเสรมิและคุม้ครองสิทธมินษุยชนและป้องกนัไม่ให้เกิดกรณปัีญหาเช่นนีอ้กี	คณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงเห็นควรให้เสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงาน	ตามมาตรา	๒๘	แห่งพระราช
บัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และข้อเสนอแนะนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ตามมาตรา	
๑๕	(๓)	แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน	ดังนี้

มาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

(๑)	 ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เร่งจัดท�าแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
สัตว์ปีกได้ปฏิบัติต่อแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายตามหลักการสิทธิมนุษยชน	 และให้แรงงานดังกล่าวได้รับ	
ความคุ้มครองไม่ต่างจากแรงงานไทย	โดยเฉพาะในเรื่องการจ่ายค่าจ้างและการจัดวันหยุดที่ถูกต้องตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน	รวมทั้งให้ความรู้กับผู้ประกอบการและแรงงานอย่างรวดเร็วและสม�่าเสมอ

(๒)	 ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 เร่งก�าหนดมาตรการไม่ให้ผู้ประกอบการยึดหรือเก็บบัตร
ประจ�าตัวและเอกสารส�าคัญของแรงงานไว้	หากจ�าเป็นจะต้องเก็บเอกสารดังกล่าวให้จัดเก็บได้เพียงส�าเนาเอกสารเท่านั้น	
ทั้งนี้	 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิแรงงานข้ามชาติอันเป็นการป้องกันมิให้เกิดปัญหา
เกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์
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(๓)	 ให้กระทรวงแรงงานและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	โดยการมส่ีวนร่วมของทกุฝ่ายพจิารณาจัดท�าแนวทางปฏบัิติ
ส�าหรับการจ้างแรงงานและการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายในภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีก	 และให้
แก้ไขมาตรการทางกฎหมาย	เช่น	กฎกระทรวง	ประกาศ	หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานในปัจจุบันให้มี
ความชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้จริงทั้งนี้	ให้ด�าเนินการแก้ไขปัญหาภายใน	๙๐	วัน	นับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

(๑)	คณะรัฐมนตรีควรเร่งน�าหลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนส�าหรับธุรกิจตามกรอบงานขององค์การ
สหประชาชาตใินการคุม้ครอง	เคารพ	และเยยีวยา	(Guiding	Principles	on	Implementing	the	UN	Protect,	Respect,	
Remedy	Framework	for	Business	and	Human	Rights:	UNGPs)	มาใช้ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

(๒)	คณะรัฐมนตรคีวรเร่งรดัจดัท�าแผนปฏบิติัการระดบัชาตด้ิานธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน	(National	Action	Plan	
on	Business	and	Human	Rights:	NAP)	ตามที่คณะรัฐมนตรีรับทราบ	เมื่อวันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๙	โดยน�าประเด็น
ปัญหาการใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรตามค�าร้องนี้	 ไปเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าแผนเพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน

(๓)	คณะรฐัมนตรีควรพจิารณาจดัท�าหรอืแก้ไขปรับปรงุกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการจ้างงานและการคุม้ครองแรงงาน
ให้ครอบคลมุและสอดคล้องกบังานเกษตรกรรมและงานอตุสาหกรรมการเกษตรทัง้ระบบ	โดยให้เป็นไปตามกตกิาระหว่าง
ประเทศด้านสิทธิทางสังคม	เศรษฐกิจ	และวัฒนธรรม	รวมถึงมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในเรื่อง
น้ี	ทัง้นี	้เพือ่ให้เป็นไปตามมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธแิรงงานข้ามชาติอนัเป็นการป้องกันมใิห้เกดิปัญหา
เกี่ยวกับการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กระทรวงแรงงานแจ้งผลด�าเนนิการว่า	ได้ด�าเนนิการตามมาตรการการแก้ไขปัญหาการละเมดิสทิธมินษุยชนโดย
มีนโยบายเก่ียวกับการด�าเนินการให้ความคุ้มครองแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานยึดหลัก	 “ความเสมอ
ภาคและเท่าเทยีม	โดยไม่เลอืกปฏบิตั	ิกรณแีรงงานต่างด้าวไม่ว่าจะเป็นแรงงานทีเ่ข้าเมอืงถกูกฎหมายหรอืลกัลอบเข้าเมือง
โดยผิดกฎหมายย่อมได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกับแรงงานไทย”	 และให้ความคุ้มครองดูแลผู้ใช้แรงงานให้ได้รับสิทธิตาม	
พระราชบัญญตัคิุม้ครองแรงงาน	พ.ศ.	๒๕๔๑	กรมสวสัดิการคุ้มครองแรงงานได้จดัท�าคูม่อืตรวจแรงงานเพือ่ป้องกนัและแก้ไข	
ปัญหาแรงงานบงัคบัและแรงงานขัดหนี	้จดัประชมุหารอืเพือ่รบัฟังความคิดเหน็จากผูม้ส่ีวนได้เสยี	และทบทวนข้อกฎหมาย
ในเรื่องเก่ียวกับค่าจ้างในวันหยุดประจ�าสัปดาห์	 วัดหยุดตามประเพณี	 และเวลาพัก	 และมอบหมายให้คณะท�างานด้าน
กฎหมาย	 เป็นผู้พิจารณาด�าเนินการ	 ประสานข้อมูลฟาร์มไก่	 และฟาร์มปศุสัตว์	 เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการด�าเนินการ	
ตรวจสอบ	 จัดท�าแนวปฏิบัติท่ีดีส�าหรับอุตสาหกรรมฟาร์มไก่และสถานที่ฟักไข่สัตว์ปีกในประเทศไทย	จัดท�ายุทธศาสตร์
บรหิารจัดการแรงงานต่างด้าว	ปี	๒๕๖๐	–	๒๕๖๔	การจดัท�าระบบแรงงานเพือ่ลดการพึง่พาแรงงานต่างด้าว	ทัง้นี	้ให้ขึน้อยู่
กบัความต้องการจ�าเป็นต่อการพฒันาประเทศ	ควบคมุก�ากบัดแูลกระบวนการเข้ามาระหว่างการท�างานและกลบัออกไปของ
แรงงานต่างด้าว	ก�าหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล	มศีนูย์ร่วมบรกิารช่วยเหลอืแรงงาน
ต่างด้าวใน	๑๐	จังหวัด	และมีบริการ	Application	DOE	Help	สายด่วน	๑๖๙๔	และเว็บไซต์	www.doe.go.th/helpme		
เพื่อเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียน	เป็นต้น
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บทที ่ ๒

กรณีที่ ๑๖ กรณีการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของประเทศไทย

กสม.	ได้พจิารณาด�าเนนิการเชงิยทุธศาสตร์เกีย่วกบัการปฏริปูพลงังานเพือ่จดัท�าข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย
และข้อเสนอแนะนโยบายการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของประเทศไทย	 อันเป็นสิทธิมนุษยชน	
ด้านเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	ประกอบกับการพิจารณาทบทวนการแก้ไขพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	พ.ศ.	๒๕๑๔	
และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	พ.ศ.	๒๕๑๔	ด้วยเหตุผลว่าประเทศไทยก�าลังจะขาดแคลนพลังงาน	จ�าเป็นต้อง
มีการส�ารวจขุดเจาะเพื่อค้นหาและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น	โดยเร่งด�าเนินการเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบใหม่	ครั้งที่	๒๑	
ซึ่งเป็นประเด็นท่ีสมควรจะต้องมีมาตรการแก้ไขเพ่ือหาทางป้องกันมิให้ปัญหาความขัดแย้งขยายตัวมากขึ้นเพราะอาจจะ
ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

การด�าเนินการ

กสม.	 ได้พิจารณาเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง	 และรับฟังความคิดเห็นจากผู ้แทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูป
พลังงานไทย	 (คปพ.)	 ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 และกระทรวงพลังงาน	 พบว่า	 รัฐบาลได้ด�าเนินนโยบาย
สาธารณะในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรพลังงานของประเทศท่ีอาจขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนเท่าที่ควร		
อันเป ็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงระดับสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 ซึ่งจะมีผลต่อการกระตุ ้นและส่งเสริม	
ความรู้	 ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยโดยรวม	 อีกทั้งไม่สอดคล้องกับหลักการในพันธกรณีระหว่างประเทศ	
คือ	 กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	 (ICESCR)	 ท่ีประเทศไทยเป็นภาคี	
และตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน	 และยังพบว่าความขัดแย้งจากการ	
ด�าเนินการอันเป็นนโยบายสาธารณะในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัญหาใหญ่ของทุกประเทศ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความขัดแย้งเก่ียวกบัการใช้ทรพัยากรธรรมชาตเิป็นประเด็นส�าคญั	เนือ่งจากประเทศไทยทีป่ระชาชนส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่น
ชนบทซึง่มีวิถชีีวิตทีเ่กีย่วข้องกบัทรพัยากรธรรมชาต	ิแต่ทศิทางการพฒันาเศรษฐกจิของประเทศเป็นการพฒันาสร้างความ	
เข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม	ความขัดแย้งระหว่างการพัฒนากับสิทธิของประชาชนในพื้นที่จึงมีมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	ซึ่งหลัก
ปฏิบัติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติได้ก�าหนดความรับผิดชอบของรัฐในการคุ้มครองไม่ให้เกิด
การละเมิดสิทธิมนุษยชนจากบุคคลภายนอกรวมทั้งที่เป็นบรรษัทการค้า	นอกจากนี้	ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับข้อมูลใน
เรื่องการบริหารจัดการด้านพลังงานของรัฐบาล	 และรัฐบาลควรพิจารณาระบบการจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชนให้มากที่สุด	 ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบการแบ่งปันผลผลิต	ระบบสัมปทาน	หรือระบบอื่น	ซึ่งจากการศึกษาวิจัย
พบว่าพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	พ.ศ.	๒๕๑๔	และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม	พ.ศ.	๒๕๑๔	ได้ใช้บังคับมาเป็น
ระยะเวลานาน	 และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสม	 ท้ังในส่วนของระบบการบริหารจัดการทรัพยากรปิโตรเลียม
ที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการดูแล	
ผลกระทบทีเ่กิดขึน้กบัประชาชนท่ีชดัเจน	โดยกระบวนการแก้ไขปรบัปรงุกฎหมายฉบบันี	้ควรตระหนกัถงึสทิธกิารมส่ีวนร่วม	
และสิทธิในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเร่งสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแก่ทุกฝ่ายด้วยการน�าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่าง	
รอบด้าน	 รวมถึงเปิดเผยข้อดีข้อเสียของระบบสัมปทานปิโตรเลียม	 ระบบแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม	 และระบบอื่น	 ๆ	
เช่น	รับจ้างการผลิต	เพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและควรเปิดพื้นที่สาธารณะให้แก่ภาค
ประชาชนมากขึ้นในการแสดงความคิดเห็น	 เพื่อเป็นแนวทางการหาทางออกของปัญหาด้านพลังงานที่เป็นข้อตกลงร่วม
กันของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน	 กสม.	 จึงมีมติให้มีข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเสนอต่อ	
คณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการแก้ไขกฎหมายด้านพลังงานทั้งสองฉบับต่อไป
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ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

๑)	คณะรัฐมนตรีควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	พ.ศ.	๒๕๑๔	และพระราชบัญญัติภาษี	
เงนิได้ปิโตรเลยีม	พ.ศ.	๒๕๑๔	โดยแก้ไขบทบัญญตับิางประการท่ีไม่เหมาะสม	ในส่วนของระบบการบรหิารจดัการทรพัยากร
ปิโตรเลียมที่มีอยู่อย่างจ�ากัด	 รวมถึงบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและ	
การดแูลผลกระทบทีเ่กิดข้ึนกบัประชาชนทีช่ดัเจน	และควรตระหนกัถงึสิทธิการมส่ีวนร่วมและสิทธใินการรับรู้ข้อมลูข่าวสาร
และเร่งสร้างความเข้าใจที่ตรงกันแก่ทุกฝ่ายด้วยการน�าเสนอข้อมูลข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน	อีกทั้ง	เปิดพื้นที่สาธารณะให้
แก่ภาคประชาชนในการแสดงความคดิเหน็	เพือ่เป็นแนวทางการหาทางออกของปัญหาด้านพลงังานทีเ่ป็นข้อตกลงร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน

๒)	หากข้อเสนอในข้อ	๑)	 ไม่สามารถด�าเนินการได้	 ควรพิจารณาถอนร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียม	พ.ศ.	 ....		
ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติในขณะนี้	เพื่อน�ากลับมาทบทวนใหม่

ข้อเสนอแนะนโยบาย

๑)	คณะรัฐมนตรีควรพิจารณาน�าหลักปฏิบัติของโครงการส่ิงแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations		
Environment	Programme	:	UNEP)	คือ	หลัก	Guidelines	for	the	Development	of	National	Legislation	on	
Access	to	Information,	Public	Participation	and	Access	to	Justice	in	Environmental	Matters	มาใช้ในการ
ก�ากับดูแลภาคธุรกิจท่ีได้รับสัมปทานจัดการพลังงานปิโตรเลียม	 ซึ่งการส�ารวจขุดเจาะพลังงานปิโตรเลียมมีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน	 และควรพิจารณาให้ประเทศไทยเข้าไปเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยการเข้าถึง
ข้อมูล	 การมีส่วนร่วมสาธารณะในการตัดสินใจและการเข้าถึงความยุติธรรมในเรื่องสิ่งแวดล้อม	 (The	 Convention	 on	
Access	to	Information,	Public	Participation	in	Decision-Making	and	Access	to	Justice	in	Environmental	
Matters	1998)	หรือ	Aarhus	Convention	ซึ่งอนุสัญญานี้จะว่าด้วยเรื่องสิทธิที่เกี่ยวกับการจัดการโครงการของรัฐที่มี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	๓	ประเด็น	คือ	๑)	การเข้าถึงข้อมูล	๒)	การมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจ	และ	๓)	การ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	ขณะนี้มี	๔๗	ประเทศ	ที่เข้าเป็นภาคีแล้ว	เพราะถ้าประเทศไทยให้สัตยาบันหรือภาคยานุวัติ
อนุสัญญาฉบับนี้แล้ว	 จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยิ่ง	 เพราะอนุสัญญานี้จะวางกรอบว่า	 รัฐจะต้องตรากฎหมาย
ภายในให้สอดคล้องกับอนุสัญญา	 ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาโครงการต่าง	 ๆ	 ของรัฐที่อาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
อนาคต	เช่น	โครงการสัมปทานปิโตรเลียมของรัฐที่ประชาชนอ้างว่ายังขาดธรรมาภิบาล	และขาดการเข้าถึงข้อมูล	รวมทั้ง
โครงการสร้างโรงไฟฟ้า

๒)	คณะรัฐมนตรีควรน�าหลักการของข้อตกลงโลก	(Un	Global	Compact	:	UNGC)	และหลักการชี้แนะของ
สหประชาชาติ	ว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	(United	Nation	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights	
:	UNGPs)	มาใช้กับภาคธุรกิจและสมควรเร่งให้มีการจัดท�าแผนปฏิบัติการชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	(National	
Action	Plan	for	the	Business	and	Human	Rights	:	NAP)	เพือ่การปกป้องคุม้ครองและป้องกันการละเมดิสทิธมินุษยชน

๓)	คณะรัฐมนตรีควรก�าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหลักการซ่ึงประเทศไทยได้ให้การรับรองเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ	 (UN	Sustainable	Development	Goals	 :	SDGs)	ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่ง
สหประชาชาติ	(UN	General	Assembly)	ซึ่งมี	๑๗	เป้าหมาย	โดยเป้าหมายที่	๗	เป็นเรื่องเฉพาะด้านพลังงาน	ซึ่งก�าหนด
ว่ารัฐบาลต้อง	“สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดในราคาที่ย่อมเยาและยั่งยืน”
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๔)	คณะรฐัมนตรคีวรพิจารณาจดัให้มศีนูย์ข้อมลูกลางด้านพลังงานแห่งชาติ	(Thai	Energy	Information	Hub)	
เพื่อส่งเสริมการเข้าถึง	 รับรู้	 และเข้าใจในบทบาทความส�าคัญและประเด็นปัญหาพลังงานของชาติอย่างครบถ้วนถูกต้อง	
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน	 ผู้ประกอบการด้านพลังงาน	 นักวิจัย	 นักวิชาการ	 ผู้ก�าหนดนโยบายด้านพลังงาน	
สื่อมวลชน	เพื่อท�าหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางด้านข้อมูลพลังงานที่จะเก็บ	รวบรวม	วิเคราะห์	อย่างเป็นระบบ	มีมาตรฐาน
อย่างเป็นสากล	และมคีวามเป็นอสิระในการเผยแพร่ข้อมลู	เพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนท่ีต้องการใช้ข้อมลู
พลงังาน	ซึง่จะเป็นกลไกส�าคญัในการสือ่สารด้านพลงังานทีท่นัต่อสถานการณ์	สร้างความเข้าใจด้านพลงังานทีถ่กูต้องให้กับ
ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและเท่าเทียมกัน

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	นร	๐๕๐๖/๔๘๑๓๓	ลงวันที่	๒๗	ธันวาคม	๒๕๕๙	แจ้ง
ว่า	 รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	 สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้มีค�าส่ังมอบหมายให้กระทรวง
พลังงานเป็นหน่วยงานหลักรับข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายและข้อเสนอแนะนโยบายการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการทรัพยากรพลังงานของประเทศไทยของ	 กสม.	 ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
กระทรวงยตุธิรรม	กระทรวงมหาดไทย	ส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	เพือ่ศกึษาแนวทางและ
ความเหมาะสมของข้อเสนอแนะดงักล่าว	และสรปุผลการพจิารณาหรอืผลการด�าเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งดังกล่าวในภาพรวม	
ภายใน	๓๐	วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่งเพื่อน�าเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป	ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	มีหนังสือ	ด่วนที่สุด	ที่	นร	
๐๕๐๕/๑๙๑๑๐	ลงวันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๖๐	แจ้งว่า	คณะรัฐมนตรี	มีมติเมื่อวันที่	๖	มิถุนายน	๒๕๖๐	รับทราบสรุปผล
การพิจารณาด�าเนินการตามที่กระทรวงพลังงานได้น�าเสนอ	

กรณีที่ ๑๗ สิทธิเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา กรณีการเปิดเผยประวัติการกระท�า
ความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน

ประเด็นการร้องเรียน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้
พิจารณากรณี	 การอนุญาตให้เปิดเผยประวัติการ
กระท�าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชน
หลายกรณี	ทั้งที่เด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญานั้น	 ได้รับการปกป้องคุ้มครอง
ตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 กฎอันเป็นมาตรฐาน
ขั้นต�่าของสหประชาชาติว ่าด้วยการบริหารงาน
ยุติธรรมเกี่ยวกับคดี เด็กและเยาวชน	 หรือกฎ
แห่งกรุงปักก่ิง	 (United	 Nations	 Standard		
Minimum	 Rules	 for	 the	 Administration	 of		
Juvenile	or	The	Beijing	Rules)	ที่ก�าหนดห้ามมิให้
เปิดเผยหรือน�าประวัติการกระท�าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนไปพิจารณาให้เป็นผลร้ายหรือการเลือกปฏิบัติที่
ไม่เป็นธรรมไม่ว่าทางใด	ๆ 	อกีทัง้ตามพระราชบญัญตัศิาลเยาวชนและครอบครัวและวิธพิีจารณาคดีเยาวชนและครอบครวั	
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พ.ศ.	๒๕๕๓	มาตรา	๘๔	วรรคหนึ่ง	ได้บัญญัติคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนไว้แล้ว	แต่ในทางปฏิบัติยังไม่มีหน่วยงานของ
รฐัทีม่หีน้าทีร่บัผิดชอบในการเกบ็ประวัตกิารกระท�าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนแยกต่างหาก	ส่งผลให้เดก็และ
เยาวชนไม่ได้รบัการคุม้ครองตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย	จงึเหน็สมควรให้มกีารพจิารณาจดัท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรอื
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบหรือค�าสั่ง	
ใด	ๆ	เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน

การด�าเนินการ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นว่า	 ระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ว่าด้วยประมวล
ระเบยีบการต�ารวจไม่เกีย่วกับคด	ีลกัษณะที	่๓๒	การพมิพ์ลายนิว้มอื	พ.ศ.	๒๕๕๗	ข้อ	๔.๓	ไม่สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๓	ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของเด็กและเยาวชน
โดยป้องกันมิให้มีการเปิดเผยประวัติการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชนที่อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างปกติสุข	 คุ้มครอง
เด็กและเยาวชนที่ถูกกล่าวหาว่ากระท�าความผิดอาญาหรือถูกศาลพิพากษาว่ามีความผิด	 ให้ได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างไป
จากผู้ต้องหาหรือจ�าเลยที่เป็นผู้ใหญ่	โดยให้ได้รับผลกระทบจากการต้องถูกด�าเนินคดีและควบคุมตัวน้อยที่สุด	ส�าหรับเด็ก
และเยาวชนที่มีปัญหาความประพฤติหรือกระท�าความผิดทางอาญา	คุ้มครองให้ได้รับโอกาสแก้ไขให้สามารถเติบโตเป็น
พลเมืองดีของสังคม	โดยมีสมมติฐานว่าเด็กและเยาวชนกระท�าการใด	ๆ	เพราะขาดวุฒิภาวะ	การรู้เท่าไม่ถึงการณ์	ตลอด
ท้ังสิง่แวดล้อมมอีทิธพิลในการผลกัดนัความประพฤติของเด็ก	ดังนัน้	จึงควรทีจ่ะให้ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติแก้ไขเพิม่เตมิ
ระเบียบการต�ารวจฉบับดังกล่าว	โดยก�าหนดให้มีการคัดแยกประวัติการกระท�าผิดของเด็กและเยาวชนและบัญชีทะเบียน
ประวัติของเด็กและเยาวชนไว้หมวดใดหมวดหนึ่งโดยเฉพาะ	 แยกจากกรณีการกระท�าความผิดของบุคคลทั่วไป	 เพื่อให้
สอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	 และกฎอันเป็นมาตรฐานข้ันต�่าของสหประชาชาติว่าด้วยการบริหารงานยุติธรรม
เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชน	(กฎแห่งกรุงปักกิ่ง)	ตลอดทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๑.	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรพิจารณาบทบัญญัติเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูลประวัติการกระท�าผิดของเด็ก
และเยาวชน	โดยแก้ไขระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ารวจไม่เกี่ยวกับคดี	ลักษณะที่	๓๒	
การพิมพ์ลายน้ิวมือ	พ.ศ.	๒๕๕๗	(ฉบบัที	่๓)	เพือ่ก�าหนดเกีย่วกบัการคดัแยกประวตักิารกระท�าผดิของเดก็และเยาวชนและ
บญัชทีะเบยีนประวตัขิองเดก็และเยาวชนไว้ในหมวดใดหมวดหนึง่โดยเฉพาะ	แยกจากกรณกีารกระท�าความผดิของบคุคล
ทั่วไป	เพื่อให้มีความสอดคล้องกับกฎหมาย	และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเด็กหรือเยาวชน	

๒.	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติควรก�าชับหน่วยงานในสังกัดในเรื่องการพิจารณาอนุญาตให้เปิดเผยประวัติ
อาชญากรรมของเด็กและเยาวชนนั้น	 จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	๒๕๕๓	โดยค�านึงถึงสิทธิเด็กและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเป็นส�าคัญ

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

กองทะเบียนประวัติอาชญากร	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งความก้าวหน้าการด�าเนินการตามข้อ
เสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		โดยแจ้งว่า	ได้น�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 เสนอต่อส�านักงานต�ารวจแห่งชาติเพ่ือให้ส�านักงานพิสูจน์หลักฐานต�ารวจพิจารณาเสนอขอ
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แก้ไขระเบียบส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ว่าด้วยประมวลระเบียบการต�ารวจไม่เกี่ยวกับคดี	ลักษณะที่	๓๒	การพิมพ์ลายนิ้ว
มือ	(ฉบับที่	๓)	พ.ศ.	๒๕๕๗	บทที่	๔	การคัดแยกและท�าลายแผ่นพิมพ์ลายนิ้วมือ	และรายการประวัติหรือบัญชี	ประวัติ	
ตามความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรณทีี ่๑๘ สทิธใินกระบวนการยตุธิรรม กรณคี�ารอ้งทีม่กีารกลา่วอา้งวา่มกีารกระท�าทรมาน และ
การปฏบิตัหิรือการลงโทษอืน่ทีไ่ร้มนษุยธรรมในพ้ืนทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้(รวม ๓๓ รายงาน)

ประเด็นค�าร้อง

ผู ้ร ้องจ�านวนมากได้ร ้องเรียนต่อ	 กสม.	 เพื่อขอให้
ตรวจสอบกรณีกล่าวอ้างว่า	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้กระท�าทรมาน	 ปฏิบัติ	 หรือลงโทษท่ีไร้
มนุษยธรรม	 เช่น	 การควบคุมตัวเพื่อบังคับให้ยอมรับสารภาพ	
แลกกับอิสรภาพ	 การท�าร้ายร่างกายหรือกระท�าทรมานขณะอยู่ใน
การควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่	 เช่น	 การใช้ถูกพลาสติกครอบศีรษะ	
การเตะ	ชกต่อย	ทบุต	ีการขงัในห้องมดื	การสอบปากค�าอย่างต่อเนือ่ง
เป็นเวลานาน	 การข่มขู่	 การช็อตด้วยไฟฟ้า	 การไม่ได้รับอนุญาตให้
ปฏิบัติศาสนกิจในระหว่างถูกควบคุมตัว	เป็นต้น

การด�าเนินการ

กสม.	ได้เคยพิจารณาค�าร้องในลักษณะเดียวกันมาแล้ว	ตามรายงานผลการตรวจสอบเมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	และ	
พ.ศ.	 ๒๕๕๕	 โดยได้เสนอมาตรการการแก้ไขปัญหาต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด	 ๕	 ด้าน	 กล่าวคือ	
มาตรการด้านกฎหมาย	 ด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา	 ด้านกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	ด้านกระบวนการยุติธรรม	 และ
ด้านการเยียวยา	 พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะนโยบายต่อรัฐบาลเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด�าเนินการตาม
อ�านาจหน้าที่	เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการกระท�าในลักษณะที่เป็นการทรมานหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม	ซึ่งอาจเป็น	
การสร้างเง่ือนไขท่ีจะน�าไปสู่การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 และเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิใน
กระบวนการยุติธรรมของประชาชนตามที่ได้มีการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ	กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง	 (ICCPR)	 อนุสัญญาการต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม
หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	 (CAT)	 ประมวลกฎหมายอาญา	 และประมวลกฎหมายพิจารณาความอาญา	 ดังน้ัน	 คณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงมีข้อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพิ่มเติมต่อคณะรัฐมนตรีและ	
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ดังนี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย

๑)	ในระดับปฏิบัติ	 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือมาตรการการแก้ไขปัญหาท่ีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เคยเสนอไว้ตามรายงานฯ	ที่	๒๗๕	–	๓๐๘/๒๕๕๓	และรายงานฯ	ที่	๖๗	–	๘๙/๒๕๕๕	โดยเฉพาะมาตรการด้านกลไก	
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและมาตรการด้านกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัด	 เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนใน
พื้นที่และลดเงื่อนไขที่อาจก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม
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๒)	 หน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ควรประสานความร่วมมือจากแพทย์ของ	
โรงพยาบาลรัฐประจ�าจังหวัดให้เป็นผู้ท�าหน้าที่ตรวจร่างกายและจัดท�าบันทึกการตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐานก่อนเพื่อ
แสดงความโปร่งใส	 โดยด�าเนินการก่อนที่จะมีการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบไปที่
หน่วยของทหาร

๓)	 คณะรัฐมนตร	ีโดยกระทรวงยตุธิรรมควรเร่งรดัการอนวุติักฎหมายภายในให้เป็นไปตามอนสุญัญาต่อต้านการ
ทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรี	และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่า
ด้วยการป้องกันบคุคลทกุคนจากการหายสาบสญูโดยถกูบงัคบั	เพือ่ป้องกนัการทรมานและการลงโทษและการปฏบิตัอิย่าง
ทารุณ	ผิดมนุษย์หรือลดทอนความเป็นมนุษย์	อย่างครอบคลุมและครบถ้วนตามหลักการของอนุสัญญาทั้งสองดังกล่าว	

๔)	 คณะรฐัมนตร	ีโดยกระทรวงยตุธิรรม	กองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายใน	และส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิ
ควรร่วมกนัพฒันาระบบการเข้าเยีย่มสถานทีซ่ึง่ท�าให้บุคคลเสือ่มเสยีซึง่อิสรภาพเพือ่ป้องกนัการทรมานและการลงโทษและ
การปฏิบัติอย่างทารุณ

๕)	 คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้จดัให้มกีารฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าทีด้่านความมัน่คงเกีย่วกบัสาระส�าคัญ
และข้อพึงปฏิบัติในส่วนของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ	ไปแล้วหลายครั้ง	และจะประสานความร่วมมือกับ
กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค	๔	ส่วนหน้า	และศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้	เพื่อส่งเสริม
ให้มีการจัดฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ต�ารวจ	 โดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการ	 หน่วยงานด้านการข่าว	 เพื่อให้
ความรู้เรื่องสิทธิมนุษยชน

๖)	 คณะรัฐมนตรี	 กระทรวงสาธารณสุข	 กรมสุขภาพจิต	 ควรให้ความส�าคัญในเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาด้าน
จิตใจแก่ครอบครวัของผูท้ีไ่ด้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์การซ้อมทรมาน	เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและบรรเทาปัญหา
ความไม่ไว้วางใจที่อาจมีต่อเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

คณะรฐัมนตร	ีมมีตเิมือ่วันท่ี	๒๓	มถุินายน	๒๕๕๘	รบัทราบผลการพจิารณาค�าร้องเพือ่เสนอแนะเชงินโยบายหรอื
ข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมายของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิและมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม	กระทรวง
การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	กระทรวงมหาดไทย	กระทรวงยติุธรรม	กระทรวงสาธารณสขุ	ส�านกังานต�ารวจ
แห่งชาต	ิศนูย์อ�านวยการบรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้	และกองอ�านวยการรักษาความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร	พจิารณา
ศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าวและสรปุผลการพจิารณาหรอืผลการด�าเนนิการเกีย่วกบัเร่ืองดงักล่าว
ในภาพรวม	และให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมผลการด�าเนนิการเพือ่น�าเสนอคณะรฐัมนตรต่ีอไป

ต่อมาคณะรฐัมนตร	ีมมีตเิมือ่วนัที	่๕	เมษายน	๒๕๕๙	รบัทราบผลการด�าเนนิการของกระทรวงกลาโหม	โดยสรปุ
สาระส�าคญัได้ว่า	กรณีข้อเสนอแนะท่ีให้คณะรฐัมนตรแีละหน่วยงานด้านความมัน่คงในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้	ควรก�าชบั
ให้กบัเจ้าหน้าทีใ่นระดบัปฏิบัต	ิ ปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยยดึถอืมาตรการการแก้ไขปัญหาทีค่ณะกรรมการสทิธมินษุยชน	 โดยเฉพาะ
มาตรการด้านกลไกการคุม้ครองสทิธมินษุยชนและมาตรการด้านกระบวนการยตุธิรรมอย่างเคร่งครดั	 เพือ่สร้างความเช่ือม่ัน
ต่อประชาชนในพ้ืนทีแ่ละลดเงือ่นไขท่ีอาจก่อให้เกดิความไม่เป็นธรรม	นัน้	กระทรวงกลาโหมแจ้งว่า	รายงานผลการพจิารณา
ของ	 กสม.	 ถอืเป็นมาตรการการแก้ปัญหาอันจะส่งผลดต่ีอการคุม้ครองสทิธใินกระบวนการยติุธรรมของประชาชนตามทีไ่ด้
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รบัการรบัรองไว้ในรฐัธรรมนญู	โดยกองอ�านวยการรกัษาความมัน่คงภายในภาค	๔	ส่วนหน้า	แจ้งว่า	ได้ปฏบิตัติามมาตรการ
ด้านกลไกการคุ้มครองสิทธมินษุยชนและมาตรการรกัษาความปลอดภยัอย่างเคร่งครดัมีความโปร่งใส	สามารถตรวจสอบได้

ส่วนกรมการปกครองได้แจ้งให้จงัหวดัยะลา	นราธวิาส	ปัตตาน	ีและสงขลาพจิารณาด�าเนนิการตามข้อเสนอแนะ
ของ	กสม.	และให้ประชาสมัพนัธ์ช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนศนูย์ด�ารงธรรม	ในกรณทีีม่ปีระชาชนได้รับผลกระทบ	
จากความไม่เหมาะสมของเจ้าหน้าที่	 ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือกระท�าการกระทบต่อสิทธิมนุษยชนศูนย์อ�านวยการ
บรหิารจงัหวดัชายแดนภาคใต้	(ศอ.บต.)	ได้ด�าเนนิโครงการคลายทกุข์ต้นทาง	โครงการเครือข่ายอ�านวยความเป็นธรรมภาค
ประชาชน	KEADILAN	CENTER	เพือ่เป็นการอ�านวยความยติุธรรมในระดับพ้ืนท่ี	และได้ด�าเนนิการช่วยเหลือเยยีวยาผูไ้ด้รบั	
ผลกระทบตามกรอบอ�านาจหน้าที่และให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�าหนด	 นอกจากนี้	 ศอ.บต.	 ยังเห็นว่าข้อเสนอแนะของ	
กสม.	สอดคล้องกับแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๑)	อีกด้วย	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติได้มี
หนงัสอืก�าชับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจซึง่ปฏบัิตหิน้าทีใ่นจงัหวดัชายแดนใต้ให้ถอืปฏบิตัใินการส่งตวัผูต้้องสงสยัไปยงัโรงพยาบาลของ	
รัฐประจ�าจังหวัด	 เพื่อให้แพทย์ตรวจร่างกายไว้เป็นหลักฐานก่อนสอบปากค�า	 อีกทั้ง	 ศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจภาคใต้ได้ส่ง	
เจ้าหน้าทีต่�ารวจเข้ารับการฝึกอบรมตามท่ีคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้จดัให้มกีารอบรมเกีย่วกบัสาระส�าคัญและ
ข้อพึงปฏิบัติในส่วนของอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้านการทรมานฯ	กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้
ร่วมกบัสถาบนันติิวทิยาศาสตร์	ส�านกังานข้าหลวงใหญ่สิทธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ	(OHCHR)	จดัฝึกอบรมเทคนคิการ
ตรวจพสิจูน์พยานหลกัฐานเกีย่วกบัการทรมานฯ	ให้กบัแพทย์ตามแนวทางของพธิสีารอสิตันบล	ูโดยในปี	๒๕๕๙	จะร่วมกนั	
พัฒนาเป็นหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ที่ท�าหน้าท่ีตรวจพิสูจน์พยานหลักฐาน	 กระทรวงยุติธรรมได้ด�าเนินการเพื่อปรับปรุง
กฎหมายที่เก่ียวข้อง	 และเตรียมการเพื่อรองรับการเข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมานฯ	และ
อยู่ระหว่างการจัดอบรมเผยแพร่ความรู้	เพื่อเป็นมาตรการป้องกันไม่ให้มีการทรมานและการปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมในเรือน
จ�า	จดัท�าคูม่อืการปฏบัิตหิน้าท่ีและการใช้ชวีติในพืน้ทีจ่งัหวัดชายแดนภาคใต้	ให้บรกิารช่วยเหลอืทางกฎหมายและเยยีวยา	
ผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	และจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน	

กระทรวงสาธารณสุขได้สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านจิตใจมาอย่าง
ต่อเนื่อง	 โดยศูนย์สุขภาพจิตที่	 ๑๒	 จังหวัดสงขลาร่วมกับนักจิตวิทยาที่ปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้ด�าเนิน
การบรรเทาปัญหาความไม่ไว้วางใจต่อเจ้าหน้าที่รัฐ	 และเยียวยาจิตใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ	 แม้จะมีปัญหาติดขัดด้าน	
งบประมาณบางอย่างที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้	 เช่น	 ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อจัดหาของเยี่ยมบ้าน	 ซึ่งกระทรวงฯ	 จะรับไป
พิจารณาต่อไป

กรณีที่ ๑๙ การปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาเขตป่า สงวนแห่งชาติและเขตอุทยาน
แห่งชาติกับที่ดินเอกชนทับซ้อนกัน และกรณีราษฎรได้รับความ เดือดร้อน จากมาตรการ
ทวงคืนผืนป่าตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
๒๕๕๗ และที่ ๖๖/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗

ประเด็นค�าร้อง

กสม.	 ได้รับเรื่องร้องเรียนจ�านวนมากกล่าวอ้างว่า	 ได้รับความเสียหายและความเดือดร้อนจากการถูกขับไล่	
จากที่ดินท�ากิน	 ถูกจับกุม	 และด�าเนินคดีในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	 กฎหมายว่าด้วยป่าสงวนแห่งชาต	ิ	
และหรือกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	 เนื่องจากเขตพ้ืนที่อนุรักษ์ดังกล่าวทับซ้อนกับที่ดินที่ราษฎรยึดครองท�ากิน		
โดยเฉพาะในช่วงปี	๒๕๕๘	เป็นต้นมา	ที่เจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนได้มีการด�าเนินการตามนโยบาย	“ทวงคืนผืนป่า”	ตาม	
ค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	ที่	๖๔/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๔	มิถุนายน	๒๕๕๗	และที่	๖๖/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๗	มิถุนายน	
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๒๕๕๗	 ท�าให้ราษฎรจ�านวนมากได้รับความ
เดือดร้อนจากการปฏิบัติการดังกล่าว	 โดย
ราษฎรกล่าวอ้างว่าถูกเจ้าหน้าที่ข่มขู่	 คุกคาม
ต่อชีวิต	 และเสรีภาพ	 พร้อมทั้งยึดท�าลาย
พืชผลของราษฎรโดยปราศจากการพิสูจน์
ข ้อเท็จจริง	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติพิจารณาค�าร้องข้างต้นแล้วเหน็ว่า	เป็น
ประเด็นเกี่ยวกับการด�าเนินการตามกฎหมาย
ของภาครัฐในเรื่องการบริหารจัดการที่ดินและ
ทรัพยากรป่าไม้ท่ีอาจกระทบต่อการด�ารงชีวิต
ของประชาชน	 และมปัีญหาข้อพิพาทเกีย่วข้อง

กนัหลายประการ	 ได้แก่	 ข้อพพิาทเกีย่วกบัสทิธใินทีด่นิและการจดัการทรพัยากรป่าไม้ถกูจ�ากัดโดยกฎหมายทีต่ราขึน้เพ่ือ
คุม้ครองทรพัยากรธรรมชาต	ิและสิง่แวดล้อม	ข้อพพิาทเกีย่วกบัการด�าเนนิการตามนโยบายหรอืมติของคณะรฐัมนตรเีกีย่วกับ	
การจดัการท่ีดนิของรฐัประเภททีป่่าสงวนแห่งชาต	ิ และทีอ่ทุยานแห่งชาติ	 และข้อพิพาทเกีย่วกบัการใช้อ�านาจทางปกครอง
ของเจ้าหน้าท่ี	โดยเฉพาะอย่างยิง่เรือ่งการจบักมุและบังคบัการตามบทบญัญัตทิีม่โีทษทางอาญา

การด�าเนินการ

ในทรรศนะของบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย	“ที่ดิน”	และ	“ทรัพยากรธรรมชาติ”	 โดยหลักแล้วถูกก�าหนดให้
เป็นของรัฐซึ่งสามารถแสวงหาประโยชน์หรือใช้สอยเพื่อการจัดท�าบริการสาธารณะ	 โดยรัฐจะเป็นเจ้าของ	 (Ownership)	
หรือสิทธิครอบครอง	(Possessory	Right)	ตามระบบกรรมสิทธิ์แก่พลเมืองภายใต้กฎหมายที่ตราขึ้นเป็นการเฉพาะ	รวม
ทัง้อาจให้ท�าประโยชน์บนท่ีดนิโดยไม่ให้สทิธ์ิแก่พลเมอืงภายใต้กฎหมายทีต่ราขึน้เป็นการเฉพาะ	รวมทัง้อาจท�าให้ประโยชน์
บนท่ีดนิโดยไม่ให้สิทธิใ์นการเป็นเจ้าของครอบครอง	ส�าหรบัท่ีดนิสงวนหวงห้ามประเภทป่า	นอกจากพลเมอืงจะไม่สามารถ
เข้าครอบครองหรือยดึถอืได้แล้วรฐัยงัตรากฎหมายทีม่โีทษทางอาญาเข้าควบคมุพืน้ที	่จงึเป็นจุดเริม่ต้นของข้อถกเถยีงเรือ่ง
การบุกรุกป่าในทรรศนะของรัฐ	 น�ามาสู่การก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาของภาครัฐหลายวาระ	 ดังนั้น	 เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบ	 และเป็นมาตรฐานเดียวกัน	 เป็นธรรมต่อทุกภาคส่วน	 จึงได้จัดท�าข้อเสนอแนะมาตรการหรือ
แนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	รวมถึงข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	หรือค�าสั่ง
ใด	ๆ 	เพือ่ให้สอดคล้องกบัหลกัสทิธมินษุยชนเสนอต่อคณะรฐัมนตรเีนือ่งจากนโยบายเกีย่วกบัการจดัการทีด่นิของรฐักระทบ
ต่อสถานภาพแห่งสิทธิของราษฎรและประโยชน์สาธารณะ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก�าหนดเขตพื้นที่อนุรักษ์เป็นการจ�ากัด
การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในทรัพย์สินของเอกชน	ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายที่ดิน	มาตรา	
๒	ประกอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์	มาตรา	๑๓๐๔	และเป็นการจ�ากัดสิทธิในเสรีภาพในการโยกย้ายและเลือก
ถิน่ท่ีอยูข่องพลเมืองในราชอาณาจกัร	ตามกตกิาระหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง	(ICCPR)	ดงันัน้		
จึงมีข้อเสนอแนะ	ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๑)	คณะรัฐมนตรีควรก�าหนดแนวทางปฏิบัตแิละสนับสนุนส่วนราชการเกี่ยวกบัการจัดการที่ดินของรัฐประเภท
ที่ป่า	ที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ที่อุทยานแห่งชาติ	และที่อนุรักษ์อื่น	ๆ	ดังนี้
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๑.๓)	 ควรก�าหนดมาตรฐานขั้นต�า่ในการด�าเนินการพิสูจน์สิทธิ	 ตามมติคณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันท่ี	 ๓๐	 มิถุนายน	
๒๕๔๑	และควรพิสูจน์ก่อนมีการด�าเนินคดีตามกฎหมาย	ดังนี้

ขั้นแรก	ควรพิสูจน์สิทธิโดยการใช้ภาพถ่ายทางอากาศหรือภาพถ่ายดาวเทียมในปัจจุบันเปรียบเทียบกับ
ภาพถ่ายในอดีตที่ใช้เป็นฐานในการพิสูจน์ซึ่งส่วนราชการเป็นผู้ด�าเนินการจัดหา	 เช่น	ภาพถ่ายปี	๒๕๔๘	 (มาตราส่วน	๑	
:	 ๔,๐๐๐)	 เป็นต้น	 โดยหากพบว่ามีการเข้าท�าประโยชน์ก่อนภาพถ่ายปีดังกล่าว	 ควรให้การรับรองเป็นหนังสือโดยระบุ
ขอบเขตและพิกัดดาวเทียมแก่ราษฎรเพื่อให้สามารถท�าประโยชน์ต่อไปได้	 หากพิสูจน์แล้วว่าเป็นกรณีการท�าประโยชน์
ภายหลังจากปีที่ใช้เป็นฐานในการพิสูจน์หรือมีการขยายพื้นที่	จึงจะให้เจ้าหน้าที่ไปส�ารวจพื้นที่จริงและจัดท�าบัญชีรายชื่อ
ผูบ้กุรุกครอบครองในปัจจบุนั	ทัง้นี	้กรณไีม่มภีาพถ่ายทางอากาศในปีทีใ่ช้เป็นฐานในการตรวจสอบดังกล่าว	ควรเปิดโอกาส
ให้มีการพิสูจน์โดยพยานบุคคล	หรือหลักฐานทางประวัติศาสตร์	

ขัน้ตอนต่อมา	ควรจะตรวจสอบวตัถุประสงค์ของการบกุรุก	ว่าเป็นการบกุรุกด้วยวตัถุประสงค์ใด	โดยหาก
เป็นการบกุรุกเพ่ือเข้าอยูอ่าศยัและท�าประโยชน์ในพืน้ทีจ่�านวนไม่มากนกั	หรอืมลีกัษณะเป็นชมุชนท่ีอาศยัอยูเ่ดมิ	หรอืเป็น
ที่ดินที่อาศัยสืบต่อกันมาของกลุ่มชาติพันธุ์	และไม่กระทบต่อระบบนิเวศ	ก็ควรจะได้รับการพิจารณาช่วยเหลือและรับรอง
ให้อยูอ่าศยัได้อย่างปกตสิขุโดยไม่จ�าต้องให้เอกสารสทิธทิีส่ามารถเปลีย่นมอืได้	ทัง้นี	้หากเป็นการบกุรกุอทุยานแห่งชาตอิาจ
จะพจิารณาให้ท�าประโยชน์ได้ในฐานะผูร่้วมอนรุกัษ์ตามมาตรา	๑๙	ของพระราชบญัญตัอิทุยานแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๐๔	หรอื
หากเป็นการบกุรกุเขตป่าสงวนแห่งชาต	ิหน่วยงานในพ้ืนทีก่อ็าจมกีารท�าข้อตกลงทางปกครองไว้กบัราษฎร	ให้สามารถท�า
ประโยชน์และให้ช่วยท�านบุ�ารงุป่าไม้ไปพร้อมกนั	โดยควรสนบัสนนุให้ท�าประโยชน์ทีห่ลากหลาย	ให้มกีารพฒันาผลิตภณัฑ์	
ลดการปลกูพืชเชิงเดีย่ว	เช่น	พชืไร่หรอืยางพาราในปรมิาณมาก	แต่หากเป็นการบกุรกุเพือ่ท�าประโยชน์อย่างเดยีว	ก่อนการ
ด�าเนนิการต่อไปควรพสิจูน์สถานะก่อนว่าเป็นผูย้ากไร้หรอืไม่	ซึง่ควรมกีารก�าหนดหลกัเกณฑ์พจิารณาโดยร่วมกนัระหว่าง
ภาครฐักับภาคประชาชน	และประกาศให้ชดัเจนเพือ่เป็นขอบเขตในการใช้ดลุพนิจิของเจ้าหน้าทีแ่ละป้องกนัการกล่าวอ้าง	
โดยมิชอบของบุคคลที่ไม่สุจริตอีกทั้งควรมีการจัดท�าฐานข้อมูล	เพื่อให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการและเพื่อการตรวจสอบ
ในอนาคต	 และหากผู้บุกรุกเข้าเกณฑ์	 เป็นผู้ยากไร้ซ่ึงบุกรุกคร้ังแรกด้วยความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจ	 ภาครัฐควรพิจารณา
ช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์และมาตรการต่างๆ	ที่มีอยู่แล้วและอาจต้องเยียวยาโดยจัดที่อยู่อาศัยให้เพียงพอต่อการด�ารงชีพ
ของบุคคลดังกล่าว	 โดยอาจพิจารณาจัดที่ดินท�ากินให้ราษฎรหรือชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการจัดท่ีดินแห่งชาติ	
ท้ังนี้	 ควรจ�ากัดให้สัมปทานหรือต่ออายุสัมปทานแก่เอกชนรายใหญ่กรณีการพิสูจน์สิทธิยังไม่แล้วเสร็จหรือหากข้อพิพาท
ถูกน�าขึ้นสู่ศาลแต่คดียังไม่ถึงที่สุด	 ส่วนกรณีที่มีการเดินส�ารวจออกเอกสารสิทธิ	 กรณีจัดสรรที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม	หรือกรณีมีการให้เช่าที่ดินของรัฐ	ควรให้สิทธิแก่ผู้ที่ไม่เคยบุกรุกที่ดินของรัฐก่อน	ล�าดับถัดมาจึงให้สิทธิแก่ผู้
บุกรุกซึ่งยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

๑.๑)	 ควรสนับสนุนงบประมาณหรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยเกี่ยวกับการจัดการที่ดินของรัฐและทรัพยากรป่าไม้	
ไปยังหน่วยงานในพื้นที่ส�าหรับการจัดท�าแผนที่และส�ารวจพื้นที่ทางกายภาพ

๑.๒)	 ในการประกาศพืน้ทีอ่นรุกัษ์แห่งใหม่และการขยายพ้ืนทีจ่ากเขตเดมิ	ควรพจิารณาว่าจ�าเป็นเพือ่การอนรุกัษ์
ต้นน�้าล�าธารหรือไม่	 ไม่ควรประกาศเขตอนุรักษ์เพ่ือหวงกันเพียงให้ได้จ�านวนพื้นที่ตามนโยบายป่าไม้แห่งชาติเท่านั้น	 แต่
ควรใช้แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ป่าไม้ในท่ีดินเอกชนแทน	 ในกรณีจ�าเป็นที่จะต้องมีการประกาศเขตป่าสงวน
แห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์	ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดและรับรู้ถึงแผนการด�าเนินการของภาครัฐ	รวมถึงเปิด
โอกาสให้มีการโต้แย้งคัดค้านในกระบวนการ	และควรก�าหนดให้มีการส�ารวจพื้นที่จริงโดยใช้เทคโนโลยีส�ารวจทางอากาศ
หรอืดาวเทยีมภายในระยะเวลาไม่เกนิ	๒	ปี	และท�าแผนทีท่างกายภาพ	ส�าหรับพ้ืนทีท่ีป่ระกาศเป็นเขตป่าอนรัุกษ์แล้ว	ควร
มีการส�ารวจและตรวจสอบพื้นที่จริงโดยใช้เทคโนโลยีดังกล่าวทุก	๒	ปี	
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๑.๔)	ควรกระจายการถือครองที่ดิน	เช่น	ปรับปรุงเครื่องมือทางภาษีทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	และควร
มีการส�ารวจทางอากาศทีด่นิในประเทศอย่างสม�า่เสมอไม่น้อยกว่าทกุ	๕	ปี	และปรับปรุงบทบญัญติัมาตรา	๖	แห่งประมวล
กฎหมายที่ดิน	 รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามมาตราดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 เพื่อไม่ให้เอกชนที่ถือครองที่ดินละทิ้ง
ที่ดินโดยไม่ท�าประโยชน์

๑.๕)	ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก�าหนดนโยบายสาธารณะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ป่าไม้

๑.๖)	ควรสนับสนุนสิทธิร่วมของชุมชน	เพื่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด	ให้ชุมชนมี
สทิธร่ิวมกันเพือ่จะท�าให้ค�านงึถงึสทิธปิระโยชน์ของตนและของชมุชนในการจดัการทรัพยากรป่าไม้	โดยให้สทิธแิละหน้าทีแ่ก่
คนในพ้ืนทีท่ีจ่ะบริหารจดัการทรพัยากรในบรเิวณทีก่�าหนดตามความต้องการของกลุม่ภายใต้เงือ่นไขและข้อก�าหนดต่าง	ๆ 		
ภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ก�ากับดูแล	 ติดตามประเมินผล	นอกจากนั้น	 แนวทางการ
แก้ไขปัญหาชุมชนที่อยู่อาศัยในเขตป่าให้ใช้หลักคิดสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน	 โดยให้การก�าหนดแนว
เขตที่ดินป่าไม้เป็นเรื่องของประชาชน	ชุมชน	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกลงกันเอง	โดยไม่ยึดติดกับแนวเขตป่าไม้
เดิมที่ประกาศในกฎหมาย	

๑.๗)	ควรด�าเนนิการพฒันาประเทศให้บรรลเุป้าหมาย	“การพฒันาอย่างยัง่ยนื”	(Sustainable	Development	
Goals	:SDGs)	เพื่อป้องกันและแก้ไขอย่างยั่งยืน	โดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากร	ส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน	
สนับสนุนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการเกษตรให้เอกชนสามารถเพิ่มผลผลิตในพื้นท่ีจ�ากัด	 และสนับสนุนให้มีการ
แปรรปูผลติภัณฑ์ทางการเกษตรแทนการให้เกษตรกรมุง่ผลิตและจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ขัน้ปฐมภมูอิย่างเดียว	รวมทัง้ส่งเสรมิ
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน	 เพ่ือบรรเทาผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศท่ีกระทบต่อ
ประชาชนทกุคนในประเทศ	และเพือ่ลดการสญูเสยีถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาตขิองสตัว์และความหลากหลายทางชวีภาพ
ที่ต้นก�าเนิดของชีวิต	และควรจัดสรรพื้นที่ฟื้นฟูให้เกิดความสมดุลระหว่าง	“ป่าอนุรักษ์”	ที่เป็นแหล่งก�าเนิดน�้า	ก๊าซ	และ
อาหาร	“ป่าเศรษฐกิจ”	ที่ต้นไม้หมุนเวียนมีอัตราการดูดซับก๊าซเรือนกระจกมาก	และ	“ป่าชุมชน”	ซึ่งต้องให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าตามวิถีชีวิตดั้งเดิม	

๒)	คณะรัฐมนตรีควรด�าเนินการให้กรมป่าไม้	กับกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	วางแนวทางปฏิบัติในการ
ใช้อ�านาจของเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนให้ค�านึงถึงพฤติการณ์ประกอบการกระท�าซึ่งเป็น	
องค์ประกอบภายนอกของกฎหมายก่อนการใช้อ�านาจจับกุมหรือขับไล่ราษฎร	 รวมถึงก�าหนดให้ต้องมีค�าส่ังทางปกครอง
เพือ่แจ้งให้ราษฎรออกจากพืน้ทีห่รอืปฏบิตัติามกฎหมายก่อน	และต้องเปิดโอกาสให้ราษฎรใช้สทิธโิต้แย้งคดัค้านค�าส่ังตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง	

๓)	คณะรฐัมนตรคีวรให้ค�ามัน่แก่ราษฎรและก�าหนดแนวทางปฏบัิติให้เจ้าหน้าท่ีจบักมุและด�าเนนิการขบัไล่หรอืไล่ร้ือผู้
บกุรกุรายใหม่ซึง่ไม่เข้าหลกัเกณฑ์ทีค่วรช่วยเหลอื	หลงัจากท่ีได้พิสูจน์สิทธติามหลักเกณฑ์ท่ี	กสม.	เสนอแนะ	และคดีได้เข้าสู่
กระบวนการยติุธรรมจนคดถึีงท่ีสดุแล้วเท่านัน้	เพือ่ไม่ให้ละเมดิสทิธิพลเมอืงตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสทิธพิลเมอืง
และสทิธทิางการเมือง	(ICCPR)	และเพือ่ให้ประกนัว่าการไล่ร้ือ	(Forced	Evictions)	จะถกูใช้เป็นวธิกีารสุดท้าย	ตามกตกิา
ระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	(ICESCR)	นอกจากนั้น	ในการจับกุม	เจ้าหน้าที่	ผู้จับกุม
ไม่ควรกระท�าโดยการเหยียดหยามต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ข่มขู่	คุกคาม	ใช้ก�าลังบังคับ	หรือปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
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บทที ่ ๒

ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือค�าสั่ง

เนือ่งจากกฎหมายเพือ่คุม้ครองทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมทีบ่งัคับใช้ในปัจจุบนั	มบีทบญัญติัทีจ่�ากัดสทิธิ
ในที่ดินและการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างไม่เป็นธรรม	 ในเรื่องการหวงกันที่ดินท่ียังไม่มีผู้ได้สิทธิตามประมวลกฎหมาย
ที่ดินให้เป็น	 “ป่า”	 ท้ังหมด	 ตามพระราชบัญญัติป่าไม	้ พุทธศักราช	๒๔๘๔	 	 และบังคับให้ราษฎรสละการครอบครองที่
รกร้างว่างเปล่า		โดยผลของกฎหมายปิดปากตามมาตรา	๑๒	แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	รวมถึง
การไม่ให้สทิธโิต้แย้งคดัค้านไว้ในพระราชบัญญตัอิทุยานแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๐๔	และพระราชบัญญตัสิงวนและคุม้ครองสตัว์
ป่า	พ.ศ.	๒๕๓๕	จึงมีข้อเสนอเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	ดังต่อไปนี้

๑)	พระราชบัญญัติป่าไม้	 พุทธศักราช	 ๒๔๘๔	 โดยควรแก้ไขเปลี่ยนแปลงนิยามค�าว่า	 “ป่า”	 ให้สอดคล้องกับ
ลักษณะทางกายภาพและสภาพทางภูมิศาสตร์	โดยให้หมายถึงเฉพาะพื้นที่ขนาดใหญ่	ที่มีความชุ่มชื้น	มีพันธุ์ไม้หลากชนิด	
และมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างสมบูรณ์	รวมถึงพื้นที่ที่มีกฎหมายโดยที่ราษฎรมีส่วนร่วมก�าหนดให้เป็นป่า	

๒)	พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๐๗	ในมาตราดังต่อไปนี้	
๒.๑)	 มาตรา	๑๒	เห็นควรแก้ไข	ดังนี้

๒.๒.๑)	 พจิารณาก�าหนดเงือ่นเวลายืน่ค�าร้องจากเดิม	๑๒๐	วนั	เป็น	๑	ปี	นบัแต่วนัทีก่ฎกระทรวงนัน้ใช้บงัคบั
๒.๒.๒)	 แก้ไขความตอนท้ายของมาตรา	๑๒	จาก	“...ถ้าไม่ยื่นค�าร้องภายในก�าหนดดังกล่าวให้ถือว่า

สละสิทธิหรอืประโยชน์นัน้”	เป็น	“...ถ้าไม่ยืน่ค�าร้องภายในก�าหนดดงักล่าว	ให้สนันษิฐานไว้ก่อนว่าสละสทิธหิรอืประโยชน์
น้ัน”	ทัง้นี	้ไม่กระทบกระเทือนต่อสทิธใินการจดัการ	บ�ารงุรกัษา	และใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ	สิง่แวดล้อม	และ
ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนของชุมชน”	

๒.๒)	มาตรา	๑๓	เหน็ควรยกเลกิความในวรรคแรกและใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน	“เมือ่คณะกรรมการควบคุม
และรกัษาป่าสงวนแห่งชาตปิระจ�าจงัหวัดได้รบัค�าร้องตามมาตรา	๑๒	แล้ว	ให้สอบสวนตามค�าร้องนัน้ประกอบภาพถ่ายทาง
อากาศและพยานหลักฐานอ่ืน	 ๆ	 ถ้าปรากฏว่าผู้ร้องได้ครอบครองท�าประโยชน์มาก่อนวันท่ีกฎกระทรวงก�าหนดป่าสงวน
แห่งชาตินั้นใช้บังคับให้คณะกรรมการดังกล่าวพิจารณาเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีให้เพิกถอนกฎกระทรวงเฉพาะพื้นที่ที่
ได้ครอบครองมาก่อนดังกล่าว	เว้นแต่การเพิกถอนเช่นนั้นจะกระทบเสียหายต่อความสมดุลยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ	
สิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพในสาระส�าคัญ	ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าทดแทนให้ตามสมควร”	และ

๒.๓)	มาตรา	๑๔	เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา	๑๒	เห็นควรเพิ่มข้อความต่อไปนี้ใน	(๓)	ของมาตราดังกล่าวว่า	
“(๓)	พสิูจน์ได้ว่าครอบครองท�าประโยชน์ในบรเิวณดงักล่าวมาก่อนวนัทีก่ฎกระทรวงก�าหนดป่าสงวนแห่งชาตนิั้นใชบ้งัคบั	
และการกระท�าดังกล่าวไม่เสื่อมเสียแก่ความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ”	

๓)	ส�าหรับเขตอุทยานแห่งชาติ	เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า	และพื้นที่อนุรักษ์อื่น	ๆ	ควรแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของ
กฎหมายเพือ่ให้สทิธใินการยืน่ค�าร้องและโต้แย้งคดัค้านท�านองเดยีวกนักบัมาตรา	๑๒	และมาตรา	๑๓	แห่งพระราชบญัญัติ
ป่าสงวนแห่งชาติ	พ.ศ.๒๕๐๗	ตามที่เสนอข้างต้นด้วย

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

ส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 มีหนังสือ	 ด่วนที่สุด	 ที่	 นร	๐๕๐๖/๑๖๙๐๔	ลงวันที่	 ๑๗	พฤษภาคม	๒๕๖๐	
แจ้งว่า	 รองนายกรัฐมนตรี	 (วิษณุ	 เครืองาม)	 สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี	 ได้มีค�าสั่งมอบหมายให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 เป็นหน่วยงานหลักรับเร่ืองไปพิจารณาร่วมกับ	 กระทรวงกลาโหม	 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์	กระทรวงมหาดไทย	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	กอ.รมน.	และหน่วยงานที่
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เกี่ยวข้องศึกษาแนวทางและความเหมาะสม	และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สรุปผลด�าเนินการเพื่อ
เสนอคณะรัฐมนตรี	

นอกเหนือจาก	 รายละเอียดกรณีตัวอย่าง	 ข้างต้น	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ยังมีกรณีผลการด�าเนินงาน
เพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่ส�าคัญอีกหลายกรณี	อาทิ	สิทธิทางเศรษฐกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็น
ธรรม	 กรณีกล่าวอ้างว่าคนกรีดยางรายย่อยไม่ได้รับอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรชาวสวนยางตามพระราชบัญญัติ
การยางแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม	 กรณีธนาคารแห่งประเทศไทย	 (ธปท.)	 ก�าหนด
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับปริญญาตรี	 ในการรับสมัครบุคคลภายนอกเพ่ือคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน	
สิทธิเด็ก	ในการได้รับความช่วยเหลือและการแนะแนวทางการเข้าศึกษาและการประกอบอาชีพ	กรณีพบว่าเด็กตาบอดสี	
และสทิธแิละเสรภีาพในชวีติและร่างกาย	กรณกีล่าวอ้างว่าถกูเจ้าหน้าทีข่องรฐักระท�าการทรมานระหว่างการถกูควบคมุตวั	เป็นต้น

๑.๓ ผลการด�าเนินงานอื่น ๆ ที่ส�าคัญเพ่ือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย 

(๑)	 ตรวจเยี่ยมเพื่อส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน	 (ภายใต้โครงการจัดท�าข้อเสนอ
แนะนโยบายและหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	 เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากผลการตรวจเยี่ยม
สถานทีเ่สีย่ง)	ตรวจเยีย่มศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน	จ�านวน	๑๐	แห่ง	และสถานพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชน	
จ�านวน	๕	แห่ง

(๒)	 การไกล่เกล่ียเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
ระเบียบ	 กสม.	 ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีไกล่เกลี่ย	
พ.ศ.	๒๕๕๙	ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	
๖	กนัยายน	๒๕๕๙	เพ่ือให้กลไกการไกล่เกลีย่เป็นทาง
เลอืกหนึง่ในการแก้ไขปัญหาการละเมดิสิทธมินษุยชน	
โดยปัจจุบนั	มคี�าร้องทีเ่ข้าสู่กระบวนการไกล่เกลีย่ตาม	
ระเบียบฯ	แล้ว	จ�านวน	๕	ค�าร้อง	สามารถไกล่เกลี่ย
จนเป็นที่ยุติแล้ว	จ�านวน	๓	ค�าร้อง	โดยมีรายงานผล
การไกล่เกลีย่ทีผ่่านการพจิารณาแล้ว	๑	เรือ่ง	คอื	สทิธิ
ในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	
กรณีกล่าวอ้างว่าโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งปฏิเสธการ
ร้องขอให้ตรวจสอบเอกซเรย์คอมพวิเตอร์	(CT	Scan)	
เป็นเหตุให้วินิจฉัยโรคผิดพลาด

๒. ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและกำรประสำนงำน
เครือข่ำย

บทบาทในการส่งเสรมิสทิธมินษุยชน	(Promotional	Function)	ถอืเป็นภารกจิหนึง่ทีส่�าคญัของคณะกรรมการ
สทิธมินุษยชนแห่งชาต	ิ(กสม.)	ตามหลกัการปารสี	(Paris	Principles)	และตามหน้าทีแ่ละอ�านาจทีก่�าหนดไว้ในรฐัธรรมนญู
แห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๒๔๗	คือ	การสร้างเสริมทุกภาคส่วนของสังคมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของ
สทิธมินษุยชน	ประกอบกบัแผนยทุธศาสตร์คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๕	กไ็ด้ให้ความส�าคญั
ต่อการด�าเนินงานด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 โดยก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์การด�าเนินงานส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
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บทที ่ ๒

และสร้างความตระหนักในเร่ืองสิทธิมนุษยชน	 สื่อสารเก่ียวกับ	
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 รวมทั้งผลงาน
ส�าคัญของ	 กสม.	 ต่อสาธารณชนอย่างถูกต้องและท่ัวถึง	 เพื่อให้
บรรลเุป้าหมายทีก่�าหนด	คอื	ทกุภาคส่วนของสังคมมคีวามรูค้วาม
เข้าใจและตระหนกัถงึสทิธมินษุยชน	รวมทัง้เคารพในศักดิศ์รคีวาม
เป็นมนษุย์	สิทธ	ิเสรีภาพ	และความเสมอภาค	อนัจะน�าไปสูส่งัคม
แห่งการอยูร่่วมกนัอย่างสันติสุข	โดยในปีงบประมาณ	พุทธศกัราช	
๒๕๖๐	กสม.	มกีารด�าเนนิงานด้านการส่งเสรมิสทิธมินษุยชน	ดงันี้

๒.๑ การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเคารพและการปฏิบัติตาม	
หลกัการสิทธมินุษยชน	ภายใต้แผนงานบูรณาการการขบัเคลือ่นการแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้	และแผนงานบูรณาการ	
จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	รวมทั้งแผนงานพื้นฐาน	โดยมีโครงการส�าคัญ	ดังนี้	

๒.๑.๑	โครงการพื้นที่ชายแดนภาคใต้ภายใต้หลักการสิทธิมนุษยชน	(ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้)	ผ่านกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากล	โดยมีวัตถุประสงค์
เพือ่ให้ประชาชนและพนกังานเจ้าหน้าท่ีของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตมิคีวามรู้ความเข้าใจในเรือ่งสทิธมินษุยชน	
และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตามหลักการที่ก�าหนดไว้ภายใต้กรอบกฎหมายและสิทธิมนุษยชน	 รวมทั้งเป็นการ	
เผยแพร่ภารกจิและท�าให้คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติเป็นทีรู้่จักแก่สาธารณชนทัง้ในและนอกพ้ืนทีจั่งหวดัชายแดน
ภาคใต้มากขึ้น	ซึ่งประกอบด้วย	๓	กิจกรรมย่อย	ได้แก่

(๑)	 ให้ความรูด้้านสทิธชิมุชนแก่เยาวชนในพืน้ท่ีจังหวดัชายแดนภาคใต้	โดยมวีตัถปุระสงค์ให้ผูเ้ข้ารบัการอบรม
สามารถน�าความรู้ที่ได้จากการอบรมไปเผยแพร่สู่ชุมชนของตนเอง	 ประกอบด้วยกิจกรรมการบรรยายให้ความรู	้ ร่วมกับ
การอภิปราย	และการประชุมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น	พร้อมทั้งสรุปผลการประชุม	เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนที่มีพลังใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน	ระหว่างวันที่	๒๒	-	๒๓	ธันวาคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรม	ซี	เอส	ปัตตานี	ผู้เข้าร่วม	
ประกอบด้วยเครอืข่ายนกัศกึษาและเยาวชน	๓	จงัหวดัชายแดนภาคใต้	และผูป้ฏบิตังิานด้านเดก็และเยาวชน	จ�านวน	๑๑๒	
คน	ทัง้น้ี	ในโครงการดงักล่าวมกีารแบ่งกลุม่นกัศกึษาและเยาวชน	ออกเป็น	๕	กลุม่	เพือ่ร่วมกนัค้นหาปัญหา	พร้อมทัง้เสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเอง	ดังนี้	

(๑.๑)	ปัญหาด้านการศึกษา	โดยมีความเห็นว่าประชาชนในพื้นที่ยังไม่ได้รับการบริการทางการศึกษาอย่าง
ทั่วถึง	ขาดสื่อการเรียนการสอนส�าหรับเด็กในชนบท	

(๑.๒)	ปัญหาด้านสวัสดิการและการบริการของรัฐที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึง	 รวมถึงการเลือกปฏิบัติของผู้น�า
ชุมชนที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องก่อน	

(๑.๓)	นโยบายของรัฐที่ไม่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในพื้นที่	
(๑.๔)	 ปัญหาการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าทีท่ีไ่ม่เข้าใจวฒันธรรมของชมุชนในพืน้ที	่ท�าให้ประชาชนได้รบัผลกระทบ	

ทัง้นี	้มข้ีอเสนอให้รฐัสอบถามความต้องการของประชาชนในพืน้ทีก่่อนด�าเนนิโครงการใด	หรอืให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคดิเห็นในทกุกระบวนการ	 รวมทัง้ให้มกีารเผยแพร่ความรูห้รอืด�าเนนิการประชาสมัพนัธ์บรกิารจากภาครฐัให้
ทัว่ถงึ	และจดัอบรมเจ้าหน้าทีท่ีไ่ปปฏิบัติงานในจงัหวดัชายแดนภาคใต้ให้ได้รบัทราบถงึวถิชีวีติและวฒันธรรมของชมุชนในพืน้ที่
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(๒)	 ให้ความรูห้ลกัการสทิธมินษุยชนและกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนแก่พนกังานเจ้าหน้าที่
และบคุลากรจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้เพือ่สนบัสนนุภารกจิของคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาติ	ในกระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในด้านการรับค�าร้อง	และการตรวจ
สอบข้อเทจ็จริง	อีกทัง้ให้ความรูห้ลกัการสทิธมินษุยชนและกระบวนการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน	โดยมกีจิกรรม
การจัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรม	การฝึกอบรม	การบรรยาย	การประชุมกลุ่มย่อยปฏิบัติการ	พร้อมทั้งสรุปผลการประชุม	
ระหว่างวันที่	๑๗	-	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ณ	โรงแรม	ซี	เอส	ปัตตานี	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วย	พนักงานเจ้าหน้าที่ใน
พืน้ทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต้และผูป้ฏบิตังิานด้านสทิธมินษุยชนในพืน้ที	่จงัหวดัปัตตาน	ีจงัหวดัยะลา	จงัหวดันราธวิาส	และ
จังหวัดสงขลา	จ�านวน	๓๕	คน	

(๓)	 ให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการประติบัติหรือการลงโทษที่โหดร้าย	
ไร้มนุษยธรรม	หรือย�่ายีศักดิ์ศรี	(CAT)	แก่เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย	สืบเนื่องจากที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาตไิด้รบัเรือ่งร้องเรยีนกรณกีล่าวหาว่าเจ้าหน้าทีด้่านความมัน่คงเกีย่วกบัการกระท�าทรมานและการปฏบิตัหิรอืการลงโทษ
อ่ืนทีไ่ร้มนุษยธรรมกบัผูต้้องสงสยัว่าเก่ียวข้องกบัสถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ท่ีจงัหวัดชายแดนภาคใต้	 การปฏบิติัหน้าที่
ของเจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคงหลายค�าร้อง	ซึง่มีลกัษณะเข้าข่ายการใช้ก�าลงับงัคบัทีไ่ม่เหมาะสม	การใช้มาตรการต่าง	ๆ	 กับ	
ผูต้้องสงสยัเพือ่ให้ได้ข้อสนเทศในคดอีาญาหรอืเพือ่สอบสวนขยายผล	หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องยงัขาดมาตรการท่ีมปีระสทิธผิล	
ดังน้ัน	 เพื่อป้องกันมิให้เกิดการกระท�าทรมานโดยค�านึงถึงพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคี	 ส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงก�าหนดจัดโครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการต่อต้าน
การทรมาน	และการประติบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรม	หรือที่ย�่ายีศักดิ์ศรีให้กับบุคลากรในกระบวนการ
ยุติธรรม	จ�านวน	๔๕๐	คน	ซึ่งก�าหนดจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม	๒๕๖๐	

๒.๑.๒	โครงการขบัเคลือ่นงานด้านสทิธมินษุยชนในการส่งเสริม	ปกป้อง	คุม้ครองสิทธมินษุยชน	(ภายใต้แผนบรูณาการ	
จดัการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์)	ผ่านกจิกรรมการจดัเวทสีาธารณะและการฝึกอบรมให้ความรูเ้รือ่งปกป้อง
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจากปัญหาการค้ามนุษย์	จ�านวน	๓	ครั้ง	ประกอบด้วย

(๑)	การจัดสัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย	์
ระหว่างวันที่	 ๒๕	 –	 ๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุมวายุภักษ์	 ๖	 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชัน
เซนเตอร์	แจง้วัฒนะ	กรงุเทพมหานคร	โดยมวีัตถปุระสงค์เพือ่เสรมิสรา้งองค์ความรู้และศกัยภาพของภาคเีครอืข่ายในการ
ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้านแรงงานต่างด้าวและต่อต้านการค้ามนุษย์	การสร้างเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาสทิธมินษุยชน	รวมทัง้แสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสทิธมินษุยชนด้านแรงงานต่างด้าว
และการค้ามนุษย์ในพื้นที่

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การจัดการสัมมนาเครือข่ายสิทธิมนุษยชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	มี	
ผู้เข้าร่วมการสัมมนา	จ�านวน	๓๒๔	คน	ประกอบด้วย	เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	องค์กรพัฒนาเอกชน	และเครือข่ายภาคประชาชน	
ทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์	โดยข้อค้นพบทีไ่ด้จากการจดัสมัมนา	พบว่า	กลุ่มเป้าหมายตระหนกั
ถึงปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ท่ีเกิดข้ึนในพื้นที่	 แต่ยังขาดความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนที่จะน�ามาประยุกต์ใช้ใน
การท�างานเพ่ือปกป้อง	 คุ้มครอง	 และเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์	 และยังขาดการประสานการ
ท�างานระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง	 ท้ังระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง	 ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับองค์กรพัฒนา
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เอกชน	การสัมมนาดังกล่าวท�าให้ทราบสถานการณ์และปัญหาสิทธิแรงงาน	แรงงานต่างด้าว	และการค้ามนุษย์ในพื้นที่	วิธี
การและแนวทางที่เหมาะสมต่อการแก้ไขปัญหาสิทธิแรงงาน	แรงงานต่างด้าว	 และการค้ามนุษย์	 ร่วมกันระหว่างองค์กร	
ภาครัฐ	 ภาคีเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน	 และภาคประชาสังคม	 ตลอดจนทิศทางการสนับสนุนการด�าเนินการปกป้อง	
แก้ไขปัญหาสิทธิแรงงาน	แรงงานต่างด้าว	และการค้ามนุษย์จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(๒)	 การสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	“เอก็ซเรย์ชมุชนให้ทุกคนมเีลข	๑๓	หลกั”		
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรของรัฐ	องค์กรภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	สื่อมวลชน	นักวิชาการ	
เจ้าของกรณี	 และบุคคลที่เกี่ยวข้อง	 ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์	 อันเนื่องมาจากสาเหตุของการที่บุคคลไม่
ได้รับการบันทึกชื่อ	 รายการบุคคลในฐานข้อมูลระบบการทะเบียนราษฎร	 ได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติตามกระบวนการ
ที่กฎหมายบัญญัติไว้	 และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข	
การค้ามนษุย์	โดยอาศยักฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนราษฎร	กฎหมายว่าด้วยสัญชาติ	กฎหมายว่าด้วยวธิปีฏบิติัราชการทางปกครอง	
กฎหมายว่าด้วยข้อมลูข่าวสารของทางราชการ	กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมอืง	กฎหมายว่าด้วยการทะเบยีนคนต่างด้าว	 รวมถงึ	
กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายคนท�างานการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ด้านการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์	และการก�าหนดสถานะบุคคล	เพื่อให้บุคคลไร้รัฐ	(บุคคลที่ยังไม่มีชื่อ	
รายการบุคคลในฐานข้อมูลระบบการทะเบียนราษฎร)	ได้รับการดูแลให้มีชื่อ	รายการบุคคลตามที่กฎหมายก�าหนด	และมี
บัตรประจ�าตัวไว้แสดงตน	อันจะท�าให้บุคคลกลุ่มนี้รอดพ้นจากการเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบ
ด้วย	เครือข่ายทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	รวม	๒๐๐	คน	จาก	๓	ภูมิภาค	ดังนี้	

(๒.๑)	 พืน้ทีภ่าคเหนอื		ระหว่างวนัที	่๒๘	-	๒๙	มถินุายน	๒๕๖๐	จงัหวดัเชยีงใหม่
(๒.๒)	 พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ระหว่างวนัที	่๑๙	-	๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๐	จงัหวดัอดุรธาน	ี
(๒.๓)	 พืน้ทีภ่าคกลาง	ระหว่างวนัที	่๑๗	-	๑๘	สงิหาคม	๒๕๖๐	ณ	กรงุเทพมหานคร	

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การจดัการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาการค้ามนษุย์	เอก็ซเรย์ชมุชนให้ทกุคนมเีลข	๑๓	หลัก	
ในพืน้ทีภ่าคเหนอื	มผีูเ้ข้าร่วมการสมัมนา	จ�านวน	๘๕	คน	ประกอบด้วยกจิกรรม	การจัดสมัมนาเชิงปฏบิติัการเพือ่ให้ความรู้		
และเสริมสร้างความเข้าใจกฎหมาย	 ตลอดจนแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขการค้ามนุษย์ในมิติของ	
สิทธิมนุษยชน	 จากนั้นเป็นการวางแผนด�าเนินการร่วมกันในการร่วมสืบเสาะ	 ส�ารวจหาบุคคลที่ไม่มีเอกสารแสดงตน		
ทัง้ท่ีเป็นบคุคลท่ีอาจจะมสีญัชาตไิทย	หรอืไม่มสีญัชาตไิทย	หรอืไม่ทราบสถานภาพของตนเองแล้วส่งข้อมลูกบัหน่วยงานที่
มีหน้าที่จัดท�าทะเบียนประวัติและออกบัตรประจ�าตัว	อันจะน�าไปสู่การก�าหนดสถานะบุคคลให้มีความชัดเจน

(๓)	การจดัอบรมเพือ่ป้องกันการละเมดิสิทธมินษุยชนเกีย่วกับการค้ามนษุย์ในภมูภิาค	ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายประกอบ
ด้วย	เครือข่ายภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และนิสิตนักศึกษา	รวม	๑๐๐	คน	โดยอยู่ระหว่างเตรียมการจัดอบรม	
และคาดว่าจะด�าเนินการภายในเดือนกันยายน	๒๕๖๐	
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเปิดงานสัมมนา	
ทางวชิาการ	เรือ่ง	“ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัสญัชาติและสทิธใินความเป็นพลเมอืงของรฐัไทย”	และทรงฟังการบรรยาย	
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ	 ซึ่งการจัดสัมมนาวิชาการในครั้งนี้	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	กระทรวงมหาดไทย	กรมการปกครอง	สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส	ประจ�า
ประเทศไทย	ศนูย์ความเป็นเลศิด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภบิาลเยอรมนั	-	อษุาคเนย์	และมลูนธิไิทยเพ่ือคนมปัีญหา
สิทธิและสถานะบุคคล	จัดขึ้นเมื่อวันที่	๑๐	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรม	เดอะ	สุโกศล	ถนนศรีอยุธยา	กรุงเทพมหานคร	
มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษา	วเิคราะห์ปัญหาอันเกดิจากกฎหมายและการปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยสญัชาต	ิทะเบยีนราษฎร	
คนเข้าเมอืง	รวมทัง้กฎหมาย	กฎ	ระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง	รวมทัง้ผลกระทบของกฎหมาย	กฎ	ระเบยีบดังกล่าวต่อปัญหาการไม่มี
สถานะบคุคลตามกฎหมาย	การจ�ากดัสทิธมินษุยชน	
ของคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ ์ในประเทศไทย	 โดย
เปรียบเทียบกับหลักสิทธิมนุษยชนที่รับรองไว้ใน
พนัธกรณรีะหว่างประเทศทีไ่ทยเป็นภาค	ีและร่วมกัน	
หาแนวทางแก้ปัญหาเกี่ยวกับสถานะบุคคลตาม
กฎหมายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในประเทศไทย	
เพื่อจัดท�าเป็นข้อเสนอแนะ	 มาตรการหรือแนวทาง
การป้องกันหรอืแก้ไขการละเมดิสิทธมินษุยชน	หรอื
แนวทางการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	และ
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย	

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การจดังานสมัมนาวชิาการ	เรือ่ง	“ปัญหาทางกฎหมายเกีย่วกบัสญัชาตแิละสทิธใินความเป็นพลเมอืงของรฐัไทย”	
ได้รบัความสนใจจากภาคส่วนต่าง	ๆ 	ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก	โดยมผีูเ้ข้าร่วมสมัมนา	จ�านวน	๒๑๔	คน		
ประกอบด้วย	 ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ	 (ส�านักนายกรัฐมนตรี	 กระทรวงมหาดไทย	 ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	 ส�านักงาน	
ตรวจคนเข้าเมือง	กองบัญชาการต�ารวจสันติบาล	สภาความมั่นคงแห่งชาติ	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	กระทรวง
ยตุธิรรม	กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	และอืน่	ๆ )	ผูแ้ทนสถานทตูต่าง	ๆ 	ประจ�าประเทศไทย	(ฝรัง่เศส	
เยอรมนี	สวีเดน	นอร์เวย์	แคนาดา	เนเธอร์แลนด์	เบลเยี่ยม	สหรัฐอเมริกา	ญี่ปุ่น	มาเลเซีย	เมียนมา	กัมพูชา	ลาว	เวียดนาม		
อนิโดนเีซยี	ฟิลปิปินส์และผูแ้ทนสหภาพยโุรป)	ผูแ้ทนองค์การระหว่างประเทศประจ�าประเทศไทย	องค์การระหว่างประเทศ
เพือ่การโยกย้ายถิน่ฐาน	(IOM)	คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ	(ICRC)	ส�านกังานข้าหลวงใหญ่เพ่ือสิทธมินษุยชนแห่ง
สหประชาชาติ	(OHCHR)	ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ	(UNHCR)	ส�านักงานกองทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาต	ิ(UNICEF)	ผูแ้ทนองค์กรพฒันาเอกชนและเครือข่ายด้านสถานะบคุคล	ผู้แทนสถาบนัวชิาการ	มหาวทิยาลยั	
ตลอดจนสื่อมวลชน	 การสัมมนาครั้งน้ีท�าให้ได้ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในประเด็นปัญหาเนื่องจากกฎหมายและ	
การปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยสญัชาต	ิทะเบียนราษฎร	คนเข้าเมอืง	รวมทัง้กฎหมาย	กฎ	ระเบยีบอืน่ทีเ่กีย่วข้อง	และเจ้าหน้าที	่
และหน่วยงานของรัฐที่มีอ�านาจหน้าที่	 ภาคประชาชนที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเก่ียวกับสถานะบุคคล
ตามกฎหมาย	 และร่วมกันก�าหนดนโยบายเพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงสิทธิมนุษยชนของคนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์	 พร้อมทั้ง

๒.๑.๓	 โครงการสมัมนาวชิาการ	เรือ่ง	“ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกบัสญัชาตแิละสิทธใินความเป็นพลเมอืงของรฐัไทย”		
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๒.๑.๔	 โครงการจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อน	 “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและ	
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย	 (UN	Guiding	Principles	on	Business	and	Human	Rights)”	
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ประกอบด้วย	กระทรวงยุติธรรม	กระทรวง
การต่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์	 ผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน		
(ASEAN	 Inter-governmental	 Commission	 on	 Human	 Rights:	 AICHR)	 เครือข่ายโกลบอลคอมแพค
ประเทศไทย	โครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ	 (UN	Development	Programme:	UNDP)	และคณะกรรมการร่วม	

ภาคเอกชน	๓	สถาบนั	 (กกร.)	 จดังานสัมมนา	
วชิาการฯ	ขึน้	เมือ่วนัที	่๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐		
ณ	ศนูย์ประชมุสหประชาชาต	ิถนนราชด�าเนนินอก		
ก รุง เทพมหานคร	 มี วั ตถุประสงค ์ เพื่ อ
ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบ
ธุรกิจในไทยเห็นประโยชน์และตระหนักถึง	
ความส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจที่เคารพ	
สทิธิมนษุยชน	และเผยแพร่ความรูค้วามเข้าใจให้
กบัทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องเพือ่ร่วมกนัขับเคลือ่น
หลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
ของสหประชาชาติให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดย	

เรียนรู้จากประสบการณ์ของประเทศในภูมิภาค	 รวมทั้งเผยแพร่การด�าเนินการของไทยในการส่งเสริมการเคารพ	
สทิธมินษุยชนโดยภาคธรุกจิโดยเฉพาะอย่างยิง่การประสานความร่วมมอืระหว่างภาคส่วนให้เป็นท่ีรับรู้ในระดับภมูภิาค	และ
ให้ทกุภาคส่วนทัง้ภาครฐัและเอกชนได้รบัรูถึ้งสถานการณ์สทิธมินษุยชนทีเ่กีย่วข้องกบัการประกอบธรุกจิ	และตระหนกัถงึ
ความส�าคญัของการป้องกันมใิห้เกิดการละเมดิสทิธมินษุยชนเพ่ือความยัง่ยืนของธรุกิจ	

พลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ	
ในหัวข้อ	“หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและ
สังคม”	 เพ่ือส่งสัญญาณในระดับนโยบายต่อภาคธุรกิจและผู้แทนต่างประเทศที่เข้าร่วมการสัมมนาว่า	 รัฐบาลไทย
ให้ความส�าคัญกับเรื่องสิทธิมนุษยชนและจะด�าเนินการส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชนตามแนวทางสากล	
รวมทั้งมีการลงนามปฏิญญาความร่วมมือขับเคลื่อนหลักการชี้แนะฯ	 ในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานรัฐ	 ภาคธุรกิจ	
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อเป็นการแสดงออกที่เป็นรูปธรรมถึงความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามหลักการช้ีแนะฯ	 ตลอดจนมีการอภิปรายเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก	่
ผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับสาระส�าคัญของหลักการชี้แนะฯ	รวมถึงบทบาทของภาคส่วนต่าง	ๆ 	ตาม	๓	เสาหลัก	ในเรื่อง
การคุ้มครอง	เคารพ	และเยียวยา	และแนวทางด�าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามหลักการชี้แนะฯ	ในประเทศไทย

จัดท�าข้อเสนอหรือแนวทางในการผลักดันเชิงนโยบาย	 การปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ท่ีเกี่ยวกับสถานะบุคคล	
ตามกฎหมาย	และร่วมกนัหาแนวทางแก้ปัญหาเกีย่วกบัสถานะบคุคลของคนท่ีเป็นกลุ่มชาติพันธุท่ี์อาศยัในประเทศไทย
ให้สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเป็นภาคี
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การจัดงานสัมมนาวิชาการเพื่อเผยแพร่และขับเคล่ือน	 “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาตใินประเทศไทย	 (UN	Guiding	 Principles	 on	 Business	 and	Human	 Rights)”	 ได้รับความสนใจจาก
ภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างมาก	 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา	 จ�านวน	๖๑๐	 คน	 ประกอบด้วย		
ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการก�ากับดูแลการประกอบการของภาคเอกชน	 องค์กรอิสระ	 รัฐวิสาหกิจ		
ผูป้ระกอบการเอกชน	ภาคประชาสงัคม	และภาควชิาการในประเทศ	และผูแ้ทนจากองค์กรระหว่างประเทศทีเ่กีย่วข้อง	เช่น	
คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้	
และผู้แทนคณะทูตต่างประเทศในประเทศไทย	 ตลอดจนสื่อมวลชน	 การสัมมนาครั้งนี้นอกจากท�าให้ผู้ประกอบการของ
ไทยได้ทราบและตระหนักถึงความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบธุรกิจ	 รวมถึง	
ความส�าคัญของการเคารพสทิธมินษุยชนในการประกอบธรุกจิแล้ว	ยงัเป็นโอกาสอนัดีท่ีประเทศไทยจะแสดงให้นานาประเทศ
เห็นว่ารัฐบาลไทยมีนโยบายให้ความส�าคัญกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในทุกมิติ	 รวมถึงการประกอบธุรกิจ
เอกชน	 โดยเฉพาะอย่างยิง่การจดัท�าแผนปฏบัิตกิารระดับชาติว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธิมนษุยชนโดยกระทรวงยติุธรรม	ซึง่เป็น
ความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะจากการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
ตามกระบวนการ	Universal	 Periodic	 Review	 (UPR)	 ของคณะมนตรีสิทธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติทีป่ระเทศไทยได้
แถลงให้การยอมรบัเมือ่เดอืนพฤษภาคม	๒๕๕๙	รวมทัง้แสดงให้เหน็ถงึความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในการขบัเคล่ือน	
หลกัการชีแ้นะฯ	ไปสูก่ารปฏบิตัิ

ภายหลังการจัดงานสัมมนาฯ	หลายภาคส่วนได้ให้ความส�าคัญกับงานสัมมนาดังกล่าว	มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่ข้อมูลในหลายช่องทาง	ดังนี้

(๑)	 หน่วยงานต่าง	ๆ 	ของรฐั	ได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน	ได้แก่	เวบ็ไซต์ของรฐับาลไทย	กระทรวง
การต่างประเทศ	กระทรวงการคลงั	กระทรวงยตุธิรรม	กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน	และส�านกัข่าวกรมประชาสมัพนัธ์	โดย
นายกรฐัมนตรยีงัได้กล่าวถงึงานสมัมนาและประเด็นธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนในรายการศาสตร์พระราชา	สูก่ารพฒันาทีย่ัง่ยนื	

(๒)	 ภาคธรุกจิได้เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารในเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน	อาท	ิคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	๓	สถาบนั	
(กกร.)	ธนาคารกรุงไทย	CP	E-News	และทาง	Facebook	ของเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย	เป็นต้น

(๓)	 ภาคประชาสงัคม	โดย	Asian	Forum	for	Human	Rights	and	Development	(FORUM-ASIA)	ได้กล่าวถงึ
งานสมัมนาและข้อกงัวลในประเดน็ธรุกจิกับสทิธมินษุยชนผ่านทางเวบ็ไซต์	 โดยผูอ้�านวยการรณรงค์แม่น�า้นานาชาติไทยและ	
เมยีนมา	 ได้หยบิยกเรือ่งหลกัการชีแ้นะของสหประชาชาติว่าด้วยธรุกจิกบัสิทธิมนษุยชนเขยีนบทความเผยแพร่ในหนงัสอืพมิพ์
บางกอกโพสต์ด้วย

(๔)	 สือ่มวลชนทีไ่ด้เผยแพร่ข้อมลู	เช่น	หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั	เวบ็ไซต์ของส�านกัข่าวต่าง	ๆ 	ได้แก่	TNN	24	ประชาไท		
มติชน	ผู้จัดการ	ประชาชาติธุรกิจ	ส�านักข่าวไทย	สมาคมผู้สื่อข่าวไทย	-	จีน	และโพสต์ทูเดย์	เป็นต้น

(๕)	 ส�านกังานข้าหลวงใหญ่เพือ่สทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต	ิ(UNOHCHR)	ประจ�าภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต้	และ	UNDP	Asia	Pacific	ได้เผยแพร่งานสัมมนาดังกล่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์	(social	media)	ของหน่วยงาน	
และสถานทูตรัสเซียได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสถานทูตเช่นเดียวกัน

(๖)	 ในการประชมุเชงิปฏบิตักิารระดบัภมูภิาคว่าด้วยเรือ่งธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน	:	มุง่ไปข้างหน้าด้วยแผนปฏบิตัิ
การในประชาคมอาเซียน	เมื่อวันที่	๑	–	๒	มิถุนายน	๒๕๖๐	ณ	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	Mr.	Michael	Addo	ประธาน
คณะท�างานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	 ได้แสดงความชื่นชมพลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี		
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ทีเ่น้นย�า้ถงึการปฏบิตัใินการกล่าวปาฐกถางานสมัมนา	เมือ่วนัที	่๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ซึง่เป็นการแสดงเจตจ�านงท่ีชัดเจน
และมุ่งมั่น	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยจะเป็นกรณีตัวอย่างของการมุ่งมั่นขับเคล่ือนหลักการชี้แนะฯ	 ไปสู่การปฏิบัติและจะ
ให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทยน�าเสนอความก้าวหน้าในการด�าเนินการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านธุรกิจกับ	
สทิธมินษุยชน	(National	Action	Plan	on	Business	and	Human	Rights:	NAP)	ในการประชมุ	Business	and	Human	
Rights	Forum	ครั้งที่	๖	อย่างเป็นทางการ	ระหว่างวันที่	๒๗	-	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	ณ	นครเจนีวา	สมาพันธรัฐสวิส

(๗)	 นอกจากนี้	Mr.	Michael	Addo	ประธานคณะท�างานธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	ได้เข้าพบ
ปลดักระทรวงการต่างประเทศของไทย	โดย	Mr.	Michael	Addo	ได้แสดงความยนิดีกบัประเทศไทยในเร่ืองทีก่�าลงัด�าเนนิการ	
จัดท�าแผนปฏิบัติการ	 (National	Action	Plan:	NAP)	และมีความมุ่งมั่นในการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าว	ซึ่งถือว่าเป็น
ตัวแบบการปฏิบัติที่ดี	(Good	Practices)	ในการถอดบทเรียนการน�าหลักการชี้แนะฯ	ไปสู่การปฏิบัติ	การจัดสัมมนาวิชา
การฯ	เพือ่เผยแพร่และขบัเคลือ่นหลกัการชีแ้นะว่าด้วยธรุกจิและสทิธมินษุยชนของสหประชาชาตใินประเทศไทย	เม่ือวนัท่ี		
๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ท�าให้เกิดกระแสความตื่นตัวในประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	ของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 สร้างความ
สนใจและการรับรู้ของสังคมได้แพร่หลายยิ่งขึ้น

นอกจากน้ัน	 ในระหว่างปี	 ๒๕๖๐	 กสม.	 โดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม
ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	 กับธุรกิจ
โรงแรมเครือข่ายอันดามันและภาคใต้	 ๘	 โรงแรม	 ซึ่งในโอกาสนี้	 กสม.	 ได้น�า	 Human	 Right	 Due	 Diligence	
(HRDD)	 ไปเผยแพร่เพื่อให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมได้น�าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปด้วย	 นอกจากนั้น		
ยังได้จัดงานสัมมนาวิชาการ	 เรื่อง	 “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ
สหประชาชาติในประเทศไทยต่อภาคประชาสังคม”	 เม่ือวันท่ี	 ๒๑	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 โดยเป็นการเผยแพร่ความรู้	
ความเข้าใจต่อหลักการชี้แนะฯ	 และได้รับฟังความเห็นจากภาคประชาสังคมใน	 ๕	 ประเด็น	 ประกอบด้วย	 (๑)	 ภาครัฐ
ควรท�าอย่างไรเพื่อคุ้มครองไม่ให้ภาคธุรกิจมาละเมิดสิทธิมนุษยชน	 (๒)	 ภาคธุรกิจจะมีกลไกอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบกิจการ	 (๓)	 ภาครัฐควรมี	 “กลไก”	 หรือ	 “กระบวนการ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ”	
อย่างไรที่จะท�าให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจได้รับการเยียวยาความเสียหายได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพได้	 (๔)	 ภาคธุรกิจควรมี	 “กลไก”	 หรือ	 “กระบวนการ/มาตรการ/แนวปฏิบัติ”	 อย่างไรที่
จะท�าให้ผู้ได้รับความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	 และ	 (๕)	 ความเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการจัดท�าแผน	
ปฏิบัติการแห่งชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	(NAP)

(๘)	 ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมี
หนังสือที่	นร.๐๔๐๓	(กน)/๑๐๐๑๗	ลงวันที่	๑๕	
กันยายน	๒๕๖๐	 แจ้งให้	 กสม.	 ทราบว่านายก
รัฐมนตรี	 “มีบัญชาให้คณะกรรมการนโยบาย
และก�ากับดูแลรัฐวิสาหกิจทราบเพื่อขับเคลื่อน
ให้เข้าใจหลักการ/วิธีปฏิบัติให้สอดคล้องสร้าง
การรับรู้ในประเทศ/ต่างประเทศ
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๒.๑.๕	 โครงการจัดงานวันสิทธิมนุษยชนสากล	๑๐	ธันวาคม	
การจดัโครงการจดังานเนือ่งในโอกาสวนัสิทธมินษุยชนสากล	๑๐	ธนัวาคม	เพ่ือร่วมร�าลึกถึงความส�าคญั

ของวันสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights	 Day)	 ซึ่งเป็นวันที่สหประชาชาติมีมติรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน		
(Universal	 Declaration	 of	 Human	 Rights	 :	 UDHR)	 เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการส่งเสริม	 และคุ ้มครอง
สิทธิมนุษยชนของประชาชนทั่วโลก	 และยังประกาศให้วันที่	 ๑๐	 ธันวาคม	 ของทุกปีเป็น	 “วันสิทธิมนุษยชน”		
(Human	 Rights	 Day)	 ด้วย	 โดย	 กสม.	 ได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ�าทุกปี	 เพ่ือรณรงค์เสริมสร้าง
แนวคิดและหลักการด้านสิทธิมนุษยชน	 สร้างความตระหนัก	 และกระตุ้นให้เกิดกระแสสังคม	 สร้างความสนใจและ
การรับรู ้ของประชาชน	 ซึ่งกิจกรรมในปีน้ีประกอบด้วย	 การปาฐกถาพิเศษ	 เรื่อง	 “ร่วมสร้างสังคมไทยให้เคารพ	
สิทธิมนุษยชน”	 การสรุปสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในปี	 ๒๕๖๐	 การมอบรางวัลเพื่อยกย่อง	 เชิดชู	 บุคคลและองค์กร
ท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	 ปกป้อง	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 รวมท้ังเชิดชูเกียรติแก่บุคคลผู้อุทิศตนเพื่อ	
สิทธิมนุษยชน	 การมอบรางวัลผู ้ชนะการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา	 นอกจากนี้	
มีการจัดนิทรรศการเผยแพร่ประวัติและผลงานของผู้ท่ีได้รับรางวัลดังกล่าว	 และนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ		
ภาคเอกชน	 และองค์กรเครือข่าย	 เพื่อเผยแพร่ความรู้สิทธิมนุษยชนสู่สังคมอย่างกว้างขวาง	 การจัดงานวันสิทธิมนุษยชน	
สากลฯ	ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง	ๆ	ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	องค์กรพัฒนาเอกชน	สื่อมวลชน	และ
ประชาชนทั่วไป	ท�าให้เกิดการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนสู่ประชาชนให้ได้รับรู้และเรียนรู้เรื่องสิทธิ	 เสรีภาพ	และ
การปฏิบตัตินตามหลกัสทิธมินษุยชน	ตลอดจนได้เหน็ผลงานของนกัต่อสู้เพ่ือสิทธมินษุยชน	ทีส่ามารถน�าไปเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบตังิานด้านสทิธมินษุยชนเพือ่สงัคมต่อไป	นอกจากนีย้งัเกดิกระแสสงัคมจากการน�าเสนอข่าวผ่านทางสือ่มวลชน	
และสื่ออื่น	ๆ	ส่งผลให้ประชาชนให้ความสนใจงานของ	กสม.	มากขึ้น	

การจดัโครงการคดัเลอืกบุคคลและองค์กรทีม่ผีลงานดีเด่นด้านการส่งเสรมิ	ปกป้องและคุม้ครองสทิธมินษุยชน	โดย
จดัให้มกีารคดัเลอืกและมอบรางวลั	“บคุคลและองค์กรท่ีมผีลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	ปกป้องและคุม้ครองสิทธมินษุยชน		
ประจ�าปี	๒๕๖๐”	เพื่อยกย่อง	เชิดชู	และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของตนเองและของ
ชุมชนส่วนรวม	ให้สงัคมได้รบัรู	้เป็นการสร้างขวญัและก�าลังใจให้แก่บคุคลและองค์กรทีอ่ทุศิตนปฏบิติังานด้วยความมุ่งม่ัน	
แม้ต้องเผชิญกับปัญหา	อุปสรรค	และความยากล�าบาก	ก็ไม่เคยท้อถอยในการท�าหน้าที่พิทักษ์และปกป้องสิทธิมนุษยชน	
โดยในปี	๒๕๖๐	มีผู้ได้รับรางวัล	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๔	ราย	ดังนี้

๑.	รางวัลเกียรติยศ	“ผู้อุทิศตนเพื่อสิทธิมนุษยชน”	จ�านวน	๓	ราย	ได้แก่
๑.๑	นายโคอิ	มีมิ
๑.๒	นางสาวศรีสว่าง	พั่ววงศ์แพทย์
๑.๓	นายสุแก้ว	ฟุงฟู		

๒.	รางวลับคุคลและองค์กรทีม่ผีลงานดเีด่นด้านการส่งเสริม	ปกป้อง	และคุม้ครองสิทธมินษุยชน	ประจ�าปี	๒๕๖๐	
รวมทั้งสิ้น	๑๑	ราย	ดังนี้		

๒.๑	 ประเภทบุคคลทั่วไป		จ�านวน	๓	ราย	ได้แก่	
๒.๑.๑	นายสมพงค์		สระแก้ว
๒.๑.๒	นางสาวสมลักษณ์		หุตานุวัตร
๒.๑.๓	นางอรนุช		ผลภิญโญ	

๒.๒	 ประเภทเด็กและเยาวชน	(อายุไม่เกิน	๒๕	ปี)	จ�านวน	๒	ราย	ได้แก่	
๒.๒.๑	กลุ่มสองล้อรักษ์บ้านเกิด	อาสาสมัครชุมชนด้านทรัพยากร	จังหวัดสตูล	
๒.๒.๒	เครือข่ายเยาวชนต้นกล้าชนเผ่าพื้นเมือง			



บทที่ ๒ ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  | 113

บทที ่ ๒

๒.๓	 ประเภทสื่อมวลชน	จ�านวน	๓	ราย	ได้แก่	
๒.๓.๑	นางสาวมณนิตา	(ณัฏฐา)	โกมลวาทิน	บรรณาธิการ/ผู้ด�าเนินรายการ	“ที่นี่	Thai	PBS”
๒.๓.๒	นายปกรณ์		พึ่งเนตร	
๒.๓.๓	รายการคนเคาะข่าว	สถานีโทรทัศน์นิวส์วัน	(NEWS1)	

๒.๔	 ประเภทองค์กรภาครัฐ	
-	ไม่มีองค์กรใดผ่านการคัดเลือก	

๒.๕	 ประเภทองค์กรภาคเอกชน	จ�านวน	๓	ราย	ได้แก่
๒.๕.๑	คณะกรรมการสมานฉันท์แรงงานไทย
๒.๕.๒	เครือข่ายสิทธิคนจนพัฒนาภูเก็ต	(กรณีที่ดินชาวเลราไวย์)
๒.๕.๓	มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	

การมอบรางวัลให้แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม	ปกป้อง	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		
ก่อให้เกดิขวญัและก�าลงัใจแก่บุคคลและองค์กรในการทีจ่ะมุง่มัน่ปฏบิติังานให้ดีย่ิงข้ึนในฐานะเป็นบคุคลและองค์กรทีไ่ด้รับ
การยกย่องให้เป็นผู้ท่ีอุทิศตนและมีบทบาทส�าคัญในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริม	 ปกป้อง	 และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน		
อีกทัง้การเผยแพร่ประวติัและผลงานของบคุคลและองค์กรทีไ่ด้รบัรางวัลดงักล่าว	ท�าให้สงัคมยอมรบัและประชาชนได้เหน็ความ
ส�าคญัของการส่งเสรมิ	ปกป้อง	และคุม้ครองสทิธิมนษุยชน	และเห็นตวัอย่างการท�างานของผูไ้ด้รบัรางวลัทีจ่ะเป็นแรงบันดาล
ใจให้เกิดการร่วมมอืกนัท�าให้การละเมดิสทิธมินษุยชนลดลง	ก่อให้เกดิผลดทีัง้ต่อบคุคลและประโยชน์สขุโดยรวมของประเทศ

๒.๑.๖	 การจัดแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับ
กรมอาเซียน	 กระทรวงการต่างประเทศ	 และผู้แทนไทยในคณะ
กรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	ด�าเนิน
การจดัแข่งขนัโต้วาทีสทิธมินษุยชนภาษาองักฤษระดับอดุมศกึษา	
เพือ่ส่งเสรมิให้เยาวชนมคีวามรู	้ความเข้าใจ	และปลูกฝังให้มคีวาม
ตระหนักและรู้คุณค่าของการเคารพสทิธมินษุยชน	กระตุน้ให้เกดิ
ความสนใจเรยีนรูเ้รือ่งสทิธมินษุยชนในสถาบันการศึกษา	 ตลอด
จนพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีทักษะด้านการฟัง	 การคิด	 การ
พูด	 การใช้ภาษาและการน�าเสนอโดยผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาที	 นอกจากนี้ยังเป็นการคัดเลือกผู้แทนเยาวชน
ไทย	จ�านวน	๓	คน	เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน	ประจ�าปี	๒๕๖๐	ระหว่าง
วันที่	๓	-	๖	กันยายน	๒๕๖๐	ทั้งนี้	การด�าเนินการประกอบด้วย

(๑)	การจัดสมัมนาเชงิปฏิบัติการ	เรือ่ง	การส่งเสรมิความรูส้ทิธมินษุยชนส�าหรบันสิติ	นกัศกึษาเพือ่สร้าง
ความรูค้วามเข้าใจและลงพ้ืนทีท่�ากจิกรรมด้านสทิธมินษุยชน

(๒)	การแข่งขันโต้วาทีในประเด็นสิทธิมนุษยชน

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การโต้สาระวาทีเป็นเทคนิคหนึ่งท่ีสามารถน�ามาใช้เพื่อปลูกฝังแนวคิดและหลักการสิทธิมนุษยชน	 สร้าง
กระบวนการเรียนรู้	การคิดวิเคราะห์	และจัดการปัญหาต่าง	ๆ	ให้แก่เยาวชนได้เป็นอย่างดี	เนื่องจากเป็นการโต้สาระวาที	
ในเรื่องเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่มีแก่นสาระส�าคัญและมีประโยชน์	 บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่เป็นจริง	 มีกลุ่มเป้าหมาย	
ประกอบด้วยเยาวชน	นิสิต	นักศึกษาซึ่งก�าลังศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ	
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๒.๒.๑	 การประสานงานระหว่างหน่วยราชการ	องค์การเอกชน	และองค์การอืน่ด้านสทิธมินษุยชนใน	เวท	ีกสม.	
พบประชาชน	

การจัดเวที	 กสม.	 พบประชาชน	 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความร่วมมือระดับภาคของเครือข่ายใน	
การส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธมินษุยชน	และรบัฟังสถานการณ์สทิธมินษุยชนทีส่ะท้อนจากประชาชนและเครอืข่ายในพืน้ที่	
โดยตรง	 เพื่อน�าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีสาธารณะไปใช้ประกอบการจัดท�ารายงานประเมินสถานการณ์	
สิทธิมนุษยชนในประเทศ	 ตลอดจนหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป	 ซ่ึงกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย		
ภาคราชการ	ภาคธุรกิจเอกชน	ภาคประชาสังคม	และสถาบันการศึกษา	จ�านวน	๓๐๐	คน	ซึ่งมีก�าหนดการจัดกิจกรรมใน
ภาคตะวันตก	ระหว่างวันที่	๓๐	สิงหาคม	–	๑	กันยายน	๒๕๖๐	ณ	จังหวัดเพชรบุรี	โดยคาดว่าภายหลังการจัดเวที	กสม.	
พบประชาชน	จะมีผลส�าเร็จของโครงการ	ดังนี้	

(๑)	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่เพื่อ
ประกอบการจัดท�ารายงานสถานการณ์ภายในประเทศ	และได้แนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน	

(๒)	มีทศิทางการท�างานร่วมกันระหว่างเครอืข่ายในภมูภิาคและส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ
เช่น	 การวางแผนงานยุทธศาสตร์ร่วมกัน	 การพัฒนาโครงการอาสาสมัครเพื่อเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที	่	
การจดัตัง้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสทิธิมนษุยชนในสถาบนัอดุมศกึษา	การพัฒนาหลักสูตร	หรือรายวชิาด้านสิทธมินษุยชน		
ตลอดจนการส่งเสรมิการศกึษาวจิยัระหว่างสถาบันอดุมศกึษาและภาคประชาสงัคมในท้องที	่เพือ่ให้เกดิการขบัเคลือ่นการ
ท�างานด้านสิทธิมนุษยชนที่เป็นรูปธรรม	เป็นต้น	

๒.๒ การประสานงานเครือข่าย

ในปีงบประมาณ	๒๕๖๐	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิมกีารด�าเนนิการทีส่�าคญัในการประสานงาน	
เครือข่ายเป็นไปเพื่อให้ประชาชนเข้าใจ	เข้าถึงและได้รับการส่งเสริม	ปกป้อง	คุ้มครองสิทธิมนุษยชน	และระดมพลังภาคี
เครือข่าย	 โดยมีการส่งเสริม	 สนับสนุน	 ประสานความร่วมมือ	 และสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทั้งในและระหว่าง
ประเทศ	จากการด�าเนินการ	ดังนี้		
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(๑)	โครงการส่งเสริมสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์	“รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลที่หาดราไวย์	และการแลกเปลี่ยน	เรียนรู้
ชาตพินัธ์ุกะเหรีย่งท่ีไร่หมนุเวียนบ้านสบลาน”	เป็นโครงการทีด่�าเนนิกจิกรรมร่วมกบัภาคีเครอืข่ายเพือ่สนบัสนนุ	ส่งเสรมิให้
กลุม่ชาตพินัธุใ์นประเทศไทย	โดยเฉพาะกลุม่ชาวเล	และกลุม่ตัง้ถิน่ฐานบนพืน้ทีส่งูให้สามารถด�ารงวถิชีวีติตามแบบแผนและ
วัฒนธรรมของตน	และให้มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีแนวนโยบายเกี่ยวกับการฟื้นฟูวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์	
สนับสนุนการปฏิบัติตามพันธกรณีซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและให้เป็นไปตามภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติ	 ในการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยไม่เลือกปฏิบัติ	 โดยกิจกรรมรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลที่หาดราไวย์	
มีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	๑๙	–	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๖๐	ณ	หาดราไวย์	อ�าเภอเมืองภูเก็ต	จังหวัดภูเก็ต	และกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ไร่หมุนเวียนบ้านสบลาน	มีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่	๑	–	๒	ธันวาคม	๒๕๖๐	ณ	
บ้านสบลาน	อ�าเภอสะเมิง	จังหวัดเชียงใหม่	

(๒)	โครงการสนับสนุนนักศึกษาเพื่อปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพิสูจน์	และการ
รับรองความเป็นคนไทยพลัดถิ่น	ครั้งที่	๖	เมื่อวันที่	๑๖	มกราคม	๒๕๖๐	ณ	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	เป็นโครงการเพื่อให้มี
การแก้ไขปัญหาเรือ่งสทิธแิละสถานะของคนไทยพลัดถ่ิน	ภายใต้บนัทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอืด้านการพิสูจน์และการ
รบัรองความเป็นคนไทยพลดัถิน่	ระหว่างส�านกังานคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาต	ิกบั	๑)	กรมการปกครอง	กระทรวง

(๓)	ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และส�านักงาน	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	

(๔)	คณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตไิด้เครอืข่ายการท�างานร่วมกบัทกุภาคส่วนเพิม่ขึน้	เกดิการประสานความ
ร่วมมือจากเครอืข่ายในภาคส่วนต่าง	ๆ	ทัง้หน่วยงานราชการ	สถาบนัการศกึษา	องค์กรพฒันาเอกชน	และภาคประชาสังคม

(๕)	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ที่ตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค

๒.๒.๒	 การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	ประชาชน	และองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	เพื่อ
ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ได้ท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีการ
ด�าเนินการ	ดังนี้
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มหาดไทย	๒)	มหาวิทยาลยัทกัษิณ	๓)	มหาวิทยาลยัรงัสิต	๔)	ส�านกังานประสานการพฒันาสังคมสขุภาวะ	และ	๕)	 มูลนธิิ
ชมุชนไท	 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ให้คนไทยพลดัถ่ินและบุตรของคนไทยพลดัถิน่ทีย่งัไม่ได้รบัสญัชาติโดยการเกดิให้ได้รบัการ
แก้ไขปัญหาเร่ืองสถานะบุคคลและสญัชาตอิย่างถูกต้องรวดเรว็	เป็นธรรม	และทัว่ถงึ	ภายใต้หลกัเกณฑ์และวธีิการทีก่ฎหมาย
ก�าหนด

(๓)	การจดัท�าบันทกึข้อตกลงความร่วมมอื	 เรือ่ง	ความร่วมมอืเพ่ือการแก้ไขปัญหาสถานะบคุคลและสทิธต่ิอกรณี
การจ�าหน่ายรายการบคุคลออกจากฐานข้อมลูทะเบยีนราษฎร	 และการระงบัความเคลือ่นไหวทางทะเบยีนราษฎรในพืน้ท่ี
จงัหวดัเชยีงใหม่	ระหว่างส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	กับ	๑)	กรมการปกครอง	กระทรวงมหาดไทย	๒)	
จงัหวดัเชียงใหม่	๓)	คณะนติศิาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และ	๔)	มลูนธิเิครือข่ายสถานะบคุคล	(คสบ.)	โดยมวีตัถุประสงค์	
เพือ่ให้การแก้ไขปัญหาในเรือ่งสถานะบคุคลในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงใหม่	เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ	ถกูต้อง	รวดเรว็	เป็นธรรม	
และทั่วถึง	ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก�าหนด	

ผลส�าเร็จจากการประสานงานเครือข่าย 

การประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา	ประชาชน	และองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	เพื่อประสาน
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่ได้ท�าบนัทึกข้อตกลงความรว่มมอืกับคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติ	ซึ่งมีการปฏิบตัิ
งานในพื้นที่ต่าง	ๆ 	เพื่อให้ความรู้และจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายต่าง	ๆ 	ทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลในภาคใต้	กลุ่มชาติพันธุ์ใน
พืน้ทีภ่าคเหนอื	และมกีารลงพืน้ทีเ่พือ่จดัเกบ็ข้อมูลร่วมกบันกัศกึษา	คณาจารย์จากมหาวทิยาลัยทีไ่ด้จัดท�าบนัทกึข้อตกลง
ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาเรื่องคนไทยพลัดถิ่น	โดยได้จัดท�าข้อมูลของคนไทยพลัดถิ่น	และส่งต่อให้กรมการปกครอง	
กระทรวงมหาดไทย	ด�าเนินการตรวจสอบประวัติ	และพิจารณาคืนสัญชาติ

๒.๒.๓	 การส่งเสรมิการท�างาน	และร่วมกิจกรรมกบัองค์กรทีไ่ด้ท�าความตกลงร่วมมอืกับส�านกังานคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิเป็นการด�าเนนิการร่วมกบัมหาวิทยาลัยทีไ่ด้ท�าความตกลงกบัส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชน	
แห่งชาติ	 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการคุ้มครอง	 ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 กับทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่มีการจัดท�า	
แผนงานและการด�าเนินการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับภาค	จ�านวน	๔	แห่ง	ดังนี้

(๑)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ณ	 คณะนิติศาสตร	์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น	จัดตั้งและเริ่มด�าเนินการ	เมื่อวันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐

(๒)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	ภาคตะวันออก	ณ	คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์	
มหาวิทยาลัยบูรพา	จังหวัดชลบุรี	จัดตั้งและเริ่มด�าเนินการ	เมื่อวันที่	๑๙	พฤษภาคม	๒๕๖๐

(๓)	ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	ภาคใต้	ณ	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฎร์ธานี	จัดตั้งและเริ่มด�าเนินการ	ในวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๖๐

(๔)	ศนูย์ศกึษาและประสานงานด้านสทิธมินษุยชน	ภาคเหนอื	ณ	คณะนติิศาสตร์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	
จัดตั้งและเริ่มด�าเนินการ	ในวันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๖๐



บทที่ ๒ ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  | 117

บทที ่ ๒

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการประสานงานเครือข่าย 

เป้าหมายของการจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	 เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครอง	
สิทธิมนุษยชนให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ง่าย	 โดยจัดให้มีกลไก	
การท�างานระหว่างคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติกบัภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในพ้ืนที	่การรับเร่ืองร้องเรียนเกีย่วกบัการละเมิด	
สิทธิมนุษยชนในพื้นที่อย่างรวดเร็ว	 มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น	 และทันต่อสถานการณ์	 อีกทั้งเพ่ือเสริมสร้างความรู้	 ความ
เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนแก่ประชาชน	 และขยายความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ซึ่งภายหลังการเปิดศูนย์ศึกษาและ	
ประสานงานด้านสทิธมินษุยชนแล้ว	ได้มกีารแต่งตัง้คณะกรรมการอ�านวยการศนูย์ศกึษาและประสานงานด้านสิทธมินษุยชน		
เพื่อก�ากับ	 ติดตาม	 และวางแผนการด�าเนินงานเพ่ือให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง	 กับเครือข่ายในภูมิภาคต่าง	 ๆ	 ท่ีมีการจัดต้ัง	
ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

๒.๒.๔	 การประสานความร่วมมือ	 และด�าเนินกิจกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนร่วมกับเครือข่ายองค์กรพัฒนา
เอกชน	ภาคประชาสงัคม	และเครอืข่ายประชาชนทัว่ประเทศ	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเข้มแขง็ให้เครอืข่าย	มเีครอืข่าย	
ทีเ่ข้มแขง็ในการเฝ้าระวงั	 และให้ค�าแนะน�าแก่ชาวบ้าน	ชมุชนในพ้ืนท่ีท่ีมปัีญหาการละเมดิสิทธมินษุยชน	 เพ่ือป้องกนัและ
คลีค่ลายปัญหาเบ้ืองต้นได้ทนัสถานการณ์	ซึง่ก�าหนดแผนการด�าเนนิการ	ดงันี้

(๑)	การจัดกิจกรรมร่วมกับสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย	และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสากล
ชนเผ่าพื้นเมืองโลก	 ในหัวข้อ	“๑	ทศวรรษปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง:	บทเรียน	ข้อท้าทาย	และ
อนาคตชนเผ่าพื้นเมืองไทย	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	

(๒)	 การจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน	ภาคประชาสังคม	 ในพื้นที่ภาคตะวันออก	
เฉียงเหนือ	ในหัวข้อ	“มนุษย์	สังคม	–	ภาคประชาสังคม”	ในเดือนสิงหาคม	๒๕๖๐	ณ	จังหวัดมหาสารคาม

๒.๒.๕	 การรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
การรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เป็นไปตาม	

พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	มาตรา	๘	มาตรา	๒๓	และมาตรา	๒๔	และระเบียบ
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธีิการรับรององค์การเอกชน	ด้านสิทธมินษุยชน	พ.ศ.	๒๕๔๘		
บทบทหน้าท่ีขององค์การเอกชนฯ	ท�าหน้าทีร่บัเรือ่งร้องเรียน	รวบรวม	และตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้น	เพ่ือส่งต่อเร่ืองร้องเรยีน	
ต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ตลอดจนการประสานขอข้อมูลเพิ่มเติม	การประสานการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบ	
การวจัิยเชิงประจักษ์เพือ่เป็นข้อมลูสนบัสนนุการตรวจสอบ	เป็นต้น	ปัจจบัุนคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติได้ให้การ
รับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน	จ�านวน	๓๐	องค์การ	โดยในปี	พ.ศ.	๒๕๖๐	จ�านวน	๖	องค์การ	ดังนี้	

๑)	มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
๒)	มูลนิธิคอลฟิลด์เพื่อคนตาบอด
๓)	มูลนิธิเพื่อสันติภาพ
๔)	มูลนิธิศักยภาพชุมชน
๕)	มูลนิธิเอ็มพลัส
๖)	มูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา
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๒.๓ การประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารสิทธิมนุษยชน
	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีการด�าเนินโครงการที่ส�าคัญใน
การประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารสิทธิมนุษยชน	ดังนี้	

๒.๓.๑	 โครงการสือ่มวลชนสญัจร	 (press	 tour)	 เพือ่การเผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์ด้านสทิธิมนษุยชน	 เพือ่
พฒันาความร่วมมอืกบัสือ่มวลชนระดบัส่วนกลางและภมูภิาค	 ร่วมรับฟังปัญหา	 ข้อเสนอแนะและสถานการณ์สทิธมินษุยชน	
ในพื้นที่ชุมชน	 สะท้อนปัญหาจากเครือข่ายและประชาชนในพื้นที่	 เพื่อเป็นกรณีศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ใน	
การขบัเคลือ่นด้านการส่งเสรมิ	ปกป้อง	และคุม้ครองสทิธมินษุยชนโดยผ่านการรายงานของสือ่มวลชนเผยแพร่สูส่าธารณชนต่อไป

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และส�านักงาน	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ รวมถึงได้รับรู้และมีความเข้าใจเร่ืองสิทธิมนุษยชน	 และสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศมากขึ้น

๒.๓.๒	 โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อการสื่อสารสิทธิมนุษยชน
การผลติสือ่และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เพือ่การสือ่สารสทิธมินษุยชนผ่านสือ่วทิยเุพือ่เผยแพร่ให้ความรู	้	

ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและสถานการณ์สิทธิมนุษยชน	รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และกิจกรรมของ
องค์กรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ในรายการ	 “คุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ"	 ออกอากาศสด
ทางสถานีวิทยุรัฐสภา	คลื่น	FM	87.5	MHz	ทุกวันพุธของสัปดาห์	เวลา	๒๑.๐๐	-	๒๑.๓๐	น.	และรายการ	"หยิบมาถก	
ยกมาคุย"	ออกอากาศสดทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	คลื่น	FM	101.5	MHz	ทุกวันพฤหัสบดีของสัปดาห์		
เวลา	๑๖.๐๐	-	๑๖.๓๐	น.	รวมทัง้การจดันทิรรศการเพือ่เผยแพร่ความรู้เกีย่วกบัสิทธมินษุยชนในโอกาสและสถานทีต่่าง	ๆ 		
รวมทั้งมีการประสานความร่วมมือในการจัดนิทรรศการสัญจรร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	 อย่างต่อเนื่อง	 อาทิ	
ส�านักงานผูต้รวจการแผ่นดนิ	ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั	เป็นต้นผลส�าเรจ็/ความ
ก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

(๑)	 ประชาชนได้รบัความรู	้ ความเข้าใจเรือ่งสทิธิมนษุยชน	 รบัรูถ้งึสถานการณ์สทิธมินษุยชนในประเทศ
และต่างประเทศ	ทั้งนี้	 ยังเป็นการกระตุ้นให้สังคมเกิดการตระหนักและเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น	 และการเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ความรูด้้านสิทธมินษุยชนผ่านสือ่วิทยเุป็นการส่งเสริมความรู้ให้กบัประชาชนได้อย่างท่ัวถึงทุกภาคส่วนในสงัคม

(๒)	การผลติสือ่เผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เพือ่การสือ่สารสทิธมินษุยชนผ่านสือ่โทรทศัน์โดยร่วมกบัสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส	 ด�าเนินโครงการประกวดบทภาพยนตร์และภาพยนตร์ส้ันเพ่ือส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 เพ่ือส่งเสริมให้
นิสิต	 นักศึกษาและเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีส�าคัญต่อการวางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชน	 ได้รับทราบและตระหนัก
ถึงความส�าคัญของสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์	ทั้งนี้	ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	
เรื่อง	 “การเตรียมความพร้อมในประเด็นเนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชน”	 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการประกวดบทภาพยนตร์	 และ
ภาพยนตร์สัน้เพือ่ส่งเสรมิสทิธมินษุยชน	ระหว่างวนัที	่๒๐	-	๒๓	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ณ	รอยลัฮลิล์	กอล์ฟ	รสีอร์ท	แอนด์	สปา		
จังหวัดนครนายก	
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(๓)	นิสิต	นักศึกษาและเยาวชนได้รับความรู้	ความเข้าใจ	หลักการและแนวคิด	รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรม	
ถ่ายท�าภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 ในพื้นที่ภาคใต้	 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้	 คิดวิเคราะห์ร่วมกัน		
ทั้งยังได้รับความรู้	 ประสบการณ์ในการเขียนบทและผลิตภาพยนตร์สั้นจากผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการผลิต
ภาพยนตร์	 โดยนิสิต	 นักศึกษาและเยาวชนสามารถน�าความรู้ที่ได้มาผลิตผลงานเพ่ือส่งผลงานเข้าโครงการประกวดบท
ภาพยนตร์และภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนต่อไป	 ทั้งนี้	 ผลงานภาพยนตร์สั้นที่เข้าร่วมประกวดและได้รับการ
ตัดสินให้ได้รับรางวัลชนะเลิศจะน�าไปเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อไป

(๔)	หน่วยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 ภาคประชาสังคม	 องค์กรเครือข่าย	 สถาบันการศึกษา	 และ
ประชาชนทั่วไป	ได้รับรู้	มีความเข้าใจถึงหลักการสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร	กิจกรรม	และผลการด�าเนินงานของ	
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต	ิและยงัเป็นการส่งเสรมิให้สงัคมเกดิความตระหนกัรูใ้นสทิธขิองตนเองและไม่ละเมดิสทิธ	ิ
ของผู้อื่น	ซึ่งเป็นสร้างให้เกิดสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชน

๒.๓.๓	งานสือ่สารสทิธมินษุยชนโดยผ่านกลไกโฆษกส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	การสือ่สาร
องค์กรของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาตต่ิอสาธารณชนเพือ่ให้ทราบถงึข้อเทจ็จรงิ	ข้อตระหนกัรู	้ในหลกัสทิธมินษุยชน	
ต่อสถานการณ์สิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ	

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การสร้างการรบัรูใ้ห้สังคมเกดิความตระหนกัถงึการไม่ละเมดิสิทธมินษุยชน	ผ่านการส่ือสารโดยส่ือมวลชนไปยงั
สาธารณชนอย่างกว้างขวาง	ผ่านเว็บไซต์	www.nhrc.or.th	อาทิ	

(๑)	 ค�าแถลงของประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เรื่อง	ความเห็นต่อแถลงการณ์	ANNI	เมื่อวันที่	๑๑	
เมษายน	๒๕๖๐	(ลงวันที่	๑๗	เมษายน	๒๕๖๐)	

(๒)	 แถลงการณ์ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เรื่อง	 ประณามคนร้ายก่อเหตุวางระเบิดที่	
ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีปัตตานี	(เมื่อวันที่	๑๐	พฤษภาคม	๒๕๖๐)	

(๓)	 แถลงการณ์คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต	ิเรือ่ง	การยตุกิารชมุนมุและควบคมุตวัแกนน�ากลุม่คดัค้าน
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินจังหวัดกระบี่	(เมื่อวันที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐)

(๔)	 แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เรื่อง	 ประณามเหตุคนร้ายกราดยิงรถยนต์ท�าให้มี	
ผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บที่	อ�าเภอรือเสาะ	จังหวัดนราธิวาส	(เมื่อวันที่	๒	มีนาคม	๒๕๖๐)

(๕)	 แถลงการณ์คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	เร่ือง	การปฏบิติัการจับกุมพระธมัมชโยทีว่ดัพระธรรมกาย	
(เมื่อวันที่	๕	มีนาคม	๒๕๖๐)

(๖)	 แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เร่ือง	 ประณามคนร้ายก่อเหตุวางระเบิด	 โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า	(เมื่อวันที่	๒๒	พฤษภาคม	๒๕๖๐)
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(๗)	 แถลงข่าว	 เรื่อง	พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน�้าไทย	 (ฉบับที่	๑๗)	พ.ศ.	๒๕๖๐	ละเมิดสิทธิชุมชน	
(เมื่อวันที่	๗	มิถุนายน	๒๕๖๐)

๒.๓.๔	 โครงการส�ารวจการรับรูข่้าวสาร	และความเข้าใจของประชาชนเพือ่การวางแผนการสือ่สารสทิธมินษุยชน	

ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ชุดที่	 ๑	 และ	 ชุดที่	 ๒	 ที่ผ่านมา	
มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง	ๆ	 เพื่อแนะน�าบทบาทและภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
รวมถงึการส่งเสรมิความรู้ความเข้าใจเรือ่งสทิธิมนุษยชนให้แก่บคุลากรภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	และประชาชน
ทัว่ไปอย่างต่อเนือ่ง	ทัง้นี	้เพือ่ศกึษาระดบัความรบัรู	้ความเข้าใจของประชาชนทีม่ต่ีอคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	
และเป็นการวัดระดับประสิทธิภาพของการประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ไปยังกลุ่มเป้าหมาย	 จึงได้จัดท�าการประเมินการรับรู้
และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การส�ารวจการรับรูข่้าวสาร	และความเข้าใจของประชาชนเพือ่การวางแผนการสือ่สารสทิธมินษุยชนท�าให้ทราบ
ถึงการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทภารกิจ	และข้อมูลข่าวสาร	รวมถึงประสิทธิภาพของสื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและวางแผนการด�าเนินงานด้าน
การสื่อสารในเรื่องสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๒.๓.๕	 โครงการเสวนา	 เรื่อง	 โทษประหารชีวิต...ลดการท�าผิด	 หรือควรคิดใหม่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	และแอมเนสตี้	อินเตอร์เนชั่นแนล	ประเทศไทย	ด�าเนิน
การจัดการเสวนา	เรื่อง	โทษประหารชีวิต...	ลดการท�าผิด	หรือควรคิดใหม่	เนื่องในวันยุติโทษประหารชีวิตสากล	(World	
Day	Against	the	Death	Penalty)	ซึง่ถูกก�าหนดข้ึนเพือ่เผยแพร่ความเข้าใจทีถ่กูต้องเรือ่งโทษประหารชวีติ	โดยจดัขึน้เมือ่
วนัที	่๑๐	ตลุาคม	๒๕๕๙	ณ	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติ	เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ยกระดับความรู	้
ความเข้าใจของสังคม	เกี่ยวกับโทษประหารชีวิตในมิติด้านศักด์ิศรี
ความเป็นมนษุย์และหลกัสทิธมินษุยชนรวมทัง้รวบรวมข้อมูลความรู	้	
ความคิดเห็น	 และข้อเสนอแนะต่าง	 ๆ	 ในการน�าไปสังเคราะห์
จัดท�าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีเกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลง	
โทษประหารชีวิตเพื่อเสนอไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณา
ด�าเนนิการต่อไป	โดยผูร่้วมการเสวนาประกอบด้วย	ผูแ้ทนจากภาครัฐ		
ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วม	 จ�านวนกว่า	
๒๐๐	คน
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ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
ในการเสวนาได้มีการสะท้อนความคิดเห็นต่อประเด็นโทษประหารชีวิตว่า	 จากการศึกษาวิจัยในหลายประเทศ

พบว่า	การมีโทษประหารชีวิตไม่ได้ท�าให้การก่ออาชญากรรมลดลง	ในทางกลับกันรัฐที่มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตกลับ
มสีถติกิารกอ่อาชญากรรมลดลงอยา่งเห็นไดช้ดั	โดยการประหารชีวติถือเปน็การขดัตอ่หลกัสิทธมินษุยชน	ในการมชีวีิตอยู่
ของบุคคล	 และถือเป็นการตัดโอกาสไม่ให้ผู้กระท�าผิดได้กลับตัว	 ส�าหรับนักโทษประหารชีวิตในประเทศไทยซ่ึงส่วนใหญ่
เกี่ยวข้องกับคดียาเสพติดนั้น	แบ่งออกเป็น	๓	กลุ่ม	กลุ่มแรกคือ	ผู้ที่กระท�าความผิดจริง	กลุ่มที่สองคือ	ผู้ถูกหลอกล่อให้
กระท�าความผิดโดยไม่มีเจตนา	 และกลุ่มที่สามคือ	 ผู้ที่ไม่ได้กระท�าความผิดแต่อยู่ในสถานการณ์บังคับที่ท�าให้ต้องกลาย
เป็นแพะรับบาป	จ�านวนนี้เกือบทั้งหมดเป็นผู้มีฐานะยากจน	ไม่รู้กฎหมาย	เป็นแรงงานข้ามชาติที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ	และ
มีแรงจูงใจในการกระท�าผิด	 จากปัญหาความยากจนทั้งสิ้น	 รัฐบาลไทยจึงควรหันมาใช้มาตรการทางแพ่งตัดวงจรการค้า
ยาเสพติดด้วยการริบทรัพย์	 หรือยับยั้งการฟอกเงินของนายทุนผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่มากกว่าการลงโทษประหารชีวิต	
ผู้ต้องโทษค้ายาเสพติดรายย่อย	 ซึ่งเป็นเพียงเครื่องมือของกลุ่มทุน	นอกจากนี้	 แนวทางการพิจารณายุติโทษประหารชีวิต
ตามกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(ICCPR)	และแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ฉบับที่	๓		
(พ.ศ.	๒๕๕๗	–	๒๕๖๑)	เช่น	การลดโทษสูงสุดจากประหารชีวิตเป็นการจ�าคุกตลอดชีวิตโดยมีกลไกการบริหารจัดการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักโทษที่มีประสิทธิภาพ	การเปิดให้ศาลสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินโทษประหาร	การลดโทษ
ความผิดประหารชีวิตลงจากฐานความผิดที่ไม่ร้ายแรง	 หรือการเปิดช่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาโทษประหาร
ชีวิตนั้น	ๆ 	ได้อีกครั้งว่าค�าสั่งนั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่	ฯลฯ	โดยเชื่อว่าการยกเลิกโทษประหารชีวิตจะเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติในการคืนทรัพยากรบุคคลที่มีโอกาสกลับเป็นคนดีสู่สังคมมากกว่าก�าจัดคนเหล่านั้นออกไป

๒.๓.๖	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	สื่อไทยกับสิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ	 สภาทนายความ	 และ
สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน	 ด�าเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 สื่อไทยกับสิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน		
ในวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ	จังหวัดจันทบุรี	เพื่อสร้างการตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจ
ต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในมุมมองของการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน	อันจะส่งผลในการช่วยสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้
เกิดขึ้นแก่สังคม	 รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการท�าหน้าที่ของสื่อมวลชนที่อาจไปกระทบสิทธิหรือเสรีภาพส่วนบุคคลของ
บุคคลอื่น	หรืออาจน�าไปสู่การขยายความขัดแย้งได้อีกทางหนึ่งด้วย	โดยผู้ร่วมการสัมมนาประกอบด้วย	สื่อมวลชนท้องถิ่น
จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด	รวมทั้งองค์กรเอกชน	นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏร�าไพพรรณี	ทั้งนี้	เพื่อเป็นการ
สนบัสนุนการท�างานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิซึง่มอี�านาจหน้าทีใ่นการปกป้องและคุม้ครองสทิธมินษุยชน
ให้แก่ประชาชน	รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

สือ่มวลชนได้รบัความรูแ้ละความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัหลักการสิทธมินษุยชน	ตลอดจนเรียนรู้จากกรณศึีกษา
ทีส่ือ่มวลชนละเมิดสทิธแิละเสรภีาพในรปูแบบต่าง	ๆ 	และได้รูถ้งึปัญหาอุปสรรคในการน�าเสนอข่าวในประเด็นเกีย่วกบัการ
ละเมดิสทิธิมนษุยชนและเสรภีาพของบคุคลอืน่	และน�าข้อคดิเหน็	ข้อเสนอแนะไปสูก่ารพฒันามาตรฐานทางวชิาชพีต่อไป
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๒.๓.๗	 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 การส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักในการเสนอข่าวที่
เคารพสิทธิมนุษยชน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น	และ	
ส่งผลกระทบกบัประชาชน	ให้แก่สือ่มวลชนได้รบัทราบอย่างถกูต้อง	และเพือ่สร้างความร่วมมอืและสมัพนัธภาพทีดี่ร่วมกบั
เครือข่ายสื่อมวลชน	ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่สังคมต่อไป	กลุ่มเป้าหมายประกอบ
ด้วย	สือ่มวลชนทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมิูภาค	นกัวชิาการ	และผูท้รงคณุวฒุด้ิานสทิธมินษุยชน	ทัง้นี	้เพือ่เป็นการสนบัสนนุ
การท�างานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ซึ่งมีอ�านาจหน้าที่ในการปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่
ประชาชน	รวมถึง	การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

สือ่มวลชนได้รบัความรูแ้ละความเข้าใจทีถ่กูต้องเกีย่วกบัหลักการสิทธมินษุยชน	ตลอดจนเรียนรู้จากกรณศึีกษา
ที่สื่อมวลชนละเมิดสิทธิและเสรีภาพในรูปแบบต่าง	 ๆ	 และได้รู้ถึงปัญหาอุปสรรคในการน�าเสนอข่าวในประเด็นเกี่ยวกับ	
การละเมดิสทิธมินษุยชนและเสรภีาพของบคุคลอืน่	และน�าข้อคดิเห็น	ข้อเสนอแนะไปสู่การพัฒนามาตรฐานทางวชิาชพีต่อไป

๒.๓.๘	 โครงการสมัมนา	เรือ่ง	พระราชก�าหนดการประมงกบัการประมงทีย่ัง่ยนื	ระหว่างวนัที	่๕	–	๖	กนัยายน	๒๕๕๙	

สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้ออกพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งมีบทบัญญัติบางมาตรา
ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวประมงพื้นบ้านและชาวประมงขนาดเล็ก	 รวมถึงกระทบต่อการจัดการทรัพยากร	
ทางทะเลและชายฝั่ง	 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีการสัมมนาระดมความคิดเห็นเพื่อให้สาธารณชนและ	
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเห็นความส�าคัญของสิทธิชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเล	ชายฝั่ง	และการประมงอย่างยั่งยืน

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

ผูเ้ข้าร่วมสมัมนาได้แลกเปลีย่นความคดิเหน็ร่วมกนั	และจดัท�าข้อเสนอแนะต่อรฐับาลและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	ดงันี้
๑.	นิยามของค�าว่า	 “ประมงพื้นบ้าน”	 และ	 “ประมงน�้าจืด”	 ยังขาดค�าอธิบายที่ชัดเจน	 จึงเสนอให้หมายถึง		

การท�าการประมงที่สงวนไว้ให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น	และต้องเป็นการท�าการประมงด้วยเรือตนเอง
๒.	การก�าหนดประเภทเครื่องมือที่ใช้ในการท�าประมงพ้ืนบ้าน	 ต้องค�านึงถึงประเภทของเครื่องมือและวิธีการ

ท�าการประมงที่ไม่เป็นการท�าลายพันธุ์สัตว์น�้าวัยอ่อน
๓.	ควรใช้ประเภทของเครื่องมือในการท�าประมงเป็นตัวก�าหนดเขตพ้ืนที่ในการท�าประมงมากกว่าการก�าหนด

โดยขนาดของเรือประมง
๔.	พระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	มาตรา	๑๐	บญัญติัว่า	“ห้ามมใิห้ผู้ใดใช้เรือไร้สัญชาติท�าการประมง”	

ท�าให้ส่งผลกระทบต่อเรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็ก	เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง	การประกาศให้ขึ้นทะเบียนเรือมี
ระยะเวลาสั้น	 และจ�านวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปรับเรื่องมีน้อย	 ท�าให้ชาวประมงพ้ืนบ้านไม่สามารถไปข้ึนทะเบียนเรือได้ตาม
ก�าหนดเวลา	ดังนั้น	จึงควรมีข้อยกเว้น	ตามกฎหมาย

๕.	เห็นควรให้มีการยกเลิกพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ในมาตรา	๓๔	ที่บัญญัติว่า	“ห้ามมิให้ผู้ได้
รับใบอนุญาตท�าการประมงพื้นบ้านท�าการประมงในเขตทะเลนอกชายฝั่ง”

๖.	 การก�าหนดเขตทะเลชายฝ่ังมผีลกระทบต่อชาวประมงพืน้บ้าน	เหน็ควรให้ก�าหนด	ตามสภาพแวดล้อมในแต่ละพืน้ที่
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๗.	ควรเพิม่ข้อความในมาตรา	๒๕	ของพระราชก�าหนดการประมง	พ.ศ.	๒๕๕๘	ดังนี	้“(๕)	สนบัสนนุงบประมาณ
เพื่อการศึกษาวิจัยแบบมีส่วนร่วมและอนุรักษ์ทรัพยากรทางน�้าในพื้นที่อนุรักษ์”

๘.	จัดแผนงานเฉพาะให้ชุมชนประมงท้องถิ่นสามารถน�าเสนอแผนงานหรือโครงการ	 ในการบริหารจัดการ	
การประมงอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๙.	ในเรือ่งของการจดทะเบียนเรอื	กรมเจ้าท่าต้องท�าการประชาสัมพันธ์ข้อมลูข่าวสารให้กบัชาวประมงพืน้บ้าน
อย่างครอบคลุม

๑๐.	การก�าหนดสัดส่วนและองค์ประกอบของคณะกรรมการประมงจังหวัดท่ีผ่านมาเสียงส่วนใหญ่เป็น	
ส่วนราชการ	ต้องมีการก�าหนดสัดส่วนคณะกรรมการประมงจังหวัดให้เท่ากันระหว่างส่วนราชการกับองค์กรชุมชน

๒.๓.๙	 โครงการประชุมสามัญระดับโลกสมาคมสากลเพื่อหญิงรักหญิง	ชายรักชาย	คนรักสองเพศ	คนข้ามเพศ	
และคนมีสองเพศ	ครั้งที่	๒๘

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับสมาคมสากลเพื่อหญิงรักหญิง	ชายรักชาย	คนรักสองเพศ	
คนข้ามเพศ	และคนมสีองเพศ	(International	Lesbian	Gay	Bisexual	Trans	and	Intersex	Association	:	ILGA)	สมาคม
ฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย	หน่วยงานภาครัฐ	 และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมสามัญระดับโลกสมาคมสากลเพื่อ
หญิงรักหญิง	ชายรักชาย	คนรักสองเพศ	คนข้ามเพศ	และคนมีสองเพศ	ครั้งที่	๒๘	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักกิจกรรม
ความหลากหลายทางเพศ	ผู้แทนองค์กรภาครัฐ	ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน	และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถีไม่ตรงกับเพศก�าเนิดในประเทศไทยและประเทศ	
อื่น	 ๆ	 ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ข้อท้าทาย	 ปัญหาอุปสรรค	 และความก้าวหน้าในการด�าเนินงานท่ีผ่านมา	 รวมทั้ง	
การเผยแพร่องค์ความรูแ้ละกลไกในการปกป้องสทิธขิองบคุคลและป้องกนัไม่ให้เกดิการเลอืกปฏบัิติโดยไม่เป็นธรรมเพราะ
เหตุแห่งเพศที่มีอยู่ในปัจจุบัน	อันจะน�ามาสู่การพัฒนาความรู้ทักษะของผู้ปฏิบัติงานในการปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	
ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความซับซ้อนและข้อท้าทายที่แตกต่างกันตามวิวัฒนาการด้านสิทธิมนุษยชนของแต่ละ
ประเทศ	 โดยเฉพาะประเด็นข้อห่วงใยเกี่ยวกับการน�าเสนอข่าวต่อสาธารณชน	อันจะต้องค�านึงถึงสิทธิของบุคคลซึ่งม	ี
อตัลกัษณ์ทางเพศและเพศวิถีไม่ตรงกบัเพศก�าเนิด	เพือ่ป้องกนัการดหูมิน่และลดทอนศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	ทัง้นี	้การด�าเนนิ
การประกอบด้วย

๑.	การจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสื่อสารมวลชนและเยาวชน	 เรื่อง	 การเสนอข่าว	
เก่ียวกับบุคคลซึ่งมีอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถีไม่ตรงกับเพศก�าเนิด	 เพ่ือคุ้มครองสิทธิของบุคคลและป้องกันการดูหมิ่น
และลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	ระหว่างวันที่	๑๗	–	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	

๒.	การจดัโครงการประชุมสามญัระดบัโลกสมาคมสากลเพือ่หญงิรักหญงิ	ชายรกัชาย	คนรกัสองเพศ	คนข้ามเพศ		
และคนมีสองเพศ	ครั้งที่	๒๘	ระหว่างวันที่	๒๘	พฤศจิกายน	–	๒	ธันวาคม	๒๕๕๙

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
การจัดอบรมความรู้ในประเด็นการน�าเสนอข่าวเกี่ยวกับบุคคลซ่ึงมีอัตลักษณ์ทางเพศและเพศวิถีไม่ตรงกับเพศ

ก�าเนดิ	เพ่ือคุม้ครองสทิธิของบุคคลและป้องกันการดหูมิน่และลดทอนศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์	ได้รบัความสนใจจากเยาวชน	
นกัวชิาการ	นกัสือ่สารมวลชนต่าง	ๆ 	เข้าร่วมอบรม	อาทิ	หนงัสือพิมพ์แนวหน้า	สถานโีทรทัศน์ไทยพีบเีอส	(Thai	PBS)	สถานี
โทรทัศน์สปริงนิวส์	(Spring	News)	สถานี	TNN24	รวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ต่าง	ๆ	โดยกระบวนการฝึกอบรมจะเป็นการ
เพ่ิมทกัษะความรูใ้ห้แก่ผูเ้ข้าร่วมผ่านการบรรยายอภปิรายแลกเปล่ียนประสบการณ์จากวทิยากรซ่ึงเป็นนักกจิกรรมด้านสทิธิ	
ของบคุคลหลากหลายทางเพศ	นกัวชิาการ	นกัสือ่สารมวลชน	รวมถงึให้ผูเ้ข้าร่วมได้ฝึกปฏบิติัผ่านการจดัท�าข่าวในพืน้ทีจ่รงิ		
ซึ่งกิจกรรมการอบรมได้มีการน�าเสนอในข่าวและสื่ออื่น	 ๆ	 ส�าหรับการจัดประชุมสามัญระดับโลกสมาคมสากลเพื่อหญิง
รักหญิง	 ชายรักชาย	 คนรักสองเพศ	 คนข้ามเพศ	 และคนมีสองเพศ	 ครั้งที่	 ๒๘	 ได้รับความสนใจจากภาคส่วนต่าง	 ๆ		
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โดยมีผู้เข้าร่วมจาก	 ๙๘	 ประเทศทั่วโลกกว่า	 ๖๘๐	 คน	 ท�าให้เกิดการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ของ	
กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศในวงกว้าง	รวมถึงการน�าเสนอข้อท้าทายและอุปสรรคปัญหาที่ท�าให้เกิดการเลือก
ปฏบัิตโิดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตแุห่งเพศ	ตลอดจนแนวปฏบิติัทีดี่ในการส่งเสริมและคุม้ครองสิทธมินษุยชนของบคุคลทีมี่	
ความหลากหลายทางเพศ	ท�าให้เกิดการเผยแพร่ข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับรู้และเรียนรู้	อันจะส่งเสริมให้
เกิดกระแสสังคมที่จะคุ้มครองสิทธิของบุคคลและยุติการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมเพราะเหตุแห่งเพศในสังคม

๒.๓.๑๐	โครงการสัมมนา	เรื่อง	การติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	....

สืบเนื่องจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติแร่	 พ.ศ.	 ๒๕๑๐	 ให้มี
ความก้าวหน้ายิ่งขึ้น	 โดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	 ....	 (ฉบับวันที่	 ๒๕	พฤศจิกายน	
๒๕๕๙)	ซึ่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ได้รับหลักการในวาระที่	 ๑	แล้ว	 โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด�าเนิน
การจัดสัมมนาเรื่อง	 “การติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่	 พ.ศ.	 ....”	 เมื่อวันที่	 ๒๕	 พฤศจิกายน	๒๕๕๙		
ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	โดยเชิญนักวิชาการ	องค์กรเอกชน	เครือข่ายภาคประชาชน	เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง	

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การสัมมนาเรื่อง	การติดตามผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	....	ได้มีความเห็น	ข้อเสนอแนะ	และ	
ข้อสังเกตเพิ่มเติมต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติบางมาตราของ	
ร่างพระราชบัญญัติแร่	พ.ศ.	....	ในวาระที่	๒	และวาระที่	๓	ดังนี้

ข้อเสนอแนะ

๑.	ควรก�าหนดให้มคีณะกรรมการคณะหนึง่	 เพือ่ร่วมกนัท�าหน้าทีใ่นการทบทวน	หรอืยกร่างกฎหมายล�าดบัรอง	
กฎกระทรวง	ระเบียบ	ประกาศหรอืค�าสัง่	ตามพระราชบญัญัตนิี	้เพือ่เป็นการสร้างหลกัประกนัว่า	การตรากฎหมายล�าดบัรอง	
จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัตแิร่	พ.ศ.	....	ทีส่ภานติบิญัญตัแิห่งชาตไิด้ให้ความเหน็ชอบให้ตราเป็นกฎหมาย

๒.	ควรก�าหนดระยะเวลาการตรากฎหมายล�าดับรองเป็น	 ๓	 กลุ่มตามความเร่งด่วน	 คือ	 กฎหมายล�าดับรองที่
ต้องด�าเนินการตราในระยะไม่เกิน	๓	เดือน	กฎหมายล�าดับรองที่ต้องด�าเนินการตรา	ภายใน	๑	ปี	และกฎหมายล�าดับรอง
ที่ต้องด�าเนินการตรา	ภายใน	๒	ปี

ข้อสังเกต

๑.	มาตรา	๗/๑	ก�าหนดให้ประธานสภาการเหมอืงแร่	และประธานสภาอตุสาหกรรม	เป็นกรรมการโดยต�าแหน่ง
ในคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ	 และมาตรา	 ๒๔	 ก�าหนดให้ผู้แทนสภาการเหมืองแร่	 เป็นกรรมการ
โดยต�าแหน่งในคณะกรรมการแร่จังหวัด	 ถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ในต�าแหน่ง
กรรมการ

๒.	มาตรา	 ๔๙	 (๑)	 ควรก�าหนดให้อธิบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการแร่จังหวัด	 เป็นผู้มีอ�านาจออก
ประทานบัตรการท�าเหมืองแร่ประเภทที่	 ๑	 แทนการให้อ�านาจแก่เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจ�าท้องท่ีเป็นผู้ออก
ประทานบัตร
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บทที ่ ๒

๒.๓.๑๑	 โครงการสัมมนา	 เรื่อง	 กรณีคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎร	 อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานใน
พื้นที่ภาคตะวันออก	

จากกรณีท่ีพบว่า	 ยังมีคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในหลายพื้นที่	 จึงได้จัดให้มีการประชุมที่
จังหวัดสระแก้ว	 ระหว่างวันท่ี	 ๑๙	 –	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐	ณ	 อ�าเภออรัญประเทศ	 จังหวัดสระแก้ว	 เพื่อตรวจสอบ	
ข้อเท็จจรงิ	รบัฟังสภาพปัญหา	ผลกระทบ	ท�าความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย	การลงรายการสัญชาติไทยของบคุคลสัญชาตไิทย
ที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎร	และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	อันเป็นการประสานการคุ้มครองและส่งเสริมด้าน	
สทิธมินุษยชน	รวมถงึก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้	ซึง่สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์	กสม.	พ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๕	
โดยมุ่งการท�างานร่วมกับเครือข่าย	 เพื่อให้เกิดการสร้างพลังในการท�างานร่วมกัน	 รวมถึงพัฒนาการด�าเนินงานและจัดให้
มีแผนการท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และชุมชน	ในการส่งเสริมและคุ้มครอง	
สทิธมินุษยชน	และหาแนวทางให้ความช่วยเหลอื	กรณ	ี“กลุม่บตุรของบคุคลสญัชาตไิทยทีเ่กดิในต่างประเทศ	ซึง่บดิา	และ	/	หรอื	
มารดาไม่มเีอกสารแสดงตนและเสยีชวีติ”	ถอืว่าเป็นบคุคลสัญชาติไทยตกหล่น	อาศยัอยูต่ามแนวเขตจังหวดัสระแก้ว	ตดิต่อ
อาณาเขตประเทศกัมพูชา	 แต่ภาวะสงครามภายในประเทศกัมพูชาในอดีต	ท�าให้ต้องถอยกลับมาประเทศไทยโดยที่ไม่มี
การส�ารวจจ�านวนบุคคล	ประกอบกบัช่วงเวลานัน้	กไ็ม่มกีารจดัเก็บข้อมูลประชากรในระบบของทะเบยีนราษฎรของไทยที่	
ถกูต้องและครบถ้วน	โดยบุคลากรทางทะเบียนของอ�าเภออรญัประเทศไม่สามารถรบัค�าร้องขอเพิม่ชือ่ของผูป้ระสบปัญหาได้		
เนื่องจากไม่มีเอกสาร	 หรือความเชื่อใด	 ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลว่า	 เป็นพี่น้องท่ีมีบิดา	 มารดาเป็นคน
เดียวกัน	 ซึ่งเป็นได้แค่เพียงพยานบอกเล่าเท่านั้น	 แต่ไม่มีเอกสารหลักฐานในการยืนยันในการพิสูจน์ตัวบุคคล	 แม้ว่าจะมี
ก�านัน	ซึ่งเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านที่รู้เห็นว่า	มีภูมิล�าเนาอยู่ที่ต�าบล/อ�าเภอนี้	มานานกว่าประมาณ	๔๐	ปี	อีกทั้งยังมีครอบครัว	
รวมถึงบุตรหลานอาศัยอยู่ในพื้นที่ตลอดมาอีกด้วย

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

เนื่องจากพื้นที่อ�าเภออรัญประเทศ	 จังหวัดสระแก้ว	 ติดกับอาณาเขตของประเทศกัมพูชา	 ซึ่งอดีตเคยมี
เหตุการณ์สู้รบภายในประเทศกัมพูชาท�าให้มีพี่น้องประชาชนหลบหนีภัยสงครามเข้ามาในอ�าเภออรัญประเทศ	และป	ี
๒๕๓๕	ได้มีการส�ารวจจ�านวนบุคคลไว้	แต่ไม่ได้ท�าทะเบียนสถานะบุคคล	จึงเป็นเหตุให้มีบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ในขณะนี	้ฉะนัน้	เพือ่เป็นการก�าหนดให้มกีารพสิจูน์ความเป็นคนไทยทีต่กหล่นทางทะเบยีน	(พิสูจน์ความเป็นคนไทย)	ควร
ที่จะก�าหนดให้มีการด�าเนินการหรือได้มีการหารือปัญหาไปยังกรมการปกครองเพื่อก�าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ	ดังนี้

แนวทางการแก้ไขปัญหา

๑.	ควรด�าเนินการส�ารวจ	ตรวจสอบบคุคลในหมูบ้่าน	ต�าบล	ให้ชดัเจนอย่างถกูต้องและตรงไปตรงมา	(ด�าเนิน
การแบบธรรมชาติเพื่อป้องกันการแอบอ้าง)	โดยให้ก�านันและผู้ใหญ่บ้านที่รับผิดชอบจัดท�าข้อมูลบุคคล	และขับเคลื่อนให้
มีการก�าหนดสถานะบุคคลต่อไป

๒.	การตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม	 (DNA)	 ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการของนายทะเบียนอ�าเภอ	 จะมีแนวทาง
ส�าหรับพิจารณาด�าเนินอย่างไรต่อไป	หรือไม่	และรวมถึงในกรณีศึกษาว่าเป็นลูกไทย	ที่มีจุดเกาะเกี่ยวอย่างไร	กับใครหรือ
ไม่	ตามที่มีข้อเสนอและข้อกังวลไว้

๓.	ส่วนปัญหาที่มีเจ้าหน้าที่ฯ	 ด้านทะเบียนจ�านวนน้อยนั้น	 เป็นปัญหาในระดับพ้ืนท่ีของการปฏิบัติงานใน
หลาย	ๆ	แห่ง
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ข้อเสนอแนะ 

ให้นายทะเบียนอ�าเภอต่าง	 ๆ	 ในจังหวัดสระแก้ว	 รับรู้และยอมรับการตรวจพิสูจน์เกี่ยวกับสารพันธุกรรม	
(DNA)	 ยึดถือการสอบปากค�าเป็นหลักในการก�าหนดสถานะบุคคลส�าหรับบุคคลสัญชาติไทยที่มีจุดเกาะเกี่ยว	ซึ่งเป็นไป
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่สนับสนุนให้มีการตรวจ	 DNA	 รวมถึงประเด็นการจดทะเบียนสมรสระหว่างบุคคล
สัญชาติไทยกับบุคคลต่างด้าว	 ตามหลักการสิทธิมนุษยชนว่าด้วยสิทธิการก่อตั้งครอบครัว	 นอกจากนี้	 ยังเห็นพ้องกันใน
เรื่องการส�ารวจตรวจสอบบุคคลในหมู่บ้าน	ต�าบล	ให้ชัดเจนอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา	โดยด�าเนินการแบบธรรมชาติ
เพื่อป้องกันการแอบอ้าง	มีก�านัน	ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการชุมชนที่รับผิดชอบจัดท�าข้อมูลบุคคล	และขับเคลื่อนให้มี
การก�าหนดสถานะบุคคลต่อไป	ในส่วนของกรณีที่มีพบโดยทั่วไปว่า	บุคลากรด้านทะเบียนที่มีจ�านวนน้อยนั้น	 เป็นปัญหา
ในหลาย	ๆ	ส�านักทะเบียน	หากจะให้ภารกิจที่ร่วมกันขับเคลื่อน	ควรจะมีการสนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเข้า
มาร่วมปฏิบัติงาน	จึงเสนอเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหา	ดังนี้

๑.	ให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน	(หยิบยก)	กรณีดังกล่าว	โดยไม่ต้องมี	ผู้ร้องเรียน	เนื่องจาก
ได้มีการพบข้อมูลที่เพียงพอ	ที่จะน�าไปสู่การตรวจสอบ	 และผลักดันให้มีกิจกรรมร่วมกัน	 เพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ
บุคคลสัญชาติไทย	และบุคคลที่มีจุดเกาะเกี่ยวกับบุคคลสัญชาติไทย

๒.	ให้มกีจิกรรม/โครงการทีส่นบัสนนุกระบวนการรวบรวมพยานหลกัฐาน	เพือ่น�าไปสูก่ารพิสจูน์สทิธทิีเ่ก่ียว
กับการก�าหนดสถานะบุคคลในลักษณะต่าง	ๆ	ร่วมกับภาคีเครือข่าย	ทั้งภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	และชุมชน	
เพราะมีทั้งกลุ่มเด็ก	 เยาวชน	ผู้สูงอายุ	และผู้พิการ	ที่รอคอยการก�าหนดสถานะบุคคลอีกมากมาย	 เนื่องจากในอดีตไม่ได้
ด�าเนินการอย่างจริงจัง	ต่อเนื่อง	ท�าให้ขาดโอกาส

๓.	 เห็นควรมีข้อเสนอแนะและผลักดันให้กระทรวงมหาดไทย	 รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาด�าเนิน
การต่อการก�าหนดสถานะบุคคลในลักษณะต่าง	 ๆ	 ร่วมกับภาคีเครือข่าย	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	ภาคประชาสังคม	 และ
ชุมชนอย่างมีประสิทธิผล	ต่อเนื่อง

๒.๓.๑๒	 โครงการจัดงาน	 การเชิดชูเกียรติผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 เมื่อวันที่	 ๖	 มีนาคม	 ๒๕๖๐		
ณ	โรงแรมแอมบาสเดอร์	กรุงเทพมหานคร

เนื่องในวันที่	๘	มีนาคมของทุกปี	ก�าหนดให้เป็นวันสตรีสากล	เพื่อเป็นการยกย่องและให้ความส�าคัญ
กับบทบาทสตรีที่เพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบัน	โดยกลุ่มสตรีในทุกทวีป	มีเชื้อชาติ	ศาสนา	ในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
จะมาร่วมตัวกัน	เพื่อระลึกถึงการต่อสู้ของสตรีที่มีมาอย่างยาวนานของสตรี	และร่วมกันผลักดันเพื่อให้เกิดความเสมอภาค	
ความยุติธรรม	ความมีสันติภาพ	และการพัฒนาบทบาทของสตรีที่มากขึ้น

ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดงานเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติของสตรีที่อุทิศตนเพื่อปกป้อง	
สิทธิมนุษยชนในสังคมไทย	 โดยมีการคัดเลือกสตรีผู้ที่อุทิศตนเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน	 ซึ่งมีผู้ที่ได้รับการประกาศเชิดชู
เกียรติทั้งหมด	จ�านวน	๘	ท่าน	คือ
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๑.	ภิกษุณีธัมมนันทา	นักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนาของผู้หญิง
๒.	นางสาวแวววรินทร์	 บัวเงิน	 ตัวแทนกลุ่มรักษ์บ้านแหง	 จังหวัดล�าปาง	 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	

ด้านสิ่งแวดล้อม	ปกป้องชุมชนจากผลกระทบในการท�าเหมืองแร่
๓.	นางรอกีเย๊าะ	 สะมะแอ	 ตัวแทนกลุ่มสตรีเครือข่ายฅนรักษ์เมืองเทพา	 จังหวัดสงขลา	 ผู้หญิงนักปกป้อง

สิทธิมนุษยชนด้านพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
๔.	 นางสาวพนา	 เจริญสุข	 ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 ผู้ก้าวผ่านการถูกละเมิดสิทธิมาเป็นนักปกป้อง

สิทธิจากความรุนแรง
๕.	คณุเจษฏา	แต้สมบตั	ิตวัแทนเครอืข่ายเพ่ือนกะเทยเพ่ือสิทธมินษุยชน	องค์กรท่ีท�างานปกป้องสิทธมินษุยชน	

ของกะเทย/คนข้ามเพศ	(Transgender)
๖.	นางสาวคะติมะ	หลีจ๊ะ	ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชาติพันธุ์	และเพื่อที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ท�ากิน
๗.	นางนงนุช	 นบนอม	 ตัวแทนเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน	 จังหวัดกระบี่	 ผู้หญิงนักปกป้อง	

สิทธิมนุษยชนด้านพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นธรรม
๘.	นางสาวณัฐพร	อาจหาญ	หญิงสาวลูกอีสาน	นักปกป้องสิทธิชุมชน	สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	

ในการจัดงานเนื่องในวันสตรีสากล	๖	มีนาคม	๒๕๖๐	มีการอภิปราย	เรื่อง	“ผู้หญิงปกป้องสิทธิมนุษยชน:	การ
ขับเคลื่อนเพื่อความยุติธรรมในสังคม”	 และแลกเปล่ียนประสบการณ์	 อีกท้ังมีการมอบเกียรติบัตรและให้ผู้ท่ีได้รับรางวัล
น�าเสนอประสบการณ์ในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน	ผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ	ได้พูดถึงแรงบันดาลใจที่ตนเองได้	
ก้าวข้ามความกลัวในจิตใจของตนเอง	 เข้ามาสู่การปกป้องสิทธิของตนเอง	 สิทธิครอบครัว	 สิทธิชุมชน	 เพ่ือสร้างความ	
เป็นธรรมและความเสมอภาคให้เกิดขึ้น	 กลไกของรัฐควรจะสนับสนุนศักยภาพทางจิตใจและศักยภาพของเครือข่ายสตร	ี
และผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสภาพด้วย	 จึงอยากจะให้ทุกคนได้ท�าหน้าส่งเสริมคุ้มครองปกป้องสิทธิสตรี	 สิทธิของ
ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ	เพศสภาพ	เพศวิถี	เพื่อให้มีพื้นที่ในสังคม	มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียม	และร่วมกัน
สร้างสงัคมทีมี่สันตภิาพ	เป็นธรรมและมคีวามเสมอภาครฐัต้องไปให้ถงึการยตุกิารฟ้องร้องกับนกัปกป้องสทิธมินษุยชนเพือ่
ให้นักปกป้องสทิธมินษุยชนหยดุพดู	หรอืหยดุการเคลือ่นไหวในการตรวจสอบการละเมดิสทิธ	ิแต่ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนมี	
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น	 และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน	 ในกรณีที	่
นกัปกป้องสทิธมินษุยชนทีถ่กูข่มขูค่กุคาม	สงัหารหรอืการถกูด�าเนนิคด	ีรฐัต้องให้ความส�าคญัในการสอบสวน	ต้องเข้าร่วม
การสังเกตการณ์ในคดี	และพยายามทุกวิถีทางให้น�าผู้ที่กระท�าความผิดมาลงโทษตามกฎหมาย

๒.๓.๑๓	โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิาร	เร่ือง	การเสริมสร้างสมรรถนะผู้หญงิมสุลิมจังหวดัชายแดนภาคใต้ภายใต้
โครงการจดัท�าข้อเสนอแนะนโยบายหรอืข้อเสนอในการปรบัปรงุกฎหมาย	เพือ่ส่งเสรมิการเข้าถงึความยตุธิรรมของผูห้ญิง
มุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระหว่างวันที่	๖	–	๘	พฤษภาคม	๒๕๖๐	โรงแรมซีเอส	ปัตตานี	จังหวัดปัตตานี	การประชุม
เชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 “การเสริมสร้างสมรรถนะผู้หญิงมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต้”	 เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ	
สทิธมินษุยชนของผูห้ญิงมสุลมิภายใต้บรบิทของความรนุแรงทีเ่กดิขึน้ต่อผูห้ญงิมสุลมิในรปูแบบต่าง	ๆ 	การสร้างความเข้าใจ
ในหลักการที่แท้จริงของศาสนาอิสลามที่ยอมรับความเสมอภาคระหว่างเพศ	 บทบาท	 และสิทธิของผู้หญิง	 ซ่ึงสอดคล้อง
กับอนุสัญญา	CEDAW	รวมถึงการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาแนวปฏิบัติในการส่งเสริมการเข้าถึงความยุติธรรมและ	
การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	
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ผลส�าเร็จ/ความก้าวหน้าในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ	 ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐ	 องค์กรภาคเอกชนและ	
ภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ในการเข้าร่วม	 และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ	 ท่ีมาให้ความรู้ความ
เข้าใจในอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง	หรืออนุสัญญา	CEDAW	พร้อมทั้งให้ร่วมกันยกตัวอย่างสภาพ
ปัญหาทีเ่กิดขึน้และร่วมอภิปรายถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา	อกีทัง้มกีารวเิคราะห์สภาพปัญหาการเข้าถงึความยติุธรรมของ	
ผู้หญิงมุสลิม	 โดยสะท้อนมุมมองให้ผู้เข้าร่วมเห็นถึงความสอดคล้องสัมพันธ์กันของแนวคิดศาสนาอิสลามกับข้อก�าหนด	
ตามอนุสัญญา	CEDAW	และได้อธิบายถึงแนวคิดเบื้องต้นของศาสนาอิสลาม	และบรรยากาศความขัดแย้งระหว่างศาสนา
อิสลามกับแนวคิดสิทธิมนุษยชน	ส่วนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะน�าไปรวบรวม
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการพัฒนากลไก		
แนวปฏิบตัแิละกฎหมายในการคุม้ครองสทิธิมนษุยชนของผู้หญงิ	โดยเฉพาะผู้หญงิมสุลิมในพ้ืนทีจั่งหวดัชายแดนใต้	อกีทัง้
จะน�าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาเป็นข้อมลูสนับสนุนในการท�าความเข้าใจกบัผูน้�าศาสนาในพืน้ทีแ่ละส�านกัจฬุาราชมนตร	ีเพือ่
ยังผลให้เกิดการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงอย่างยั่งยืนต่อไป

๓. กำรจดัท�ำขอ้เสนอแนะนโยบำยและขอ้เสนอในกำรปรบัปรงุกฎหมำย และ
กฎ เพ่ือส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุง
กฎหมาย	และกฎ	ต่อรฐัสภา	และคณะรัฐมนตรเีพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครอง
สิทธิมนุษยชน	 เป็นอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	พ.ศ.	๒๕๔๒	
มาตรา	๑๕	(๓)	โดยมีผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
ดังนี้

๓.๑ รายงานผลการพิจารณาเพ่ือเสนอนโยบายหรือ 
ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎ ต่อรัฐสภา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการติดตามการ
ด�าเนินการตามข้อเสนอแนะนโยบาย จ�านวน ๑๒ เรื่อง ดังนี้

๓.๑.๑	ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.		....	
๓.๑.๒	ร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.		....		
๓.๑.๓	การแก้ไขปัญหาเขตป่าสงวนแห่งชาติและเขตอทุยานแห่งชาติกบัท่ีดินเอกชนทับซ้อน	และกรณรีาษฎรได้

รบัความเดอืดร้อนจากมาตรการทวงคนืผนืป่าตามค�าสัง่คณะรกัษาความสงบแห่งชาติ	ที	่๖๔/๒๕๕๗	ลงวนัที	่๑๔	มถินุายน	
๒๕๕๗	และที่	๖๖/๒๕๕๗	ลงวันที่	๑๗	มิถุนายน	๒๕๕๗	

๓.๑.๔	 การแก้ไขปัญหาการบรหิารจดัการทรพัยากรพลงังานของประเทศไทย
๓.๑.๕	สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	 กรณีพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย	พ.ศ.	 ๒๕๕๘	

ก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของพนักงานรักษาความปลอดภัย
๓.๑.๖	 สิทธด้ิานแรงงานอนัเกีย่วเนือ่งจากสทิธปิระกนัสงัคม	กรณขีอให้ปรบัปรงุแก้ไขพระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม	

พ.ศ.	๒๕๓๓
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บทที ่ ๒

๓.๑.๗	สทิธชิมุชน	กรณกีล่าวอ้างว่าการก่อสร้างคลงัก๊าซแหลมใหญ่มผีลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและการประกอบอาชพี
ของชุมชนคลองน้อย	

๓.๑.๘	การถูกคุมขังเกินกว่าโทษตามค�าพิพากษา
๓.๑.๙	 สทิธิในกระบวนการยุติธรรม	กรณีปัญหาการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีการอายัด
๓.๑.๑๐	แนวทางการเยียวยาความเสียหาย	 กรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนและกรณีการเยียวยาตามหลัก

มนุษยธรรม
๓.๑.๑๑	สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ	 กรณีนโยบายและแผนการด�าเนินงานเพื่อ

ความพิการแต่ก�าเนิด	โดยการก�าหนดให้กรดโฟลิกเป็นส่วนประกอบในอาหาร
๓.๑.๑๒	สทิธใินการได้รบับรกิารสาธารณสขุและสวสัดกิารจากรัฐ	อนัเก่ียวเนือ่งกับสทิธแิละสถานะบคุคลกรณี

การเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัยในเมือง	(urban	refugee)

๓.๒ การให้ความเห็นต่อร่างกฎหมายของหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในด้านสิทธิมนุษยชน 
จ�านวน ๔ เรื่อง ดังนี้ 

๓.๒.๑ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
กฎหมายดงักล่าวมคีวามเกีย่วข้องกับร่างพระราชบญัญตักิารพัฒนาดจิทิลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคม	พ.ศ.	....	และ

ร่างประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม	 ท่ีจะมีผลใช้บังคับในอนาคตเพ่ือให้สามารถปฏิบัติและสอดรับกับ	
พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์	

๓.๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ก�าหนดอายุขั้นต�่าในการรับผิดทางอาญาของเด็กจาก	๑๐	ปี	เป็น	๑๒	ปี	และฐานความผิดซื้อขายเด็กและลักพา

เด็ก	และก�าหนดเพิ่มอายุความในกรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ	และเงื่อนไขในการร้องทุกข์
๓.๒.๓ ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 
กรณีแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การอุทธรณ์หรือฎีกาที่ก�าหนดให้จ�าเลยที่ต้องรับโทษจ�าคุก	 หรือสถานที่หนักกว่า

จ�าคุกซึ่งไม่ได้ถูกคุมขังจะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาได้ต่อเมื่อมาแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาลในขณะยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา	
๓.๒.๔ ร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด พ.ศ. ....

๔. ผลกำรด�ำเนินงำนกำรศึกษำวิจัยด้ำนสิทธิมนุษยชน

๔.๑ ผลการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 

ในการปฏิบัตหิน้าทีข่องคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	(กสม.)	ตามทีก่ฎหมายก�าหนด	อาท	ิการตรวจสอบ
และรายงานการกระท�าหรอืการละเลยการกระท�าอนัเป็นการละเมิดสิทธมินษุยชนหรอือนัไม่เป็นไปตามพนัธกรณรีะหว่าง
ประเทศเก่ียวกับสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี	 การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	
หรือข้อบังคับต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	การจัดท�ารายงานประจ�าปีเพื่อประเมิน
สถานการณ์ด้านสทิธมินษุยชนภายในประเทศเสนอต่อรฐัสภาและคณะรฐัมนตร	ีจ�าเป็นต้องอาศยัองค์ความรูท้างวชิาการที่
ได้จากการศึกษาวิจัยเพื่อให้การด�าเนินการดังกล่าวเกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ซึ่งในระยะเวลาที่ผ่านมา	กสม.	ได้สนับสนุนให้
มีการศึกษาวิจัย	เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน	ทั้งการศึกษาวิจัยเพื่อสนับสนุนการจัดท�ารายงานการตรวจสอบเรื่อง
ร้องเรียนหรือการจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบาย/ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	การศึกษาวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน
การจัดท�ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ�าปี	การศึกษาวิจัยเพื่อการส่งเสริมสนับสนุนให้สังคม/ภาคส่วน
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ต่าง	ๆ 	เคารพสทิธิมนุษยชน	รวมไปถงึการศึกษาวจิยัเพือ่สร้างองค์ความรูแ้ละพฒันาประสทิธภิาพในการท�างานขององค์กร	
โดยในปี	๒๕๖๐	กสม.	ได้ด�าเนินการศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชนแล้วเสร็จ	รวม	๓	เรื่อง	และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ
ศึกษาวิจัย	อีกจ�านวน	๓	เรื่อง	ได้ด�าเนินการน�าผลงานการศึกษาวิจัยที่ด�าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจัดท�าสื่อเพื่อเผยแพร่
ผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม	โดยมีรายละเอียด	ดังนี้

การศึกษาวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน จ�านวน	๓	เรื่อง	ได้แก่

๑. การศึกษาวิจัย เรื่อง “การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due 
Diligence) และการจัดท�าคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม รวมทั้ง
รายการตรวจสอบ (checklist) ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม”

ผูศ้กึษาวจิยั	:	สถาบันวิจัยและให้ค�าปรกึษาแห่งมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	(นางสาวสฤณ	ีอาชวานนัทกลุ)
สาระส�าคัญของการศึกษาวิจัย 
โครงการวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่จดัท�า	(๑)	รายงานการศกึษาวจัิย	เร่ือง	“การตรวจสอบด้านสิทธิมนษุยชนอย่าง

รอบด้าน	(Human	Rights	Due	Diligence)”	เพื่อเป็นองค์ความรู้โดยรวมเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่าง
รอบด้านตามหลกัการชีแ้นะว่าด้วยธรุกจิและสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาติ	(๒)	คูม่อืประเมนิผลด้านสิทธมินษุยชนอย่าง
รอบด้าน	(Human	Rights	Due	Diligence	Handbook)	ของธุรกิจการโรงแรม	และ	(๓)	รายการตรวจสอบ	(checklist)	
ทีเ่กีย่วข้องกับธรุกิจการโรงแรม	ให้เป็นไปตามหลกัการชีแ้นะว่าด้วยธรุกจิและสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต	ิเพือ่ใช้เป็น
คู่มือในการตรวจสอบและประเมินสถานะขององค์กรในด้านสิทธิมนุษยชนของธุรกิจการโรงแรม	โดยมีสาระส�าคัญจากผล
การศึกษาวิจัย	ดังนี้

หลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	 (Human	 Rights	 Due	 Diligence	 :	 HRDD)	
ได้รับการระบุไว้ในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 (UNGPs)	 ซึ่งเผยแพร่ตั้งแต่	
พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 เป็นเอกสารที่จัดท�าและเผยแพร่โดยส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาต	ิ
(OHCHR)	 โดยการสนับสนุนของเลขาธิการสหประชาชาติ	 มีศาสตราจารย์จอห์น	 รักกี้	 (John	 Ruggie)	 จาก	
มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	 ในฐานะผู ้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติเป็นผู ้จัดท�า	 หลักการช้ีแนะเป็นกรอบ
ส�าหรับรัฐในการควบคุมให้ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการจัดท�า	 “พิมพ์เขียว”	 ส�าหรับบริษัทต่าง	 ๆ	 เพื่อ
เป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 และเป็นการน�าเสนอแนวทางในการจัดการความเส่ียงในการละเมิด	
สทิธมินษุยชนท่ีไม่พงึประสงค์	โดยได้รบัการสนับสนุนจากภาคธุรกจิ	และประชาสงัคมเช่นเดยีวกบัจากรฐัต่าง	ๆ 	โดยมหีลกัการ	
วางอยู่บนหลัก	๓	ประการ	คือ	(๑)	การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	(Protect)	คือ	รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครอง	ไม่ให้มีการละเมิด
สทิธมินษุยชนจากองค์กรของรฐัหรอืบุคคลท่ีสาม	ซึง่หมายรวมถงึองค์กรภาคธรุกจิต่าง	ๆ 	ด้วย	(๒)	การเคารพสทิธมินษุยชน		
(Respect)	 องค์กรและบุคคล	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคธุรกิจมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน	 (๓)	 การเยียวยา	
(Remedy)	 เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น	 รัฐจะต้องจัดให้มีการเยียวยาที่เหมาะสม	รวมทั้งยังเรียกร้องให้องค์กร
ภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน	 และเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นด้วย	 ไม่ว่าโดยกิจการ	
นั้นเอง	หรือการรวมกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รวมกันเป็นสมาคมธุรกิจ

ในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 (UNGPs)	 ได้ระบุถึงกระบวนการตรวจสอบ
ด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(Human	Rights	Due	Diligence	:	HRDD)	ไว้ในหลักการข้อที่	๑๗	-	๒๒	ซึ่งได้ก�าหนด
กรอบเพื่อให้ธุรกิจสามารถติดตามประเด็นสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง	 โดยมุ่งหวังว่าองค์กรธุรกิจควรด�าเนินธุรกิจอย่าง	
รบัผดิชอบ	โดยยดึหลกัสทิธมินษุยชนในการป้องกนั	ลดความสูญเสีย	มกีารประเมนิผลกระทบต่อการละเมิดสิทธมินษุยชน
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ที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นได้และมีการติดตามผลกระทบนั้นอย่างใกล้ชิด	 รวมทั้งมีการสื่อสารต่อสาธารณะเพื่อให้แน่ใจ
ได้ว่าผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างใส่ใจ

เนื้อหาในหลักการได้ระบุแนวทางปฏิบัติส�าหรับธุรกิจ	ดังนี้
หลกัการข้อที	่๑๗	องค์กรธรุกิจควรด�าเนนิธรุกจิอย่างรบัผดิชอบโดยยดึหลกัสทิธมินษุยชน	ในการป้องกนั	ลดความ

สูญเสีย	มีการประเมินผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นจริงและอาจเกิดขึ้นได้	และมีการติดตาม	ผลกระทบ
น้ันอย่างใกล้ชดิ	รวมทัง้มกีารสือ่สารต่อสาธารณะเพ่ือให้แน่ใจได้ว่า	ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการดูแลและเยียวยาอย่างใส่ใจ

(ก)	ควรครอบคลุมผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนที่องค์กรธุรกิจอาจก่อหรือมีส่วนท�าให้เกิดขึ้น	โดยผ่านกิจกรรม
ขององค์กรธุรกิจหรืออาจเชื่อมโยงกับการผลิตหรือบริการขององค์กรธุรกิจ	โดยอาศัยความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

(ข)	ย่อมมีความต่างกันในเชิงความซับซ้อนตามขนาดขององค์กร	ธุรกิจ	ความเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน
ที่รุนแรง	และสภาพตามธรรมชาติกับบริบทการด�าเนินการขององค์กรธุรกิจ

(ค)	 ควรด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	 โดยยอมรับว่าการเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอาจเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์และบริบทในการด�าเนินการขององค์กรธุรกิจ

หลักการข้อที่	๑๘	เพื่อที่จะวัดการเสี่ยงภัยในด้านสิทธิมนุษยชน	องค์กรธุรกิจควรระบุและประเมินผลกระทบทาง
ลบด้านสทิธมินษุยชนทีเ่กดิขึน้จรงิ	หรอืทีน่่าจะเกดิขึน้ได้ทีอ่งค์กรธรุกจิอาจจะเข้าไปเกีย่วข้อง	ไม่ว่าโดยกจิการขององค์กร
ธุรกิจเอง	หรือเป็นผลตามมาของความสัมพันธ์ทางธุรกิจขององค์กรธุรกิจ	โดยมีกระบวนการ	ดังนี้

(ก)	ประเมินความเสี่ยงโดยผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนภายในหรือภายนอกที่เป็นอิสระ
(ข)	จดัให้มกีารปรกึษาหารอือย่างจรงิจงักบักลุ่มทีอ่าจจะได้รับผลกระทบและผู้มส่ีวนได้เสียตามความเหมาะสม

กับขนาดขององค์กรธุรกิจ	สภาพและบริบทของการด�าเนินการ

หลักการข้อที่	 ๑๙	 เพื่อป้องกันหรือลดผลกระทบที่มีผลในทางลบต่อสิทธิมนุษยชน	 องค์กรธุรกิจควรบูรณาการ	
สิง่ทีค้่นพบจากการประเมนิผลกระทบเข้ากับหน้าทีแ่ละกระบวนการภายในทีเ่กีย่วข้องและด�าเนนิการตามความเหมาะสม

(ก)	การบูรณาการอย่างมีประสิทธิผลต้องมีสิ่งต่อไปนี้
(๑)	องค์กรธุรกจิต้องมอบหมายให้มผีูรั้บผดิชอบท่ีเหมาะสม	ท�าหน้าท่ีตดิตามผลกระทบด้านสทิธมินษุยชน
(๒)	กระบวนการตัดสินใจภายใน	การจัดสรรงบประมาณ	และกระบวนการก�ากับดูแล	จะท�าให้มีการสนอง

ตอบที่มีประสิทธิผลต่อผลกระทบดังกล่าว
(ข)	การกระท�าที่เหมาะสมจะต่างกันออกไปด้วยเหตุผล	ดังต่อไปนี้

(๑)	 องค์กรธุรกิจก่อหรือมีส่วนร่วมในการท�าให้เกิดผลกระทบในทางลบ	หรือองค์กรธุรกิจเพียงแต่เข้าไป
เกี่ยวข้องเพราะถูกโยงโดยตรงกับการด�าเนินการผลิตผลิตภัณฑ์	หรือบริการของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ด้วย

(๒)	อ�านาจต่อรองขององค์กรธุรกิจในการแก้ปัญหาและดูแลผลกระทบในทางลบ

หลักการข้อที่	๒๐	ในการหาความจริงว่าผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนก�าลังได้รับการดูแลหรือไม่	องค์กรธุรกิจควร
ติดตามตรวจสอบประสิทธิผลของการแก้ปัญหา	การติดตามตรวจสอบควรมีลักษณะ	ดังนี้

(ก)	มีตัวชี้วัดด้านคุณภาพและด้านปริมาณที่เหมาะสม
(ข)	การหาข้อมูลสนับสนุนจากแหล่งต่าง	ๆ	ทั้งภายในและภายนอก	รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบ

หลักการข้อท่ี	 ๒๑	 ในการแสดงความรับผิดของบริษัทผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนท่ีเกิดข้ึน	 องค์กรธุรกิจควร
จะมีความพร้อมที่จะสื่อสารเรื่องนี้กับภายนอก	 โดยเฉพาะเมื่อความกังวลนั้นถูกน�าเสนอ	 หรือกระท�าในนามของผู้มีส่วน
ได้เสียที่ได้รับผลกระทบ	 องค์กรธุรกิจที่กิจการของตนหรือบริบทการด�าเนินธุรกิจท�าให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการละเมิด	
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สิทธมินษุยชนอย่างรนุแรง	ควรจะรายงานอย่างเป็นทางการว่า	องค์กรธรุกจินัน้ได้ดูแลผลกระทบเหล่านัน้อย่างไร	ในทุกกรณ	ี
การสื่อสารควรจะมีลักษณะดังต่อไปนี้

(ก)	 มีรูปแบบและความถ่ีที่สะท้อนผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนขององค์กรธุรกิจ	 และกลุ่มเป้าหมายของ	
การสื่อสารควรจะเข้าถึงได้

(ข)	 จัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอที่จะประเมินว่าองค์กรธุรกิจได้ตอบสนองต่อผลกระทบทางสิทธิมนุษยชน
อย่างเพียงพอแล้วหรือไม่

(ค)	 ในทางกลับกันการสื่อสารนั้น	 ๆ	 จะต้องไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อผู้มีส่วนได้เสียได้รับผลกระทบ	บุคลากร	
หรือข้อก�าหนดที่ชอบธรรมในเรื่องความลับเชิงพาณิชย์

หลักการข้อที่	๒๒	ในกรณีที่องค์กรธุรกิจถูกระบุว่าได้ก่อให้เกิดหรือมีส่วนร่วมในการละเมิดสิทธิมนุษยชน	องค์กร
ธุรกิจเหล่านั้นควรจัดให้มีหรือร่วมมือในการเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น	โดยใช้กระบวนการที่ชอบธรรม

กระบวนการการตรวจสอบด้านสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้านเป็นหนึง่ประเดน็ส�าคญัของหลกัการชีแ้นะว่าด้วยธรุกจิ
และสทิธมินษุยชนแห่งสหประชาชาต	ิซึง่ก�าหนดให้การเคารพสิทธมินษุยชนเป็นความรับผิดชอบของบริษทั	บริษทัต้อง	“รู้
และแสดง	(know	and	show)”	ด้วยแนวทางต่อไปนี้

(๑)	การสร้างข้อผูกมัดด้านสิทธิมนุษยชนในนโยบายของบริษัท
(๒)	ท�างานเชิงรุกด้วยกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
(๓)	 แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้และชดเชยต่อกรณกีารละเมดิสทิธทิีเ่กดิขึน้หรอืไม่อาจหลกีเลีย่งได้จากการด�าเนนิงาน

ของบริษทั

ส�าหรับกระบวนการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	 แม้จะมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตรวจ
สอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านท่ีแตกต่างกันตามบริบทของธุรกิจ	 สิ่งส�าคัญซ่ึงทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องควรตระหนัก	 คือ		
การสร้างการตรวจสอบด้านสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้านทีมี่ความหมายไม่ใช่เพยีงแค่งานทีท่�าแล้วเสรจ็สิน้ในครัง้เดียว	แต่เป็น	
กระบวนการต่อเนื่อง	 ในการสร้างความรับผิดชอบของบริษัทและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายภายในบริษัท	 กระบวนการ	
ตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านเป็นเคร่ืองมือหลักในการแสดงความเคารพในสิทธิมนุษยชนของบริษัท		
อันประกอบด้วยหลักการส�าคัญตามที่ระบุไว้ในหลักการชี้แนะของสหประชาชาติ	๕	องค์ประกอบ	ดังนี้

(๑)	การประกาศนโยบายและหลักการของบริษัทที่ว่าด้วยการเคารพสิทธิมนุษยชน	(A	statement	of	policy		
articulating	the	company’s	commitment	to	respect	human	rights)	ซึง่จะอธบิายต่อสาธารณะว่าธรุกจิจะด�าเนนิการ	
อย่างไรในการคุ ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อผู ้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอก	 รวมถึงการระบุความรับผิดชอบของ	
ผู้เกี่ยวข้องในโครงสร้างการท�างานของธุรกิจ

(๒)	การประเมินผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงหรือมีแนวโน้มที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัท	 (Assessment	of	
actual	and	potential	human	rights	impacts	of	company	activities	and	relationships)	หมายถึงการพิจารณา
ว่าใครที่ได้รับ/มีแนวโน้มได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการด�าเนินงาน	 ซึ่งธุรกิจจะต้องท�างานร่วมกันโดยตรงกับ
ผู้ที่ได้รับ/อาจจะได้รับผลกระทบ	เช่น	พนักงาน	ผู้จัดหาวัตถุดิบ	นักลงทุน	ชุมชนท้องถิ่น

(๓)	การบูรณาการนโยบายเข้ากับการประเมิน	รวมถึงกลไกควบคุมภายในและภายนอก	(Incorporating	into		
company	procedures	and	addressing	 impacts)	เมื่อมีการระบุปัญหาและจัดล�าดับความส�าคัญแล้ว	ธุรกิจต้องหา
ทางบรรเทาปัญหาผ่านการบรูณาการเข้าถงึการด�าเนนิงานของบริษทั	วธิกีารขึน้อยูก่บัประเด็น	แต่ส่วนใหญ่มกัด�าเนนิการ
ผ่านการให้ความรูแ้ละฝึกอบรมด้วยเครือ่งมอืและกระบวนการต่าง	ๆ 	ประเด็นสิทธมินษุยชนทีเ่กีย่วข้องมต้ัีงแต่	แรงงานไป
จนถึงธรรมาภิบาลของบริษัท	 หากมีการท�างานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยท�าให้บริษัทพัฒนานโยบายและกระบวนการ
ต่าง	ๆ	ได้ง่ายขึ้น
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(๔)	การตดิตามและการรายงานผลการด�าเนนิงาน	(Tracking	and	reporting	performance)	การรายงานท�าให้	
ผู้มีส่วนได้เสีย	 โดยเฉพาะนักลงทุนเข้าใจว่าท�าไมบริษัทจึงให้ความส�าคัญกับประเด็นสิทธิมนุษยชน	 และมีประโยชน์ต่อ	
ผู้ใดบ้าง	รวมทั้งเผยแพร่รายงานการประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน	ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสของธุรกิจได้	

(๕)	การแก้ไขให้ถูกต้องและเยียวยา	(Remediation	and	remedy)	เมื่อบริษัทระบุได้ว่าบริษัทก่อให้เกิดหรือ	
มีส่วนก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบด้านสิทธิมนุษยชน	 บริษัทก็ควรแก้ไขให้ถูกต้อง	 หรือมีส่วนร่วมกับการแก้ไขผ่าน
กระบวนการทีช่อบธรรม	โดยจดัตัง้หรอืมส่ีวนในการจดัตัง้กลไกรบัเรือ่งร้องเรยีนส�าหรบัผูม้ส่ีวนได้เสยีทีอ่าจได้รบัผลกระทบ	
เชิงลบจากกิจกรรมของตน	เพื่อให้เรื่องร้องเรียนเหล่านั้นได้รับการจัดการอย่างทันท่วงที	และมีการเยียวยาโดยตรง

การน�าไปใช้ประโยชน์
•	ใช้เป็นข้อมลูสนบัสนนุให้ภาคธรุกจิเคารพสทิธมินษุยชน	โดยการท�าการตรวจสอบสทิธมินษุยชนอย่างรอบด้าน
•	ใช้เป็นข้อมูลให้ภาคธุรกิจการโรงแรมใช้เป็นคู่มือในการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน
•	ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
•	ใช้ประโยชน์ในทางวิชาการผ่านการเผยแพร่ในห้องสมุดและผ่านเว็บไซต์ส�านักงาน

๒. โครงการศึกษาวิจัยแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

ผู้ศึกษาวิจัย	:	สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย	(ดร.	นณริฏ	พิศลยบุตร)

สาระส�าคัญของการศึกษาวิจัย
โครงการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 วิเคราะห์	 และประเมินสถานการณ์ปัจจัยเอื้อและข้อท้าทาย	

ในการด�าเนนิงานของ	 กสม.	 ด้านธรุกจิและสทิธมินษุยชนทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี		
พ.ศ.	๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๒	 และเพื่อจัดท�าแผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		
พ.ศ.	๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๒	ทีม่คีวามสอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๕	
พร้อมแนวทาง	และ/หรอืข้อเสนอแนะในการแปลงแผนกลยทุธ์สู่การปฏบัิติ

ผลการศึกษาวิจัย	 ในส่วนของบทบาทที่ผ่านมาของ	 กสม.	 ต่อประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนกับภาคส่วนต่าง	 ๆ		
ไม่ว่าจะเป็นกับภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาชนทั่วไป	ภาคภาคีแนวร่วมที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนการพัฒนาองค์กร	กสม.	
พบว่า	ที่ผ่านมา	กสม.	ท�างานทั้งในด้านการปลูกฝัง	คุ้มครองและเยียวยา	และการพัฒนาองค์กรได้ดีในระดับหนึ่ง	อย่างไร
ก็ตาม	กสม.	ยังคงมีช่องว่างที่จะยกระดับคุณภาพการท�างานของ	กสม.	เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการ
ประกอบธรุกจิ	พร้อมท้ังขับเคลือ่นประสทิธภิาพภายในองค์กรอยูด้่วยเช่นกัน	เนือ่งจาก	กสม.	ยงัขาดปัจจยัอยูห่ลายประการ	
	ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ทีภ่าคส่วนต่าง	ๆ 	มอง	กสม.	ในแง่ลบท�าให้บางครัง้ไม่ได้รบัความร่วมมอือย่างเตม็ที	่อกีทัง้บคุลากร
ภายในของ	กสม.	ยังมีความเข้าใจในหลักการสากลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างจ�ากัด	รวมทั้ง	
ยังพบปัญหาการตระหนักถึงความเช่ือมโยงระหว่างการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคธุรกิจน�ามาซ่ึงการละเมิดสิทธิฯ		
ในประเด็นอื่น	ๆ 	ท�าให้การท�างานขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าวได้รับการแก้ไขอย่างล่าช้า	และท�าให้ความเสียหายอันเกิดแก่
ผู้ได้รับผลกระทบยังคงมีอยู่	
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ส�าหรับการประเมินสภาพแวดล้อม	 สถานการณ์ส�าคัญ
ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย	 รวมทั้งประเมินแนวโน้ม
สถานการณ์ด้านธรุกิจและสทิธิมนุษยชนท่ีอาจเกดิข้ึนในช่วงปี	พ.ศ.	
๒๕๖๐	–	๒๕๖๒	คณะผู้วิจัยได้ท�าการประเมินสภาพแวดล้อมเชิง
มหภาคที่ก�าลังเกิดขึ้น	หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วง	๓	ปี	ข้างหน้า	
(พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๒)	 โดยผลการประเมินสภาพแวดล้อมบ่งชี้	
ถึงสถานการณ์ที่ส�าคัญใน	 ๔	 มิติ	 ประกอบไปด้วย	 มิติทางด้าน
เศรษฐกิจ	 มิติทางด้านสังคม	มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม	และมิติทาง
ด้านธรรมาภิบาล	

จากการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	 คณะผู้วิจัยจึงได้	
จดัท�าแผนกลยทุธ์ด้านธรุกจิและสิทธมินษุยชนในภาพรวมทีม่คีวาม
เชือ่มโยงกบัแผนยทุธศาสตร์คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๕	จ�านวน	๒๕	กลยุทธ์	โดยมีสาระส�าคัญดังนี้

กลยทุธ์ที	่๑	:	 การให้ค�าปรกึษาในการจดัท�าแผนปฏบิติัการ	
แห่งชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	(National	Action	Plan	
on	Business	and	Human	Rights:	NAP)

กลยุทธ์ที่	๒	:	การประมวลข้อสรุปจากเรื่องร้องเรียนออกมาเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	
กลยุทธ์ที่	๓	:	การตรวจสอบประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเฉพาะเรื่องท่ีเกิดขึ้นจากภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ	 เช่น	

โครงการขนาดใหญ่	 แย่งชิงฐานทรัพยากร	 การท�าลายสิ่งแวดล้อม	 เป็นต้น	 การตรวจสอบผลการด�าเนินงานของภาครัฐ	
อาทิ	ภาครัฐมีกลไกการคุ้มครองและเยียวยาในทางปฏิบัติเป็นอย่างไร	และกลไกการตรวจสอบของภาครัฐ	

กลยทุธ์ที	่๔	:	 การสนบัสนนุเชงิเทคนคิและการแลกเปล่ียนข้อมลูกบัหน่วยงานภาครัฐ	เช่น	การให้ความรู้ในกระบวนการ
เยยีวยาของศาลและภาครฐัอืน่	ๆ 	ท่ีเกีย่วข้อง	การผลกัดนัแก้ไขปัญหาข้ามพรมแดน	และการผลกัดนัเข้าเป็นภาคอีนสัุญญาเพิม่เตมิ	

กลยุทธ์ที่	๕	:	การสนับสนุนการเชื่อมโยงแผนต่าง	ๆ	ของประเทศให้มีประเด็นสิทธิมนุษยชนให้เด่นชัดมากขึ้น	
กลยุทธ์ที่	๖	:	การให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย	หรือปรับปรุงกฎหมาย	 กฎระเบียบในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนที่

เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ	 เช่น	 การให้มีกฎหมายการต่อต้านการฟ้องร้องด�าเนินคดีเพ่ือระงับการมีส่วนร่วมของสาธารณะ	
(Anti-SLAPP)	 การให้มีการคุ้มครองผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชนหรือผู้ให้ข้อมูล	 (whistle	 blower)	 และการสนับสนุนให้ท�า		
การวิเคราะห์ผลกระทบในการออกกฎหมาย	(RIA)	เป็นต้น

กลยุทธ์ที่	๗	:	การสนบัสนนุการสร้างความตระหนกัรู้ด้านสิทธิมนษุยชนกบัการประกอบธรุกจิ	(CSR	เป็นจดุเริม่
ที่ดีแต่ยังไม่เพียงพอ)	รวมไปถึงความส�าคัญของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานการผลิตที่เคารพสิทธิมนุษยชน	

กลยุทธ์ที่	๘	:	การผลักดันการเผยแพร่คู่มือ	HRDD	ในภาคปฏิบัติ	
กลยุทธ์ที่	๙	:	การให้ค�าแนะน�าทางเทคนิคว่าด้วยการจัดท�ารายงานประจ�าปี	รวมทั้งการส่งเสริมให้บริษัทจัดตั้ง

กลไกในการขบัเคลือ่นภายในองค์กรเพือ่ด�าเนนิงานตามนโยบายของบรษิทั	เช่น	การจดัตัง้คณะกรรมการสนบัสนนุมาตรฐาน
แรงงาน	ทั้งนี้	การประกอบธุรกิจที่ได้มาตรฐานจะสะท้อน	KPI	ของบริษัท	และภาพลักษณ์ของประเทศ	

กลยุทธ์ที่	๑๐	:	การจัดท�าฐานข้อมูลการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยภาคเอกชน	 เพ่ือน�าไปสู่การถอดบทเรียนว่า
ประเด็นร่วม	(common	issue)	ของธุรกิจแต่ละสาขา	และจัดท�าข้อเสนอแนะกับภาคเอกชนถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี	

กลยุทธ์ที่	๑๑	:	การเฝ้าระวังปัญหาเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นจากภาคเอกชน	เช่น	เกษตรพันธสัญญา	การค้ามนุษย์	
แย่งชิงฐานทรัพยากร	การท�าลายสิ่งแวดล้อม	การลงทุนของธุรกิจไทยในต่างประเทศที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน	เป็นต้น	
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กลยุทธ์ที่	๑๒	:		การผลกัดนักลไกการไกล่เกลีย่นอกศาลในกระบวนการแก้ไขข้อพพิาทเพือ่ให้ผูเ้สยีหายได้เข้าถงึ
ความเป็นธรรมอย่างรวดเร็ว	ไม่แพง	และเป็นที่พอใจ	แต่มิได้ตัดสิทธิในการที่จะไปฟ้องร้องในกระบวนการยุติธรรม

กลยุทธ์ที่	๑๓	:	การร่วมมือกับองค์กร	 หรือสถาบันตรวจสอบที่ได้รับการยอมรับในสังคมเพื่อสนับสนุนกลไก	
เกี่ยวกับปัญหาการประกอบธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	รวมถึงการให้แรงจูงใจที่เหมาะสม

กลยุทธ์ที่	๑๔	:	การสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิด	และสาธารณชนทั่วไป	
กลยุทธ์ที่	๑๕	:	การถอดบทเรียนและจัดท�ากรณีศึกษาเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อเท็จจริง	
กลยุทธ์ที่	๑๖	:	การสนับสนุนกลไกการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 (เช่น	 การให้ค�าปรึกษากับผู้ร้องทุกข์เพื่อให	้

เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม	กลไกการเยียวยา	รวมทั้งการปรับปรุงกลไกการปกป้องผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน)	
กลยุทธ์ที่	๑๗	:	การขยายช่องทางการติดต่อเพื่อให้เกิดการเข้าถึง	กสม.	ได้สะดวกมากขึ้น
กลยุทธ์ที่	๑๘	:	การพัฒนาความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้ังในและต่างประเทศ	 เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วย	

ความเป็นกลาง	มุ่งเสนอจุดยืนบนพื้นฐานของสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด	ซึ่งแบ่งได้ดังนี้	

(๑)	 กสม.	 ควรปลูกฝังให้ความรู้กับผู้น�าชุมชน	ภาคประชาสังคม	 องค์กรพัฒนาเอกชน	 และ	
การร่วมเสริมสร้างศักยภาพกระบวนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิให้กับภาคีเครือข่าย

(๒)	 กสม.	ควรพฒันาเคร่ืองมือในการส่ือสารความรู้และร่วมมอืกบัส่ือในการให้ความรูท้างด้าน
ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของสื่อในการตรวจสอบเชิงลึก	

(๓)	 กสม.	ควรสนบัสนนุในด้านฐานข้อมลูเพ่ือน�าไปสู่การท�าวจัิยและพัฒนาร่วมกบัภาควชิาการ	
อาทิ	การแปลคู่มือมาตรฐานต่าง	ๆ	การวิเคราะห์วิจัยเชิงลึก

(๔)	 กสม.	ควรร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูล	ความรู้	มาตรฐานสากล	บทเรียน	แนวทางการปฏิบัติที่ดี	
รวมไปถึงการท�าวิจัยและพัฒนาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ

กลยุทธ์ที่	๑๙	:	การผลักดันแผนกลยุทธ์ขององค์กรให้น�าไปใช้เพื่อสนับสนุนการด�าเนินการด้านสิทธิมนุษยชน
และการประกอบธุรกิจ	โดย	กสม.	ควรที่จะปรับสมดุลภาพลักษณ์ขององค์กรให้ท�างานในเชิงส่งเสริมมากยิ่งขึ้น	

กลยุทธ์ที่	๒๐	:	การท�าความเข้าใจภายในองค์กรให้เข้าใจตรงกันเกี่ยวกับนิยาม	และขอบเขตอ�านาจของ	กสม.	
เพื่อก�าหนดแนวทางการปฏิบัติว่าด้วยการคุ้มครอง	และการเยียวยาการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้มีประสิทธิภาพ	

กลยุทธ์ที่	๒๑	:	การเพิ่มกลุ ่มงานด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนโดยมีเจ ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์ในด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจซึ่งมาจากหลากหลายสาขา	 เนื่องจากประเด็นสิทธิมนุษยชน
เกี่ยวข้องกับมิติที่หลากหลาย	

กลยุทธ์ที่	๒๒	:	การจัดท�าคู่มือด้านสิทธิมนุษยชนและการประกอบธุรกิจให้กับเจ้าหน้าที่	
กลยุทธ์ที่	๒๓	:	พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการบุคลากรขององค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	
กลยุทธ์ที่	๒๔	:	กสม.	ควรจะส่งเสริมให้มีคลังข้อมูลที่รวบรวมหลักปฏิบัติที่เป็นเลิศ	โดยมีทั้งข้อมูลเชิงนโยบาย	

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน	กรณีศึกษาของบริษัทต่าง	ๆ	การด�าเนินการตามนโยบาย	การสื่อสาร
กับสาธารณะ	 การบริหารความสัมพันธ์ภายในห่วงโซ่อุปทานการผลิต	 การจ�าแนกและประเมินความเสี่ยงด้านธุรกิจและ	
สิทธิมนุษยชน	การจัดท�าระบบการตรวจสอบ	(auditing	system)	และการออกรายงานประจ�าปี	นอกจากนี้	กสม.	ควร	
ที่จะส่งเสริมให้ภาคเอกชนจัดท�าดัชนีการชี้วัดความส�าเร็จของงาน	(KPI)	ของตนเองขึ้น	

กลยุทธ์ที่	๒๕	:	การพัฒนากลไกการบริหารที่ต้องมีการติดตาม	 การประสานงานกับผู้ร้องเรียนถึงสถานะการ
ด�าเนินการการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนอย่างเหมาะสม	และการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ฯ	 ทั้งจากภายใน
และภายนอกเพือ่ทีจ่ะเป็นประโยชน์ในการขบัเคลือ่นแผนทีเ่ป็นรูปธรรมต่อไป	เช่น	การจัดท�ารายงานประจ�าปีทีม่กีารสรปุ	
การด�าเนินงานในประเด็นของธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน	เป็นต้น
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การน�าไปใช้ประโยชน์
•	ใช้เป็นข้อมูลในการด�าเนินการเรื่องธุรกิจและสิทธิมนุษยชนขององค์กร
•	ใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการจัดท�ารายงานประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจ�าปี
•	ใช้ประโยชน์ในการทางวิชาการผ่านการเผยแพร่ในห้องสมุดและผ่านเว็บไซต์ส�านักงาน	

๓. การศึกษาวิจัย เรื่อง “หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิด
อ�านาจศาล”

ผูศ้กึษาวจิยั	:	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	(ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.	เอือ้อารย์ี	อิง้จะนลิ)
สาระส�าคัญของการศึกษาวิจัย
โครงการศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา	 รวบรวม	 และวิเคราะห์หลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ

บคุคลในกรณคีวามผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล	และเพือ่จัดท�าข้อเสนอแนะเชงินโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในกรณีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล

ผลการศกึษาวจิยัระบวุ่า	ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลเป็นมาตรการทางกฎหมาย	ปรากฏท้ังในระบบกฎหมาย	
Common	Law	และระบบกฎหมาย	Civil	Law	โดยมีเจตนารมณ์เพื่อให้การใช้อ�านาจตุลาการในการพิจารณาคดีเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว	ตลอดจนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณศาล	อย่างไรก็ตาม	ความผิดฐานละเมิด
อ�านาจศาลในประเทศไทย	ตามมาตรา	๓๑	 -	๓๓	แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง	 ให้อ�านาจศาลสั่งลงโทษ	
ผู้กระท�าความผิดได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีการสอบสวนหรือฟ้องร้องผู้กระท�าความผิดเพื่อพิสูจน์ความผิดนั้นก่อน	 ตลอด	
รวมถงึความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎกีาทีว่่า	ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลไม่ใช่ความผดิทางอาญา	ท�าให้เกดิค�าถาม
ว่าหลกัการทีป่รากฏในประมวลวธิพีจิารณาความแพ่งและความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎกีาในเรือ่งความผดิฐานละเมดิ
อ�านาจศาล	มีความสอดคล้องต่อหลกัสทิธมินษุยชนสากลหรือไม่	ผูถ้กูกล่าวหาในคดคีวามผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลควรได้
รบัการคุม้ครองเพือ่ให้สอดคล้องกบักระบวนการยติุธรรมทางอาญาอย่างไร	ตลอดรวมถงึความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลใน
ประเทศไทยควรมีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยขึ้นหรือไม่	เพียงใด

ประเด็นในการศึกษา
๑.	กฎหมายภายในประเทศที่เกี่ยวข้องกับความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล	 :	ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลใน

ประเทศไทยมีกฎหมายหลักที่เก่ียวข้องอยู่	 ๒	 ฉบับ	 ได้แก่	 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพระราชบัญญัต	ิ
จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของกฎหมายทั้งสองฉบับจะ
พบว่าแนวทางปฏิบัติและบทลงโทษในความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลมีความแตกต่างกัน	 กล่าวคือ	 ประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพ่งก�าหนดให้ผูพ้พิากษาท่ีพบการกระท�าผดิสามารถด�าเนนิการลงโทษผูก้ระท�าการละเมดิอ�านาจศาลได้เลย	
ซึ่งโทษดังกล่าวรวมถึงโทษปรับและโทษจ�าคุก	 ในขณะที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	
ก�าหนดให้ในกรณีที่ลงโทษบุคคลผู้กระท�าความผิดด้วยโทษปรับหรือจ�าคุก	 ต้องเปล่ียนองค์คณะท่ีพิจารณา	 ส่วนอัตรา
โทษนั้น	ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก�าหนดอัตราโทษปรับไม่เกิน	๕๐๐	บาท	และโทษจ�าคุกไม่เกิน	๖	เดือน		
ในขณะทีพ่ระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและคดปีกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	ก�าหนดอตัราโทษปรบัไม่เกนิ	๕๐,๐๐๐	บาทและโทษ	
จ�าคุกไม่เกิน	๑	เดือน

๒.	กฎหมายระหว่างประเทศทีไ่ทยเข้าเป็นภาคสีมาชกิ	:	ประเทศไทยเป็นภาคสีมาชกิของกตกิาระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสทิธทิางการเมอืง	(ICCPR)	กตกิาระหว่างประเทศฉบบัดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์ไปยงัรฐัภาคใีห้มีการ
เคารพสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองของบุคคล	รวมถึงการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางอาญาด้วย	
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๓.	ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลในต่างประเทศ	:	จากการศึกษา
บทต่างประเทศ	ซึง่ประกอบด้วยกลุม่ประเทศทีใ่ช้กฎหมายจารตีประเพณแีละ
กลุ่มประเทศที่ใช้กฎหมายลายลักษณ์อักษร	 ได้แก่	 สหราชอาณาจักร	อินเดีย	
สหรัฐอเมริกา	 สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศส	 พบว่า	
ทุกประเทศมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวข้องกับการละเมิดอ�านาจศาล	 หากแต่มี	
รายละเอียดแตกต่างกันออกไป	 เช่น	 ขอบเขตการใช้อ�านาจของศาลในการ
ตีความ	 “การละเมิดอ�านาจศาล”	หรืออัตราโทษ	 อย่างไรก็ดีประเทศเหล่านี้
มีจุดร่วมกันในเรื่องการคุ้มครองบุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่าละเมิดอ�านาจศาลภาย
ใต้หลักกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	 หรือความพยายามสร้างความสมดุล
ระหว่างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและขอบเขตการละเมิดอ�านาจศาล

๔.	ความชอบด้วยกฎหมายอาญาของความผิดฐานละเมิดอ�านาจ
ศาล	 :	 กฎหมายต้องมีความชัดเจน	 โดยเฉพาะกฎหมายท่ีมีบทบัญญัติในการ
ลงโทษผู้กระท�าความผิด	 ความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลได้ก�าหนดอัตราโทษ
ปรับและโทษจ�าคุกไว้	 แต่แนวทางปฏิบัติที่ผ่านมาพบว่าบทบัญญัติที่ก�าหนด
ให้การกระท�าใดบ้างทีเ่ป็นการละเมิดอ�านาจศาลยงัไม่มคีวามชดัเจน	เนือ่งจาก
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งก�าหนดให้ศาลมีอ�านาจ	“ออกข้อก�าหนดใด	ๆ”	ซึ่งก่อให้เกิดความไม่แน่นอนและ
ไม่ชัดเจนของรายละเอียดลักษณะความผิดฐานในการละเมิดอ�านาจศาล	 นอกจากนี้ข้อก�าหนดของศาลดังกล่าวยังเป็น
อุปสรรคต่อประชาชนทั่วไปในการเข้าถึงรายละเอียด	เนื่องจากไม่ได้มีการเผยแพร่เป็นการทั่วไป

๕.	ความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา:	 การพิจารณาว่าความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลของประเทศไทย
ไม่ใช่โทษทางอาญา	ตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาที่	๔๔๔/๒๕๒๘	ก่อให้เกิดปัญหาตามมาหลายประการ	ซึ่ง	
ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องต่อประเด็นความสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้กติการะหว่างประเทศ	 โดยศาลสิทธิมนุษยชน
ยุโรป	(European	Court	of	Human	Rights)	วางหลักว่า	ไม่ว่าโทษจะมีชื่อเรียกว่าอย่างไร	แต่หากมีโทษจ�าคุกเกี่ยวข้อง	
การรบัรองสทิธขิองบุคคลตามกระบวนการยติุธรรมทางอาญาต้องเกดิขึน้	ค�าตดัสนิดงักล่าวมขีึน้เพือ่ป้องกนัมิให้รฐัสมาชิก	
หลีกเลี่ยงการให้หลักประกันเรื่องสิทธิของผู้ต้องหาหรือจ�าเลยในคดีอาญาโดยการบัญญัติฐานความผิดลงในกฎหมายอ่ืน
นอกเหนือจากกฎหมายอาญา

อนึ่ง	 เมื่อความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลของประเทศไทยไม่ใช่โทษทางอาญา	 ยังก่อให้เกิดปัญหาตามมาใน
ประเด็นดังต่อไปนี้

๕.๑	หลักการไม่พจิารณาลงโทษสองครั้ง	(Non	bis	in	idem)	หลักการไม่พจิารณาลงโทษสองครั้งหรอืหลัก
บุคคลย่อมไม่ถูกลงโทษซ�้าในความผิดซึ่งบุคคลนั้นต้องค�าพิพากษาถึงท่ีสุดให้ลงโทษตามกฎหมายและวิธีพิจารณาความ
อาญานี้	 แม้ประเทศไทยจะรับรองหลักการดังกล่าวในการกระท�าความผิดทางอาญา	 แต่กลับมิได้รวมถึงกรณีความผิด
ฐานละเมิดอ�านาจศาลด้วย	 ดังนั้นหากผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท�าความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลและมีความผิดฐานอาญา	
ร่วมด้วยเป็นกรรมเดียวกัน	 แนวทางท่ีผ่านมากลับตีความว่าความซ�้าซ้อนดังกล่าวเป็นคนละกรรม	ส่งผลให้ผู้ถูกกล่าวหา
ต้องรับโทษในการกระท�ากรรมเดียว	แต่รับโทษสองครั้ง

๕.๒	สทิธใินการต่อสูค้ดขีองผูถ้กูกล่าวหาในความผิดฐานละเมดิอ�านาจศาล	เมือ่ความผิดฐานละเมดิอ�านาจ
ศาลไม่ใช่ความผดิทีม่โีทษทางอาญาแล้ว	สทิธิในการต่อสู้คดขีองผูถ้กูกล่าวหาย่อมไม่ได้รบัการคุม้ครองภายใต้การกระบวน
ยุติธรรมทางอาญา	ปัญหาที่เกิดขึ้นในการพิจารณาคดีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลในประเทศไทย	ได้แก่

(๑)	การพิจารณาคดีโดยศาลที่เป็นกลาง	หลักการนี้มุ่งหมายให้ศาลที่พิจารณาคดีต้องไม่ตัดสินภายใต้
อคติหรือจากความเสียหายส่วนตัว	 ซึ่งเมื่อกลับมาดูกระบวนการพิจารณาคดีเรื่องละเมิดอ�านาจศาลแล้ว	พบว่าประมวล
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กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมิได้ก�าหนดให้มีการเปล่ียนองค์คณะผู้พิพากษาในการพิจารณา	 ดังนั้นการพิจารณาและ
ลงโทษจ�าเลยในความผิดฐานดังกล่าว	 ย่อมก่อให้เกิดความสงสัยแก่บุคคลทั่วไปว่าศาลที่พิจารณาคดีจะมีความเป็นกลาง	
ปราศจากอคติหรือไม่มีส่วนได้เสียหรือไม่เพียงใด	 เนื่องจากไม่มีบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรใด	 ๆ	 ที่ก�าหนดให้ต้องมีการ
เปลี่ยนองค์คณะที่พิจารณาหรือผู้ถูกกล่าวหาสามารถแถลงคัดค้านผู้พิพากษารายนั้น	ๆ	ได้	

(๒)	 สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในการสู้คดี	ผู้ถูกกล่าวหาในคดีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลไม่ได้รับการ
คุ้มครองดังเช่นจ�าเลยในคดีอาญาอื่น	ๆ	เช่น	สิทธิในการมีทนายความและสิทธิในการเตรียมการสู้คดี	เป็นต้น

(๓)	 การเยยีวยาผูถ้กูกล่าวหาในคดคีวามผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล	เมือ่ความผดิฐานละเมดิอ�านาจศาลไม่
ถกูพจิารณาว่าเป็นความผดิในทางอาญา	หากในเวลาต่อมาศาลอทุธรณ์หรอืศาลฎกีาพพิากษาว่าผูท้ีถ่กูลงโทษในความผดิฐาน
ละเมดิอ�านาจศาลไปแล้วนัน้	มไิด้กระท�าผดิฐานละเมดิอ�านาจศาล	บคุคลผู้นีจ้ะไม่มสิีทธิได้รับการเยยีวยาชดเชยความเสยีหาย
ตามพระราชบญัญัตค่ิาตอบแทนผูเ้สยีหาย	ค่าทดแทนจ�าเลยและค่าใช้จ่ายแก่จ�าเลยในคดอีาญา	พ.ศ.	๒๕๔๔	แต่อย่างใด	

๖.	อัตราโทษความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล	 อัตราโทษปรับและอัตราโทษจ�าคุกในความผิดฐานละเมิดอ�านาจ
ศาลได้ถูกก�าหนดไว้ตัง้แต่ปี	๒๔๗๗	จงึควรพิจารณาว่าอตัราโทษดังกล่าวยงัคงมคีวามเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจบุนัหรอื
ไม่	นอกจากนี้	อัตราโทษปรับและโทษจ�าคุกตามประมวลวิธีพิจารณาความแพ่ง	มีความแตกต่างกับอัตราโทษในความผิด
ฐานละเมดิอ�านาจศาลตามพระราชบัญญตัจิดัตัง้ศาลปกครองและวิธพีจิารณาคดีปกครอง	พ.ศ.	๒๕๔๒	อกีด้วย	จงึสมควรที่
จะทบทวนความสอดคล้องในเรือ่งบทก�าหนดโทษของความผดิฐานดังกล่าวของกฎหมายทัง้สองฉบบั	บทบญัญติัเรือ่งความ
ผดิฐานละเมิดอ�านาจศาลยงัคงมคีวามจ�าเป็นในฐานะเครือ่งมอืของศาลในการรกัษาความสงบเรยีบร้อยในการพจิารณาคด	ี
อย่างไรก็ดีการบังคับใช้ความผิดฐานดังกล่าวมีข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษา	ดังต่อไปนี้

๖.๑	หากมกีารละเมดิอ�านาจศาลเกิดขึน้ต่อหน้าศาลในระหว่างการพจิารณาคด	ีศาลทีพ่บเหน็การกระท�า	
ดังกล่าวควรมีอ�านาจที่จะตักเตือนหรือไล่บุคคลที่กระท�าการดังกล่าวออกจากศาลเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยในการ
ด�าเนินคดี

๖.๒	ข้อก�าหนดของศาลในเรื่องความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลต้องมีความชัดเจน	 เพื่อให้ประชาชน
ทัว่ไปสามารถเข้าถงึและรบัทราบได้ล่วงหน้า	โดยในเบือ้งต้นศาลอาจท�าการเผยแพร่เป็นการทัว่ไปผ่านทางเว็บไซต์ของศาล	
และในอนาคตข้อก�าหนดเรือ่งการละเมดิอ�านาจศาลเหล่านีค้วรได้รับการพิจารณาโดยออกเป็นกฎหมายจากฝ่ายนติิบญัญตัิ

๖.๓	เมื่อมีการด�าเนินคดีละเมิดอ�านาจศาล	ควรให้สิทธิในการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม	(fair	trial)	เช่น		
สิทธิในการมีทนายความ	สิทธิในการเตรียมตัวสู้คดี	สิทธิในเผชิญหน้ากับพยานหลักฐานกับผู้ถูกกล่าวหาเพื่อให้สอดคล้อง
กับหลักสิทธิมนุษยชนในกติการะหว่าประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	(ICCPR)

๖.๔	หากการกระท�าละเมิดอ�านาจศาลใดเป็นการกระท�ากรรมเดียวกับความผิดอาญาที่บัญญัติไว้ใน
ประมวลกฎหมายอาญาหรอืพระราชบัญญตัทิีม่โีทษทางอาญาอยูแ่ล้ว	ควรทีจ่ะด�าเนนิคดอีาญาตามปกต	ิและหากเป็นการ
กระท�าซึง่หน้าศาล	ให้ศาลทีพ่บความผดิส่งเรือ่งให้พนกังานอยัการด�าเนนิการฟ้องร้องผู้กระท�าความผิดอาญานัน้ต่อศาลอกี
องค์คณะหนึ่งเลย	ซึ่งท�าให้เกิดความรวดเร็วในการด�าเนินคดี	และรักษาไว้ซึ่งการคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกด�าเนินคดี

ในกรณีที่การกระท�าความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลเกิดข้ึนระหว่างการพิจารณาคดีแพ่ง	 ศาลที่
อยู่ในการพิจารณาอาจตักเตือนหรือไล่คู่กรณีออกจากห้องพิจารณาหรือหากบุคคลดังกล่าวยังไม่เช่ือฟัง	 ให้อัยการในท้อง
ที่ที่ศาลตั้งอยู่เป็นผู้ด�าเนินการฟ้องร้องในการด�าเนินคดีกับผู้ละเมิดอ�านาจศาลต่อไป

๖.๕	 โทษในความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลควรแก้ไข	กล่าวคืออัตราโทษปรับจากไม่เกิน	๕๐๐	บาท	
เป็นไม่เกิน	 ๕๐,๐๐๐	บาทเพื่อให้สอดคล้องกับค่าเงินในปัจจุบันและอัตราโทษจ�าคุกควรแก้ไขจากจ�าคุกไม่เกิน	๖	 เดือน	
เป็นไม่เกิน	 ๑	 เดือน	 เนื่องจากระยะเวลาจ�าคุก	 ๑	 เดือนเป็นระยะเวลาที่เพียงพอในการรักษาความสงบเรียบร้อยของ
ศาลแล้ว	 นอกจากนี้ยังเป็นการสอดคล้องกับอัตราโทษตามพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจาณาคดีปกครอง		
พ.ศ.	๒๕๔๒	อีกด้วย
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๖.๖	 ในระหว่างท่ีความผิดฐานละเมิดอ�านาจศาลยังไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นความผิดที่มีโทษใน
ทางอาญา	 หากผู้ถูกลงโทษจ�าคุกในคดีดังกล่าวได้อุทธรณ์หรือฎีกาแล้วศาลมีค�าพิพากษาในเวลาต่อมาว่าบุคคลดังกล่าว
ไม่ได้กระท�าผิดฐานละเมิดอ�านาจศาล	 บุคคลผู้นี้ต้องได้รับการเยียวยาชดเชย	 โดยอาศัยพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม		
พ.ศ.	๒๕๕๘	เน่ืองจากการทีบ่คุคลถกูจ�าคกุโดยทีไ่ม่ได้กระท�าความผดิถอืเป็นการละเมดิสทิธมินษุยชนประการหนึง่	ซึง่การ
เยียวยาบุคคลที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนถือเป็นหนึ่งในภารกิจของกองทุนยุติธรรม	

การน�าไปใช้ประโยชน์	
•	ใช้ประโยชน์ในการทางวชิาการ	ผ่านการเผยแพร่ในห้องสมดุและผ่านเวบ็ไซต์ส�านกังาน	และบทความวชิาการ

๔.๒ การขับเคลื่อนผลงานการศึกษาวิจัยสู่สังคม 

ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ส�านักงาน	 กสม.	 ได้มีการด�าเนินการเพ่ือขับเคล่ือนให้องค์กรและหน่วยงาน	
ต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่สนใจ	น�าผลการศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์	ดังนี้

๔.๒.๑	จดัพมิพ์หนงัสอืรายงานการศกึษาวจัิยและเผยแพร่ไปยงัหน่วยงานภาครัฐ	ภาคเอกชน	ภาคประชาสงัคม	
และสถาบันการศึกษา	จ�านวน	๔	เรื่อง	ได้แก่	(๑)	เรื่อง	“ปัญหาและผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากนโยบายของรัฐบาล
ในการประกาศสงครามต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๖”	(๒)	เรื่อง	“ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหา	
ผูล้ีภ้ยัในค่ายพกัพิงช่ัวคราว”	(๓)	เรือ่ง	“บทบาทของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินการคุม้ครองการละเมดิสทิธมินษุยชน	
ของภาคเอกชน”	(๔)	เรื่อง	“มาตรฐานสากลในการด�าเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน”

๔.๒.๒	 ใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการจัดท�ารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจ�าปีขององค์กร	
จ�านวน	 ๔	 เร่ือง	 ได้แก่	 (๑)	 เร่ือง	 “การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของนิสิตนักศึกษาไร้สัญชาติในสถาบันอุดมศึกษา”	(๒)	เรื่อง	“บทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครอง	
การละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน”	 (๓)	 เรื่อง	 “มาตรฐานสากลในการด�าเนินธุรกิจเพ่ือการเคารพสิทธิมนุษยชน”	
(๔)	เรื่อง	“แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๒”	

๔.๒.๓	ใช้สนบัสนนุการจดัท�ารายงานผลการตรวจสอบเร่ืองร้องเรียน	รายงานผลการพิจารณาการจัดท�าข้อเสนอ
แนะนโยบาย/ข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	จ�านวน	๔	เรื่อง	ได้แก่	(๑)	เรื่อง	“ทางเลือกเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหา	
ผู้ล้ีภัยในค่ายพักพิงชั่วคราว”	 (๒)	 เรื่อง	 “ปัญหาการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมของบุคคลผู้ที่มีอาการตาบอดสี”		
(๓)	เรื่อง	“ผังเมืองกับการคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน”	(๔)	เรื่อง	"ปัญหาและมาตรการทาง
กฎหมายในการรับรองและคุ้มครองสิทธิในความเป็นอยู่ส่วนตัว"

๔.๒.๔	ใช้เป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน	อาทิ	การจัดท�าสื่อเพื่อสื่อสารแนวคิดธุรกิจ
กับสิทธิมนุษยชน	การรณรงค์ให้ภาคธุรกิจด�าเนินการตามหลักการ	UNGPs	จ�านวน	๔	 เรื่อง	 ได้แก่	 (๑)	 เรื่อง	“บทบาท
ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในการคุ้มครองการละเมิดสิทธิมนุษยชนของภาคเอกชน”	 (๒)	 เรื่อง	 “มาตรฐานสากล
ในการด�าเนินธุรกิจเพื่อการเคารพสิทธิมนุษยชน”	(๓)	เรื่อง	“แผนกลยุทธ์ด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๒”	และ	(๔)	เรื่อง	“การตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน	(Human	
Rights	 Due	 Diligence)	 และการจัดท�าคู่มือประเมินผลด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านของธุรกิจการโรงแรม	 รวมทั้ง
รายการตรวจสอบ	(checklist)	ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม”
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การจัดท�ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย
เป็นหน้าที่หลักของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ส�านักงานคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงได้พัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์	
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	เพื่อติดตามเฝ้าระวัง	ประเมิน	และรายงานสถานการณ์
ความก้าวหน้าหรือถดถอยด้านสิทธิมนุษยชนภายในประเทศ	 การพัฒนาระบบงาน	
ดงักล่าวจะส่งผลให้	(๑)	เกดิกลไกการติดตามและประเมนิสถานการณ์สทิธมินษุยชนอย่าง
เป็นระบบและต่อเนือ่ง	สามารถเชือ่มโยงและสนบัสนนุกบักระบวนการท�างานด้านอืน่	ๆ 		
ขององค์กรได้	 เช่น	 การพัฒนาหัวข้อการศึกษาวิจัยหรือข้อเสนอแนะนโยบายและ
กฎหมายเพื่อแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 การน�าประเด็นปัญหาส�าคัญไป	
ตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชนเชิงระบบ	การแสวงหามาตรการป้องกันร่วมกบัศนูย์
ประสานงาน	ฯ	ในภูมิภาค	เป็นต้น	(๒)	เกิดระบบฐานข้อมูลความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
ในสทิธหิรอืประเด็นส�าคญัด้านต่าง	ๆ 	และ	(๓)	เกดิบคุลากรทีม่คีวามรู	้ความสนใจและ
ติดตามประเด็นปัญหาเฉพาะด้านและได้รับการพัฒนาจนเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้น		
ซึง่จะเป็นทรพัยากรส�าคญัขององค์กรในอนาคต	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ได้จดัท�า	
รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	จ�านวน	๒	ฉบับ	ดังนี้

(๑)	 การจัดท�ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 ปี	 ๒๕๕๘	 ของคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ซึ่งเป็นการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยเกี่ยวกับประเด็นต่าง	ๆ 	ในปี	๒๕๕๘	
ได้แก่	สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	สถานการณ์
และสิทธิมนุษยชนของกลุ่มเปราะบาง

(๒)	 การจัดท�ารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย	 ปี	 ๒๕๕๙	 ของ	
คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาต	ิซึง่เป็นการประเมนิสถานการณ์สิทธมินษุยชนของประเทศไทยเกีย่วกบัประเดน็ต่าง	ๆ 		
ในปี	๒๕๕๙	ได้แก่	สถานการณ์สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	สถานการณ์สิทธิทางเศรษฐกิจ	สังคม	และวัฒนธรรม	
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในเหตุการณ์เฉพาะ	 เช่น	 การค้ามนุษย์	 สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เป็นต้น	 และ
สถานการณ์สิทธิมนุษยชนของกลุ่มเฉพาะ	เช่น	กลุ่มชาติพันธุ์	ชนพื้นเมือง	และคนไร้รัฐ	ไร้สัญชาติ	กลุ่มผู้สูงอายุ	เป็นต้น

นอกจากนี้	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี	๒๕๕๘	
และ	๒๕๕๙	ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เพื่อแสดงถึง
ผลส�าเร็จในการด�าเนนิการตามแผนปฏบิตังิานและผลการด�าเนนิงานทีส่�าคญั	อาท	ิการตรวจสอบการละเมดิสทิธมินษุยชน		
การเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย	และกฎ	หรือข้อบังคับต่อสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	การส่งเสริมการศึกษา	การวิจัย	และการเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน	การส่งเสริมความ
ร่วมมือและการประสานงานเครือข่ายการด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 รวมทั้งการบริหารจัดการและ	
การพัฒนาส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๔.๓ การจดัท�ารายงานการประเมนิสถานการณส์ทิธมินษุยชนในประเทศไทยและรายงานผล
การปฏิบตังิานประจ�าปี
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๕. ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนสิทธิมนุษยชนระหว่ำงประเทศ 

การด�าเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อ	
เสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ	 ท้ังสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศต่าง	 ๆ	 กลไกด้าน
สิทธิมนุษยชนของอาเซียน	 และหน่วยงานของสหประชาชาติ	 เพื่อติดตามพัฒนาการที่ส�าคัญด้านสิทธิมนุษยชนระหว่าง
ประเทศ	และแลกเปลีย่นแนวทางการด�าเนนิงานเพือ่ส่งเสรมิการเคารพสทิธมินษุยชนในประเด็นทีอ่ยูใ่นความสนใจร่วมกนั		
เช่น	บทบาทของสถาบันสิทธมินษุยชนแห่งชาตกิบัการคุม้ครองสทิธเิด็ก	การยกเลกิโทษประหารชีวติ	และการส่งเสรมิการเคารพ	
สิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	เป็นต้น		

นอกจากนี้	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยัง
ท�าหน้าท่ีติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชนของไทยโดยการจัดท�ารายงานการปฏิบัติตาม	
สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนท่ีประเทศไทยเป็นภาคีใน
รูปแบบของรายงานเสนอต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจ�า
สนธิสัญญาแต่ละฉบับคู่ขนานกับรายงานของประเทศ	 โดย	
ในปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 กสม.	 ได้จัดท�ารายงานการ
ปฏิบัติตามสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน	๒	ฉบับ	คือ	กติกา
ว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง	 (ICCPR)	 และ
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	

(CEDAW)	ทั้งน้ี	การด�าเนินงานด้านต่างประเทศที่ส�าคัญในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มีดังนี้

๕.๑ ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในระดับต่าง ๆ 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้เข้าร่วม
การประชุมประจ�าปีของเครือข่ายสถาบันสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติที่	 กสม.	 เป็นสมาชิกอยู่ทั้งในระดับระหว่างประเทศ	
ได้แก่	 Global	 Alliance	 of	 National	 Human	 Rights		
Institutions	 (GANHRI)	 และในระดับภูมิภาคประกอบด้วย
เครอืข่ายในภมูภิาคเอเชยี-แปซฟิิก	ได้แก่	Asia-Pacific	Forum	
(APF)	และเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	ได้แก่	
South	East	Asia	National	Human	Rights	 Institutions	
Forum	(SEANF)		
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๕.๑.๑ ความร่วมมอืในระดบัสากลภายใต้กรอบพนัธมติรระดบัโลกว่าด้วยสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาติ  
(GANHRI) การเข้าร่วมประชุมประจ�าปีของ GANHRI ครั้งท่ี ๓๐ ระหว่างวันท่ี ๖ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ ส�านักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันฐรัฐสวิส

(๑) การประชุม GANHRI General Meeting เป็นการประชุมเกี่ยวกับการด�าเนินงาน	GANHRI	ซึ่ง
มีสาระส�าคัญ	ได้แก่	การรับรองการแก้ไขธรรมนูญของ	GANHRI	โดยเฉพาะกระบวนการประเมินสถานะ	(accreditation)	
ของสถาบันสมาชิก	 ซึ่งได้แก่	 การโต้แย้งผลการพิจารณาของอนุกรรมการประเมินสถานะ	 (Sub-committee	 on		
accreditation	 หรือ	 SCA)	 ทั้งในกระบวนการประเมินตามรอบปกติ	 และในช่วงสถานการณ์พิเศษ	 (exceptional		
circumstances)	 การเลื่อนการพิจารณาสถานะ	 (deferral)	 และการทบทวนสถานะในกรณีพิเศษ	 (special	 review)	
นอกจากน้ี	ทีป่ระชุมยงัได้ให้การรบัรองรายงานด้านการเงนิ	(financial	report)	รายงานผลการด�าเนนิงานในรอบปี	๒๕๕๙	
และการพิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของ	GANHRI	ส�าหรับปี	๒๕๖๐	–	๒๕๖๒	โดยมีเป้าหมายที่ส�าคัญ	คือ	การเพิ่มการรับรู้
เกี่ยวกับบทบาทของ	GANHRI	และการด�าเนินงานที่ส�าคัญของสถาบันสมาชิกในระดับระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค	
การจดัการความรูท้ีมุ่ง่เน้นการพฒันาพืน้ทีส่�าหรบัการแลกเปลีย่นเรียนรู้ระหว่างสมาชกิตลอดจนการพัฒนาความเข้มแขง็
ของ	GANHRI

(๒) การประชมุ GANHRI Annual Conference หวัข้อหลกัของการประชมุ	ได้แก่	สถาบนัสทิธมินษุยชน	
ในช่วงวิกฤติ	 ความขัดแย้ง	 และสถานการณ์ภายหลังความขัดแย้ง	 (NHRIs	 in	 crisis,	 conflict	 and	 post-conflict		
situations)	 วัตถุประสงค์ของการประชุมภายใต้หัวข้อดังกล่าวสืบเนื่องมาจากการประชุมระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติในภูมิภาคยุโรป	GANHRI	และ	UNDP	เมื่อเดือนตุลาคม	๒๕๕๘	ที่กรุงเคียฟ	ประเทศยูเครน	ซึ่งที่ประชุมได้รับรอง	
Kiev	Declaration	เพือ่ก�าหนดบทบาทและการท�าหน้าทีข่องสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินช่วงทีเ่กดิวกิฤตคิวามรนุแรง
ภายในประเทศทีส่�าคญั	ได้แก่	การสอบสวนถงึสาเหตขุองการใช้ความรนุแรงและการละเมดิสทิธมินษุยชน	การรบัเรือ่งร้อง
เรียน	 การติดตามและรายงานสถานการณ์	 การท�าหน้าที่กลไกแจ้งเตือนล่วงหน้า	 (early	warning	mechanisms)	 เพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งและความรุนแรงที่อาจท�าให้สถานการณ์เลวร้ายขึ้น	นอกจากนี้	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติยังต้อง
ปฏิบตัหิน้าทีเ่ป็นกลไกในการคุม้ครองบุคคลในกลุม่ท่ีเสีย่งต่อการถกูละเมดิ	อาท	ิสตร	ีชนกลุม่น้อย	ผูอ้พยพ	และชนพืน้เมอืง	
ดั้งเดิม	 ขณะเดียวกันต้องท�าหน้าที่ให้ค�าแนะน�าแก่รัฐบาลและรัฐสภาเกี่ยวกับสาระส�าคัญและการปฏิบัติตามมาตรฐาน	
สิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	 ซึ่งสามารถน�าไปสู่การสร้างสังคมที่สันติ	 รวมทั้งการท�าหน้าที่เป็นเวทีส�าหรับการหารือ
ระหว่างรัฐและกลไกต่าง	ๆ	ที่มิใช่รัฐ

(๓) การประชุมภายใต้ระเบียบวาระพิเศษเรื่องบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
และการคุ ้มครองสิทธิเด็ก การประชุมในครั้งนี้ เป ็นการจัดร่วมกันระหว่าง	 UNICEF	 กับส�านักงานข้าหลวง
ใหญ่	 สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ	 (Office	 of	 High	 Commissioner	 for	 Human	 Rights	 –	 OHCHR)	 เพื่อ	
เป็นเวทใีนการแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ระหว่างสถาบันสทิธมินษุยชนแห่งชาตทิีเ่ข้าร่วมการประชมุประจ�าปีของ	GANHRI	เก่ียวกับ	
บทบาทและการด�าเนินการเพื่อส่งเสริม	 คุ้มครอง	 และติดตามสิทธิเด็ก	 โดยเปิดโอกาสให้สถาบันสิทธิมนุษยชนประเทศ	
ต่าง	ๆ 	ได้ถ่ายทอดประสบการณ์	บทเรียน	และปัญหาในการด�าเนนิงานในเรือ่งดงักล่าว	นอกจากนี	้ยงัได้รวบรวมข้อคิดเหน็	
หรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ส�าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�าแผนการเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กภายใต้กรอบการ
อนวุตักิารเป้าหมายว่าด้วยการพฒันาทีย่ัง่ยนื	(SDGs)	นอกจากนี	้จะได้น�าบทเรยีนและข้อเสนอแนะทีเ่ป็นประโยชน์ไปจดัท�า	
แผนที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง	 OHCHR	 UNICEF	 และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพ	
การด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กในอนาคต



บทที่ ๒ ผลการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  | 143

บทที ่ ๒

ผลส�าเร็จของการเข้าร่วมประชุม

กสม.	ได้มีโอกาสรับทราบพัฒนาการใหม่	ๆ 	โดยเฉพาะการแก้ไขธรรมนูญ	(Statute)	ของ	GANHRI	และ	Rules	
of	Procedure	ของคณะอนุกรรมการประเมินสถานะ	(Sub-Committee	on	accreditation	–	SCA)	ของ	GANHRI	ที่
เก่ียวข้องกับกระบวนการประเมิน/ทบทวนสถานะของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทุกประเทศรวมทั้ง	 กสม.	 ของไทย		
ทัง้นี	้เพ่ือเป็นการเตรยีมความพร้อมของ	กสม.	ในการด�าเนนิการเพ่ือกลบัคนืสูส่ถานะ	A	อกีครัง้หนึง่	ซึง่จ�าเป็นต้องท�าความ
เข้าใจในกระบวนการและขั้นตอนต่าง	 ๆ	 ที่จะเข้ารับการทบทวนสถานะอย่างถูกต้องแม่นย�า	 เพ่ือประโยชน์ในการจัดท�า
ข้อมูล	 ค�าชี้แจง	 และการจัดท�าเอกสารที่สอดคล้องกับกระบวนการทบทวนสถานะตามที่ปรากฏในเอกสารทั้ง	 ๒	 ฉบับ		
ดังกล่าว	

๕.๑.๒  ความร่วมมือในระดับภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิกภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างสถาบัน 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (APF)การเข้าร่วมประชุมประจ�าปีของ APF ครั้งที่ ๒๑ 
ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่กรุงเทพมหานคร

(๑) การประชุม APF – NGO Dialogue	เป็นการหารือระหว่างสมาชิก	APF	กับเครือข่าย	NGO	ในภูมิภาค
เอเชียที่ติดตามการด�าเนินงานของสถาบันสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	 ซึ่งมีชื่อว่า	 Asian	 NGO	 Network	 on	 National	
Human	Rights	Institutions	หรือ	ANNI	ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกครั้งก่อนเริ่มการประชุมประจ�าปีของ	APF	เพื่อสะท้อน
มมุมองของเครอืข่าย	NGO	ต่อการด�าเนนิงานของ	APF	รวมทัง้เพือ่แสวงหาแนวทางความร่วมมอืระหว่างกนัในการส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคต่อไป

(๒) การปฏิบัติหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (The Work of National Human Rights  
Institutions) มวีตัถุประสงค์เพือ่ให้ผูแ้ทนของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาติทีเ่ข้าร่วมประชมุได้น�าเสนอผลการด�าเนนิการที่
ส�าคญัในการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนภายในประเทศ	โดยได้ใช้โอกาสนีแ้นะน�าตวั	ประธานกรรมการสทิธมินษุยชน	
แห่งชาติ	ชุดที่สาม	ในฐานะที่เข้าร่วมประชุมประจ�าปีของ	APF	เป็นครั้งแรก	รวมทั้งได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการ
ด�าเนินงานทีส่�าคัญของ	กสม.	ในรอบปี	๒๕๕๙	โดยเฉพาะในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบักระบวนการจดัท�าร่างรฐัธรรมนญูฉบับใหม่	
ซึ่งผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่	๗	สิงหาคม	๒๕๕๙	ซึ่งมีการก�าหนดอ�านาจหน้าที่ของ	กสม.	ในฐานะที่เป็นองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญและการมข้ีอเสนอไปยงัคณะกรรมการร่างรฐัธรรมนญูเกีย่วกบัพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญูว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(๓) รายงานเรื่องโทษประหารชีวิต (Death Penalty Report) ฉบับปรับปรุงของ APF 
APF	ได้จดัท�ารายงานเรือ่งโทษประหารชวีติฉบบัใหม่เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างองิแทนรายงานของ	Advisory		

Council	of	Jurists	(ACJ)	ซึ่งจัดท�ามาตั้งแต่ปี	๒๕๔๓	โดยในการจัดท�ารายงานฉบับใหม่นี้	APF	ได้รับความร่วมมือเป็น
อย่างดีจาก	Ms.	Delphine	Lourtau	ผู้เชี่ยวชาญจาก	Cornell	Center	on	the	Death	Penalty	Worldwide	และหน่วย
งานต่าง	ๆ	ของสหประชาชาติ	ทั้งนี้	ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท�ารายงานเป็นข้อมูลล่าสุดจนถึงเดือนกันยายน	๒๕๕๙

สาระส�าคัญของรายงานฉบับนี้ได้กล่าวถึงแนวโน้มของการยกเลิกโทษประหารชีวิตจนถึงปัจจุบัน	
(กนัยายน	๒๕๕๙)	ซึง่มปีระเทศท่ียกเลกิโทษดงักล่าวในทกุฐานความผดิไปแล้วทัง้สิน้	๑๐๒	ประเทศ	ในจ�านวนนีอ้ยูใ่นภมูภิาค
เอเชียแปซิฟิก	๑๙	ประเทศ	และที่ยังคงไว้ซึ่งโทษดังกล่าวจ�านวน	๒๒	ประเทศ	ส�าหรับประเทศสมาชิก	APF	ที่ได้ยกเลิก
โทษประหารชีวิตแล้วมีอยู่	๗	ประเทศ	ได้แก่	ออสเตรเลีย	มองโกเลีย	เนปาล	นิวซีแลนด์	ฟิลิปปินส์	ซามัว	และติมอร์เลสเต้		
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ประเทศทีย่กเลกิส�าหรบัความผิดประเภท	ordinary	crimes	ม	ี๑	ประเทศ	ได้แก่	คาซคัสถาน	ประเทศทีย่กเลกิในทางปฏบิตัิ
มี	๔	ประเทศ	ได้แก่	มัลดีฟส์	เมียนมา	เกาหลีใต้	และศรีลังกา	ส่วน	๑๐	ประเทศที่ยังคงโทษประหารชีวิต	(retentionist)	
ได้แก่	อฟักานสิถาน	บงักลาเทศ	อนิเดยี	อนิโดนเีซยี	จอร์แดน	มาเลเซีย	โอมาน	ปาเลสไตน์	กาตาร์	และไทย	ข้อมลูในรายงาน
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินการของ	 กสม.	 ในการรณรงค์เพื่อให้มีการยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิตอย่างเป็น	
ขั้นตอนในประเทศไทยต่อไป
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การเข้าร่วมประชุมในกิจกรรมต่าง	ๆ 	ของ	APF	โดยเฉพาะการประชุมประจ�าปีซึ่งเป็นเวทีการประชุมที่ประธาน
สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เป็นสมาชิก	APF	 เข้าร่วมประชุมเปิดโอกาสให้ประธาน	กสม.	ของไทยได้แสดงวิสัยทัศน์
และน�าเสนอผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญของ	กสม.	ให้สถาบันสิทธิมนุษยชนอื่น	ๆ 	ในภูมิภาค	รวมทั้งผู้แทนองค์การระหว่าง
ประเทศและภาคประชาสังคมที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ	 ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประธานสถาบัน	
สทิธมินษุยชนของประเทศอืน่	ๆ 	เพือ่เป็นพืน้ฐานของความร่วมมอืระหว่างกนัต่อไปในอนาคตการประชมุเครอืข่าย	Senior	
Executive	Officers	(SEO)	Network	Roundtable	Meeting	ของ	APF	ระหว่างวันที่	๒๙-๓๐	สิงหาคม	๒๕๖๐	ที่เมือง
มะละกา	ประเทศมาเลเซีย

ส�านักงาน	กสม.	ได้ส่งผูแ้ทนเข้าร่วมการประชมุเครอืข่ายผูบ้รหิารระดับสงูของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตซิึง่
เป็นสมาชิก	APF	(Senior	Executive	Officers	(SEO)	Network	Roundtable	Meeting)		ระหว่างวันที่	๒๙-๓๐	สิงหาคม	
๒๕๖๐	 ที่เมืองมะละกา	 ประเทศมาเลเซีย	 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่
ดีระหว่างผู้บริหารระดับสูงในประเด็นที่เก่ียวข้องกับการบริหารส�านักงาน	 รวมท้ังเพื่อสร้างเครือข่ายการติดต่อระหว่าง	
ผูบ้รหิารส�านกังาน	โดยในปี	๒๕๖๐	ได้เน้นในประเดน็เรือ่งความสมัพนัธ์ในการท�างานระหว่างคณะกรรมการสทิธมินษุยชน
แห่งชาตกิบัผูบ้รหิารส�านกังาน	และการตดิตามและรายงานผลทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานของสถาบนัสิทธมินษุยชนแห่งชาต	ิ
ผลส�าเรจ็ของการเข้าร่วมประชุมผูแ้ทน	กสม.	ได้เป็นผูน้�าเสนอประเดน็เรือ่งการตดิตามและประเมนิผลการด�าเนนิงานของ	
กสม.	ซึ่งแยกเป็นการติดตามการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ�าปี	ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของการด�าเนินการ
ตามแผนฯ	การติดตามมาตรการแก้ไขปัญหา	และข้อเสนอแนะนโยบาย	ปรับปรุงกฎหมาย	การประเมินผลการด�าเนินงาน	
และข้อสังเกตจากผลการประเมินในปี	๒๕๕๙

๕.๑.๓ ความร่วมมอืระหว่างสถาบันสทิธิมนุษยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ (SEANF)

การเข้าร่วมประชุมในระดับเจ้าหน้าที่	(Technical	Working	Group	-	TWG)	เพื่อเตรียมการส�าหรับ
การประชุมประจ�าปีของ	SEANF	ครั้งที่	๑๔	จ�านวน	๒	ครั้ง

-	 การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของ	 SEANF	 ครั้งที่	 ๑	 ระหว่างวันที่	 ๒๗	 -	 ๒๘	 เมษายน	 ๒๕๖๐		
ทีก่รงุมะนิลา	ซึง่สถาบนัสิทธมินษุยชนแห่งชาตขิองฟิลปิปินส์ในฐานะประธาน	SEANF	เป็นเจ้าภาพจัดขึน้เพือ่แลกเปลีย่นการ
ด�าเนนิงานของสมาชิกในประเด็นสทิธมินษุยชนตามแผนยทุธศาสตร์ของ	SEANF	รวมทัง้เพ่ือเตรยีมการส�าหรบัการประชุม
ประจ�าปีครั้งที่	๑๔	ของ	SEANF	ที่ก�าหนดจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๐	โดยได้มีการหารือในประเด็นต่าง	ๆ	เช่น

(๑)	 เรื่องสิทธิผู้สูงอายุ	 (Older	 persons)	 ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับการด�าเนินการในเรื่องสิทธิ	
ผูส้งูอาย	ุโดยผูแ้ทนส�านกังาน	กสม.	ได้แจ้งให้ทีป่ระชมุทราบความคบืหน้าเกีย่วกบัการด�าเนนิการของรัฐบาลเร่ืองผู้สงูอายุ
ว่า	ประเทศไทยก�าลงัเข้าสูส่งัคมผูส้งูอาย	ุรฐับาลได้ให้ความส�าคญักบัปัญหาเกีย่วกบัผูส้งูอาย	ุโดยมกีารวางแผนยทุธศาสตร์
ในระดับชาติ	และมีการด�าเนินการเพื่อรองรับปัญหาดังกล่าว	เช่น	การจ้างงานผู้สูงอายุ	เป็นต้น
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บทที ่ ๒

(๒)	 การจัดตั้งส�านักงานเลขานุการของ	 SEANF	 ผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของอินโดนีเซีย	
(Komnas	HAM)	ได้น�าเสนอความคืบหน้าในการจัดตั้งส�านักงานเลขานุการของ	SEANF	รายงานว่า	กสม.	อินโดนีเซียจะ
ส่งเอกสารการจดทะเบียนการจัดตั้งส�านักงานฯ	แก่ประธานาธิบดีตามกฎหมาย	ดังนั้น	การจะเปิดส�านักงานฯ	อย่างเป็น
ทางการได้เร็วเพียงใดนั้น	จึงขึ้นอยู่กับกระบวนการผ่านความเห็นชอบของประธานาธิบดี	อย่างไรก็ตาม	คาดว่าในปลายปี
นี้การจัดตั้งส�านักงานฯ	น่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามแผนที่วางไว้ได้

(๓)	แผนยทุธศาสตร์ของ	SEANF	(พ.ศ.๒๕๖๐	–	๒๕๖๔)	ผู้แทนส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชน	
แห่งชาติได้แจ้งความคืบหน้าในการด�าเนินการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ของ	 SEANF	 ว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	–	๒๕๖๕	ทีมุ่ง่เน้นการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิใน	๓	ด้าน	(๑)	ธรุกิจและ	
สิทธิมนุษยชน	 (Business	 and	 Human	 Rights)	 (๒)	 สิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ	 (Rights		
related	to	land	and	natural	resource)	และ	(๓)	นกัปกป้องสทิธมินษุยชน	(Human	Rights	Defender)	และมแีผนจดัการ	
สัมมนาวิชาการ	 เรื่อง	 “การเผยแพร่และการขับเคล่ือนหลักการชี้แนะเร่ืองธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
ในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค”	 ในวันที่	 ๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	อาคารสหประชาชาติ	 กรุงเทพมหานคร	 โดย	
นายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาเรื่องหลักการชี้แนะของสหประชาชาติกับการสร้าง
ความยั่งยืนเศรษฐกิจและสังคม	ซึ่ง	กสม.	จะได้เชิญสมาชิก	SEANF	เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวด้วย

-	ในการประชมุระดบัเจ้าหน้าที	่(Technical	Working	Group)	ของ	SEANF	คร้ังท่ี	๒	ระหว่างวนัที	่๗	-	๘	
กนัยายน	๒๕๖๐	ณ	เมอืงเซบ	ูประเทศฟิลิปปินส์	ทีป่ระชมุได้พจิารณาระเบยีบวาระการประชมุส�าหรบัการประชมุประจ�าปี	
ครัง้ที	่๑๔	ของ	SEANF	ทีจ่ะมีขึน้ในเดือนพฤศจกิายน	๒๕๖๐	ทีก่รงุมะนลิา	ประเทศฟิลปิปินส์	โดยมปีระเดน็ทีส่�าคัญ	ได้แก่	
การโยกย้ายถิน่ฐานและสทิธมินษุยชน	(Migration	and	Human	Rights)	การหารือกับผู้แทนไทยประจ�าคณะกรรมาธกิาร
ระหว่างรฐับาลอาเซยีนว่าด้วยสทิธมินษุยชน	(AICHR)	การจัดท�าแผนปฏบิติัการตามแผนยทุธศาสตร์ของ	SEANF	ระหว่างปี	
๒๕๖๐	-	๒๕๖๔	รวมท้ังการเตรยีมจดัท�าแถลงการณ์ร่วมของ	SEANF	ในประเดน็เรือ่งการโยกย้ายถิน่ฐานและสทิธมินษุยชน		
นอกจากน้ี	 ที่ประชุมยังได้รับฟังการบรรยายพิเศษของผู้เสนอรายงานพิเศษว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้พลัดถิ่นภายใน
ประเทศของสหประชาชาติ	(Special	Rapporteur	on	the	Human	Rights	of	Internally	Displaced	Persons	-	IDPs)	
ซึง่สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตจิะมบีทบาทท่ีส�าคญัทีจ่ะขบัเคลือ่นในเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะการเชือ่มโยงกบัระบบการแจ้งเตอืน
ล่วงหน้า	(Early	Warning	Mechanism)

ผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบความคบืหน้าเกีย่วกบั	
การประกาศใช้รฐัธรรมนญูฉบับใหม่	(พ.ศ.	๒๕๖๐)	ของไทย	ซึง่มกีารเปลีย่นแปลงหน้าทีแ่ละอ�านาจของ	กสม.	บางประการ	โดย		
กสม.	 ได้มีส่วนร่วมในการจัดท�าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ	
พ.ศ.	....	ซึ่งก�าหนดสถานะของ	กสม.	ให้เป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ผลส�าเร็จของการเข้าร่วมประชุม

การประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของ	SEANF	เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมส�าหรับการประชุมประจ�าปี	ซึ่ง
เป็นการประชุมระดับประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศสมาชิก	SEANF	จ�านวน	๖	ประเทศ	การประชุม
ในครั้งนี้	 ถือว่ามีความส�าคัญเพราะประธาน	กสม.	 ของไทย	จะต้องเข้ารับต�าแหน่งประธาน	 SEANF	ล�าดับถัดไปต่อจาก
ฟิลปิปินส์ภายหลงัการประชมุประจ�าปีซึง่จะมขีึน้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๐	ทีก่รุงมะนลิา	ซ่ึงประธาน	กสม.	ในฐานะ
ประธาน	SEANF	จะต้องมีบทบาทที่แข็งขันและมีความพร้อมโดยเฉพาะการก�าหนดท่าทีร่วมกันของ	SEANF	ในประเด็น
สถานการณ์ทางด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความส�าคัญในอนุภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	
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๕.๒ ความร่วมมือกับกลไกสิทธิมนุษยชนของอาเซียนและหน่วยงานของสหประชาชาติ

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตไิด้เข้าร่วมการประชมุทีจ่ดัโดยคณะกรรมาธกิารระหว่างรฐับาลอาเซียนว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชน	(ASEAN	Inter-governmental	Commission	on	Human	Rights	–	AICHR)	๒	ครั้ง	และการประชุม
ที่จัดโดยคณะท�างานของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	๑	ครั้ง	ดังนี้

๕.๒.๑ การประชุมจัดโดย AICHR

(๑)	 การประชุมเร่ืองการส่งเสริมความรับผิดชอบ
ทางสังคมของภาคธรุกจิ	(Corporate	Social	Responsibility	:		
CSR)	 และสิทธิมนุษยชนในอาเซียน	 ระหว่างวันที่	 ๓	 –	 ๔	
พฤศจิกายน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรม	Mandarin	Orchard	ประเทศ
สิงคโปร์

การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นโดยคณะกรรมาธิการ
ระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน	 (ASEAN		

Intergovernmental	Commission	on	Human	Rights	-	AICHR)	ร่วมกบั	ASEAN	CSR	Network	โดยได้รบัการสนบัสนุน
จากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UN	Development	Programme	–	UNDP)	รัฐบาลสวีเดน	และสหภาพยุโรป		
ผูเ้ข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผูแ้ทนจากภาครฐั	ภาคธรุกจิ	สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิและภาคประชาสงัคมในภมิูภาค	
อาเซียน	 รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานของสหประชาชาติ	 รวมประมาณ	 ๑๐๐	 คน	 ในส่วนของประเทศไทย	 นอกจาก	
คณะผู้แทนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแล้ว	ยังมีผู้แทนจากภาครัฐ	ได้แก่	กระทรวงยุติธรรม	(น�าโดยอธิบดี	
กรมคุม้ครองสทิธแิละเสรีภาพ)	และกระทรวงการต่างประเทศ	ผูแ้ทนจากภาคธรุกจิ	(เครอืเจรญิโภคภณัฑ์	ซึง่เข้าร่วมประชมุ
ในนามของ	UN	Global	Compact	ประเทศไทย)	และผู้แทนจากองค์กรภาคประชาสังคม

การประชมุมวีตัถุประสงค์เพือ่สร้างความตระหนกัเรือ่ง	CSR	แก่ผูเ้ข้าร่วมการประชมุและการส่งเสรมิให้มกีารน�า	
CSR	ไปใช้ในการด�าเนนิธรุกจิและบทบาทของภาครัฐในเร่ืองดังกล่าวทัง้ในระดบัประเทศและภมูภิาค	โดยในระดับภมิูภาค
จะมีการจัดท�าข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดท�ายุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริม	CSR	และสิทธิมนุษยชนในอาเซียนด้วย	ประเด็นส�าคัญ
ที่มีการหารือในที่ประชุม	ได้แก่	บทบาทของ	CSR	ในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในการประกอบธุรกิจ	การด�าเนินการตาม
แนวทาง	 CSR	 และสิทธิมนุษยชนในอาเซียน	 แนวทางการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
ประสบการณ์การจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติ	(NAP)	จากในและนอกภูมิภาค	

ผลส�าเร็จของการเข้าร่วมประชุม

ประธาน	 กสม.	 ได้น�าเสนอบทบาทของ	 กสม.	 ในกระบวนการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน	 โดยมีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 กระทรวงยุติธรรม	 ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานหลักในการ	
จดัท�าแผนปฏิบตักิารดงักล่าว	รวมทัง้ได้น�าเสนอข้อเสนอแนะของ	กสม.	ต่อการจดัท�ายทุธศาสตร์อาเซยีนว่าด้วยเรือ่งธรุกิจ
กับสิทธิมนุษยชน	 ท่ีควรจะต้องจัดท�าการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 เพื่อรับทราบสภาพปัญหา	 และประเด็นท้าทายร่วมกันของ
ประเทศสมาชิกอาเซยีน	รวมทัง้การเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนได้เข้ามามส่ีวนร่วมในกระบวนการจดัท�ายทุธศาสตร์ดงักล่าว
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(๒)	 การประชุมสัมมนาของ	 AICHR	 ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศ	 (AICHR	 Judicial	 Colloquium	on	 the	 Sharing	of	Good	Practices	 regarding	 International	
Human	Rights	Law)	วันที่	๑๓	-	๑๕	มีนาคม	๒๕๖๐	ณ	กรุงกัวลาลัมเปอร์	ประเทศมาเลเซีย

การประชุมครั้งน้ีเป็นการแสวงหาจุดร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนด้วยการแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการด�าเนินการตามกฎหมายสิทธิมนุษยชน
ระหว่างประเทศทั้งในส่วนของรัฐบาลและฝ่ายตุลาการของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ	มีเป้าหมายเพ่ือให้การปฏิบัติ
ตามกฎบัตรอาเซียน	(ASEAN	Declaration	on	Human	Rights	–	ADHR)	ข้อ	๑๗	ที่ได้ก�าหนดให้อาเซียนมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อ	 “เสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย	 ส่งเสริมให้หลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมมีความเข้มแข็ง	 และเพ่ือส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน	 โดยค�านึงถึงสิทธิและความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกอาเซียนใน	
การสร้างประชาคมที่อยู่บนพื้นฐานของกฎเกณฑ์ที่มีค่านิยมและบรรทัดฐานร่วมกัน”	และแผนงานของประชาคมอาเซียน
ด้านการเมืองและความมั่นคง	พ.ศ.	๒๕๖๘	 (๒๐๒๕)	ข้อ	6	A	2.4	ที่ก�าหนดให้ประชาคมอาเซียน	“จัดตั้งโครงการเพื่อ
สนับสนนุความร่วมมอืและการให้ความช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกันระหว่างประเทศสมาชกิอาเซียนในการพัฒนายทุธศาสตร์การ
เสรมิสร้างหลกันติธิรรมและระบบตลุาการและโครงสร้างพ้ืนฐานทางกฎหมาย”	ทีมี่ประสิทธภิาพยิง่ขึน้	รวมทัง้สอดคล้องกับ
ข้อตกลงการจัดต้ัง	(TOR)	ของ	AICHR	ในการพฒันายทุธศาสตร์การส่งเสริมและคุม้ครองสทิธมินษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้
ฐาน	รวมทัง้เพือ่เสรมิสร้างการสร้างประชาคมอาเซียน	ส่งเสริมการเสริมสร้างขดีความสามารถในการปฏบิติัตามพนัธกรณี
ตามอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าเป็นภาคีอย่างมีประสิทธิภาพ	และส่งเสริม
การใช้เครื่องมือของอาเซียนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มประสิทธิภาพ	โดยมีสาระส�าคัญ	๖	เรื่อง	ประกอบด้วย

๑.	 บทบาทของศาลยุติธรรมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 –	 อนุสัญญาว่าด้วยการเลือกปฏิบัติต่อ
สตรีในทุกรูปแบบ	(CEDAW)	อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	(CRC)	และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ	(CRPD)	

๒.	บทบาทของศาลยุติธรรมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนตามกลไกของอาเซียน
๓.	การเข้าถึงความยุติธรรมและการเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(SDG)	ที่	๑๖	
๔.	กรณีศึกษาจากกลไกของภูมิภาคแอฟริกา	(จากการส่งเสริมสู่การคุ้มครอง)
๕.	นิติธรรมและสิทธิมนุษยชน	–	ข้อท้าทายและโอกาส
๖.	 ความร่วมมือในอนาคตของสถาบันตุลาการในประเทศสมาชิกอาเซียนที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	–	 ข้อเสนอ

แนะและแนวทางที่เป็นไปได้

ผลส�าเร็จของการเข้าร่วมประชุม

กสม.	ได้มโีอกาสรบัทราบการด�าเนนิงานด้านสทิธมินุษยชนทัง้ในระดบัระหว่างประเทศ	และระดบัภมูภิาค	เปรยีบ
เทียบกับการด�าเนนิงานของกลไกในระดบัอาเซยีน	รวมทัง้ได้แลกเปลีย่นประสบการณ์การท�างานกบัผูเ้ข้าร่วมประชุมอ่ืน	ๆ 	
ซึง่ส่วนใหญ่มาจากหน่วยงานของศาลและกระบวนการยตุธิรรมในภมูภิาคอาเซยีน	ซึง่ความรูท้ีไ่ด้รบัจากการประชุมในครัง้
น้ีจะเป็นประโยชน์ต่อการท�างานของ	กสม.	ในส่วนทีเ่กีย่วข้องกบัการท�างานร่วมกนัระหว่าง	กสม.	ศาล	และหน่วยงานทาง
ด้านกระบวนการยุติธรรมของไทยต่อไป

(๓)	 การประชุมระดับภูมิภาคของ	AICHR	เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน	ครั้งที่	๓	(3rd	AICHR		
Regional	 Dialogue	 on	 the	Mainstreaming	 of	 the	 Rights	 of	 People	with	 Disabilities	 in	 the	 ASEAN		
Community)	ระหว่างวนัที	่๑๙-๒๑	มถินุายน	๒๕๖๐	ทีจั่งหวดัภเูกต็	การประชมุคร้ังนีม้วัีตถปุระสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสรมิ
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของ	คนพิการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	โดย	AICHR	ได้จัดท�าแผนงานอย่างเป็นระบบ
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รวม	๓	กจิกรรม	คอื	(๑)	การจดัให้มเีวทีส�าหรบัการหารือและการมปีฏสัิมพนัธ์ระหว่างคนพกิารและภาคส่วนอืน่	(๒)	การจดั	
กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้	 และ	 (๓)	 การจัดตั้งกรอบการท�างานที่สามารถวัดผลได้และมีกระบวนการที่ยั่งยืนในการ	
เสรมิสร้างสทิธขิองคนพกิาร	โดยในกจิกรรมแรก	AICHR	ได้ด�าเนนิการโดยจัดให้มกีารประชมุหารือระดับภมูภิาคท่ีมผีูม้ส่ีวน
ได้เสียจากระดับภูมิภาคและระดับประเทศ	รวมทั้งผู้แทนขององค์กรภาคประชาสังคมของคนพิการ	(DPOs)	เข้าร่วมด้วย	
ในประเดน็ทีส่อง	AICHR	ได้เน้นการสร้างความตระหนกัรู้	โดยจัดโครงการฝึกอบรมทีมุ่ง่เน้นประเด็นทีห่ลากหลายเกีย่วกับ
สิทธิของคนพิการ	และประเด็นที่สาม	AICHR	ได้จัดตั้งคณะท�างานเพื่อสิทธิของคนพิการในอาเซียน	(Task	Force	for	the	
Mainstreaming	of	the	Rights	of	Persons	with	Disabilities)	ซึง่เป็นกรอบการท�างานทีส่ามารถวดัผลการด�าเนนิงานได้	

สาระส�าคัญของการประชุมในครั้งนี้	ประกอบด้วย

๑.	การเข้าถึงความยตุธิรรม	(access	to	justice)	โดยเน้นว่าการเข้าถงึความยติุธรรมไม่เพยีงเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วข้อง
กบัเจ้าหน้าทีผู่บ้งัคบัใช้กฎหมายเท่าน้ัน	แต่ยงัเกีย่วข้องกบัผูจ้ดัท�านโยบายสาธารณะ	ทัง้ทางด้านเศรษฐกจิและสังคมอกีด้วย

๒.	การเป็นผู้ประกอบการของคนพิการ	(persons	with	disabilities	as	entrepreneurs)	โดยที่ประชุมได้เน้น
ย�้าในข้อเท็จจริงที่ว่า	 คนพิการไม่ใช่เพียงแค่ผู้รับสวัสดิการ	 แต่สามารถมีบทบาทท่ีส�าคัญทางด้านเศรษฐกิจได้ด้วยตนเอง	
ตลอดจนมีสิทธิในการประกอบธุรกิจและการท�าหน้าที่เป็นนายจ้างหรือท�างานด้วยตนเอง

๓.	 การจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ	 (disaster	 risk	management)	 โดยที่ประชุมมีความเห็นว่า	 คนพิการ	
มักเป็นกลุ่มเปราะบางท่ีสุดกว่าคนกลุ่มอื่นในสถานการณ์ภัยพิบัติ	 โดยความพิการและสิทธิของคนพิการควรได้รับการ	
บรูณาการเข้าไปสูภ่าคส่วนและกลไกต่าง	ๆ 	ของอาเซียนทีรั่บผิดชอบในด้านการจัดการภยัพิบติัและการให้ความช่วยเหลอื
ด้านมนุษยธรรม

ผลส�าเร็จของการเข้าร่วมประชุม	 เนื่องจาก	 กสม.	 มีการท�างานท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิ
ของคนพิการ	 การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นอกจากจะได้รับทราบความคืบหน้าในการด�าเนินการด้านสิทธิคนพิการของ
หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียนแล้ว	 ยังมีโอกาสแลกเปล่ียนข้อคิดเห็นกับเจ้าหน้าท่ีของอาเซียน	 ผู้แทนสถาบัน	
สทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	รวมทัง้ผูแ้ทนองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคม	
ของคนพิการในเรื่องบทบาทของสถาบันสิทธิฯ	 ที่จะเข้าไปมีบทบาทในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของคนพิการทั้งใน
ระดบัภมูภิาคและระดบัประเทศ	ทัง้นี	้เพือ่น�ามาพฒันาการท�างานของ	กสม.	ในเร่ืองดังกล่าวให้มปีระสิทธภิาพยิง่ขึน้ต่อไป

๕.๒.๒ การประชุม UN Forum on Business and Human Rights ประจ�าปี ๒๕๕๙ ระหว่าง 
วันที่ ๑๔ - ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ นครเจนีวา

การประชุม	UN	Forum	ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนจัดขึ้นตามข้อมติคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ	ที่	๑๗/๔	 เมื่อเดือนมิถุนายน	๒๕๕๔	โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีส�าหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์การท�างาน	 ตลอดจนแนวโน้มและสิ่งท้าทายที่ได้รับจากการอนุวัติการตามหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับ	
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ	 (UNGPs)	 พร้อมกับเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนตั้งแต่รัฐ	 กลไกของสหประชาชาติ		
ภาคธุรกิจ	สหภาพแรงงาน	สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	ภาคประชาสังคม	องค์กรพัฒนาเอกชน	นักวิชาการ	ตลอดจน
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการด�าเนินธุรกิจได้เข้าร่วม	การประชุม	UN	Forum	ดังกล่าวได้จัดมาแล้วทั้งสิ้น	๔	ครั้ง	โดยการ
ประชุมระหว่างวันที่	๑๔	-	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	นี้เป็นครั้งที่	๕	ภายใต้หัวข้อหลัก	คือ	“Leadership	and	Leverage	
:	Embedding	Human	Rights	in	the	rules	and	relationship	that	drive	the	global	economy”	โดยการประชุม
ได้เน้น	๔	ประเด็นที่ส�าคัญ	ดังนี้
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๑.	ผลักดันให้รัฐเร่งรัดการปฏบิติัตามหลักการ	UNGPs		
ทั้ งในด ้านนโยบาย	 การออกกฎหมายและการบังคับใช ้		
โดยประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล	 คือ	 การด�าเนินภารกิจของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ	 อาทิ	 กิจกรรมของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ		
การจัดซ้ือจัดจ้างสาธารณะ	และการด�าเนนิงานของสถาบนัการเงนิ

๒.	ภาคธุรกิจจะต้องใช้ความเป็นผู้น�าและผลักดันให้
เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชนในห่วงโซ่อุปทาน	 (supply	 chain)	
โดยเริม่ตัง้แต่บรษิทัแม่	ผูผ้ลติและจดัหา	(supplier)	สถาบนัการเงนิ		
รวมทั้งกลไกบริหารงานภายในองค์กร

๓.	การเคารพสิทธิมนุษยชนจะเป็นหัวใจของการ
ด�าเนินธุรกิจที่มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๔.	ทุกภาคส่วนจะต้องเร่งพยายามปรับปรุงกลไกและช่องทางในการเยียวยาผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการละเมิด	
สทิธิมนษุยชน	พร้อมกบัด�าเนนิมาตรการทีเ่ป็นรูปธรรมในการคุม้ครองบคุคลเหล่านี	้โดยเฉพาะผูท้ีอ่ยูใ่นสถานการณ์เปราะบาง

ผลส�าเร็จของการเข้าร่วมประชุม

ประธาน	กสม.	และ	กสม.	ทีเ่ข้าร่วมประชมุได้ใช้โอกาสนีร้บัทราบการน�าเสนอประสบการณ์ของหน่วยงานภาครฐั		
ภาคธุรกิจ	 ภาคประชาสังคม	 และองค์กรระหว่างประเทศต่าง	 ๆ	 ภายใต้หัวข้อการประชุมท่ีหลากหลาย	 ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 ตลอดจนการเข้าร่วมหารือกับผู้แทน	UNDP	 และกระทรวงยุติธรรม	 เพื่อเตรียมการ
ส�าหรบัการจัดสัมมนาวชิาการเพือ่เผยแพร่และขบัเคล่ือนหลกัการชีแ้นะว่าด้วยธรุกจิและสทิธมินษุยชนของสหประชาชาตใิน
ประเทศไทย	โดยความรูแ้ละข้อมลูทีไ่ด้จากการประชมุ	UN	Forum	ในครัง้นีไ้ด้น�ามาใช้ประกอบการจดัท�าเอกสารส�าคัญ	ๆ 		
ในการจัดสัมมนาดังกล่าว	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่	 ๓๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	ณ	 ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	 กรุงเทพมหานคร	
โดยเฉพาะการจัดท�าปาฐกถาพิเศษของ	 ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	 เรื่อง	 “หลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของ	
สหประชาชาติกับการสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ”	 เอกสารปฏิญญาความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนหลักการช้ีแนะฯ		
ในประเทศไทย	เอกสารค�ากล่าวน�าความเป็นมาของการสัมมนาของประธาน	กสม.	และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ

๕.๓ การจัดท�ารายงานการปฏิบัติตามสนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชน

๕.๓.๑ รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามกติกา ICCPR

ประเทศไทยได้จัดท�ารายงานการปฏบิติัตามกติกา	ICCPR	ส่งให้สหประชาชาติเมือ่เดือนมิถนุายน	๒๕๕๘	
และคณะกรรมการประจ�ากติกาฯ	 ได้ก�าหนดพิจารณารายงานของไทยในวันท่ี	๑๓	 –	 ๑๔	 มีนาคม	๒๕๖๐	 ท่ีส�านักงาน
สหประชาชาต	ินครเจนวีา	สมาพนัฐรฐัสวสิ	คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติจึงได้จัดท�ารายงานคูข่นานเสนอต่อคณะ
กรรมการประจ�ากติกาฯ	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานของประเทศไทย	และ	กสม.	ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการ
ประชุมของคณะกรรมการฯ	ในเดือนมีนาคม	๒๕๖๐	เพื่อติดตามการพิจารณารายงานของไทยโดยคณะกรรมการประจ�า
กติกาฯ	 รวมทั้งได้มีการหารือเป็นการเฉพาะกับคณะกรรมการประจ�ากติกาฯ	 ด้วย	 ในการหารือดังกล่าว	 คณะกรรมการ
ประจ�ากติกาฯ	 ได้แสดงความสนใจและสอบถามผู้แทน	กสม.	 ในประเด็นต่าง	ๆ	 เช่น	การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน
ประเทศไทยภายหลังการรัฐประหารและสถานการณ์ในปัจจุบัน	 ปัญหาการค้ามนุษย์	 สถานการณ์เด็กผู้อพยพในห้องกัก
ของส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง	 สถานการณ์ของผู้เสียหายจากการกระท�าความรุนแรงในครอบครัวในสถานท่ีพักพิงของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 ข้อห่วงกังวลต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองสวัสดิภาพของบุคคล
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ในครอบครัว	 พ.ศ.	 ....	 รวมถึงกระบวนการสรรหา	 กสม.	 ในช่วงการพิจารณารายงานของประเทศไทยภายใต้กติกาฯ	 ใน
วันที่	 ๑๓	–	๑๔	มีนาคม	๒๕๖๐	คณะกรรมการฯ	 ได้สอบถามคณะผู้แทนไทยในประเด็นส�าคัญที่ครอบคลุมในเรื่องการ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย	การคุ้มครองบุคคลกลุ่มต่าง	ๆ	การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	การ
ยกเลิกโทษประหารชีวิต	สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	การค้ามนุษย์	เสรีภาพในการแสดงออก	และมาตรการใน
การแก้ปัญหาการปล่อยให้ผู้กระท�าความผิดไม่ต้องรับโทษ	(impunity)	เป็นต้น	ซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรม	หัวหน้าผู้แทน
ไทยได้ช้ีแจงข้อซกัถามของคณะกรรมการฯ	รวมทัง้ได้ย�า้ความตัง้ใจของรฐับาลไทยในการด�าเนนิการเพ่ือให้เกดิความยัง่ยนื
ด้านประชาธิปไตย	และน�าพาประเทศออกจากวิกฤตทางการเมือง	พร้อมกับหวังว่าจะมีการจัดเลือกตั้งในปี	๒๕๖๑	ตาม
แนวทาง	(roadmap)	ที่ได้ก�าหนดไว้

๕.๓.๒ รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญา CEDAW

ประเทศไทยได้จัดท�ารายงานการปฏบิตัติามอนสุญัญา	CEDAW	ส่งให้สหประชาชาตเิมือ่เดอืนมถินุายน	
๒๕๕๘	และคณะกรรมการประจ�าอนสุญัญาฯ	ได้ก�าหนดพจิารณารายงานของไทยในวนัที	่๕	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ทีส่�านกังาน
สหประชาชาต	ินครเจนวีา	คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติจึงได้จัดท�ารายงานคูข่นานเสนอต่อคณะกรรมการประจ�า
อนุสัญญาฯ	เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารายงานของประเทศไทย	และ	กสม.	ได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของ
คณะกรรมการฯ	ในเดอืนกรกฎาคม	๒๕๖๐	เพือ่ตดิตามการพจิารณารายงานของไทยโดยคณะกรรมการประจ�าอนสุญัญาฯ	
รวมทัง้ได้มกีารหารือแยกกบัคณะกรรมการประจ�าอนสุญัญาฯ	ด้วย	ในการหารอืดังกล่าว	คณะกรรมการประจ�าอนสุญัญาฯ	
ได้แสดงความสนใจและสอบถามผู้แทน	 กสม.	 ในประเด็นต่าง	 ๆ	 เช่น	 พัฒนาการเชิงบวกทางด้านกฎหมายของไทยท่ี
เกีย่วข้องกับสทิธสิตรแีละสถานการณ์ของสตรกีลุม่ต่าง	ๆ 	ในประเทศไทยในช่วงการพจิารณารายงานของประเทศไทยภายใต้	
อนุสัญญาฯ	 ในวันที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๖๐	คณะกรรมการฯ	 ได้สอบถามคณะผู้แทนไทยในประเด็นส�าคัญที่ครอบคลุมใน
เรือ่งการปฏิบตัติามรฐัธรรมนญูและกฎหมาย	การคุม้ครองสตรีกลุ่มต่าง	ๆ 	การยกร่างพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนญู
ว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	และสถานการณ์สตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เป็นต้น	ซึ่งคณะผู้แทนไทยได้
ชี้แจงข้อซักถามของคณะกรรมการฯ	รวมทั้งได้ย�้าถึงความพยายามของรัฐบาลไทยในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีใน
ประเทศไทยต่อไป
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การเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณารายงานของประเทศไทยตามพันธกรณีภายใต้กติกา	 ICCPR	 และอนุสัญญา	
CEDAW	 ของผู้แทน	 กสม.	 ข้างต้นเป็นไปตามอ�านาจหน้าที่ของ	 กสม.	 ในพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	
แห่งชาติ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 มาตรา	 ๑๕	 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการติดตามการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศของรัฐ		
ทั้งนี้	 ในการพิจารณารายงานของรัฐภาคีภายใต้สนธิสัญญาหลักด้านสิทธิมนุษยชนแต่ละฉบับ	 คณะกรรมการประจ�า	
สนธิสัญญาได้เปิดโอกาสให้สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจัดส่งข้อมูลให้กับคณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาในรูปแบบ
ของรายงานคู่ขนานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสนธิสัญญาของรัฐภาคีให้คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยส�าหรับผลส�าเร็จของการเข้าร่วมประชุมทั้งสองครั้งข้างต้น	นอกจากผู้แทน	 กสม.	 จะได้น�าเสนอข้อคิดเห็น
ต่อคณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาแล้ว	 ยังได้หารือกับหัวหน้าคณะผู้แทนรัฐบาลไทย	 และผู้แทนจากภาคประชาสังคม
เพื่อแลกเปลี่ยนประเด็นส�าคัญเกี่ยวกับสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองและสิทธิสตรีของไทยในปัจจุบัน	เพื่อประโยชน์
ในการท�างานร่วมกันต่อไป	ทั้งนี้	ภายหลังจากการประชุมได้เสร็จสิ้นลง	คณะกรรมการประจ�าสนธิสัญญาได้จัดท�ารายงาน
ผลการพิจารณารายงานของประเทศไทย	 (Concluding	 observations)	 ที่ประกอบด้วยข้อสังเกตและข้อเสนอแนะใน
ประเดน็ทีค่ณะกรรมการประจ�าสนธสิญัญาเหน็ว่าประเทศไทยยงัมไิด้มมีาตรการหรือการด�าเนนิการท่ีเป็นรูปธรรมเพยีงพอ		
ซึ่ง	กสม.	สามารถน�าข้อสังเกตเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	รวมทั้งการมีข้อ
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เสนอแนะทางด้านมาตรการการด�าเนนิงานและการปรับปรงุกฎหมายเพือ่ให้เกดิการปฏบิตัติามพนัธกรณภีายใต้สนธสิญัญา
ทั้งสองฉบับดังกล่าวอย่างจริงจังต่อไป

๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของต่างประเทศ 

๕.๔.๑ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลี

กสม.	 ได้รับเชิญจากประธานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของสาธารณรัฐเกาหลีในฐานะเจ้าภาพ
จัดการประชุมเอเชีย	-	ยุโรป	ครั้งที่	๒	ว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุ	(2nd	ASEM	Conference	on	Global	Ageing	
and	Human	Rights	of	Older	Persons)	ระหว่างวันที่	๑๙	-	๒๑	กันยายน	๒๕๖๐	ที่กรุงโซล	สาธารณรัฐเกาหลี	ซึ่ง
เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุม	ASEM	Conference	on	Human	Rights	of	Older	Persons	เมื่อปี	๒๕๕๘	และ	
การประชมุ	ASEM	Expert	Forum	on	Human	Rights	of	Older	Persons	เม่ือปี	๒๕๕๙	โดยการประชมุในคร้ังนีม้ผีูเ้ข้าร่วม	
ประชุม	 ซึ่งประกอบด้วย	 ผู้เชี่ยวชาญ	 ผู้แทนรัฐบาล	 สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 สถาบันการศึกษา	 องค์การระหว่าง
ประเทศ	และองค์กรภาคประชาสังคมจาก	๔๐	ประเทศสมาชิก	ASEM	ภายใต้ระเบียบวาระที่ส�าคัญ	ได้แก่	แนวโน้มของ
สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอายุในภูมิภาคเอเชียและยุโรป	 การติดตามการด�าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการ
ระหว่างประเทศ	กรุงมาดริด	ด้านผู้สูงอายุ	(MIPAA)	เป้าหมายว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน	(SDGs)	กับการส่งเสริมสิทธิ
ของผู้สูงอายุ	และมาตรการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาคมระหว่างประเทศในด้านสิทธิของผู้สูงอายุ

ในการนี้	ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าในการประชุม	UN	Open	–	Ended	Working	Group	on	
Ageing	 เพื่อพัฒนาตราสารระหว่างประเทศเพ่ือคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของผู้สูงอาย	ุ การด�าเนินงานของ	 GANHRI	 เพ่ือ	
ผลกัดนับทบาทของสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตทิางด้านสทิธขิองผูส้งูอายใุห้เป็นทีย่อมรบั	การด�าเนนิงานตามกลไกต่าง	ๆ 	
ของสหประชาชาตท่ีิเกีย่วข้องกับสทิธผิูส้งูอายุ	การทบทวนแผนปฏิบติัการระหว่างประเทศกรงุมาดรดิฯ	ของประเทศต่าง	ๆ 		
การจัดตั้งกลไก	 Global	 Alliance	 for	 the	 Rights	 of	Older	 Persons	 ของภาคประชาสังคม	 และการจัดตั้ง	 ASEM	
Global	 Ageing	 Center	 เพื่อท�าการค้นคว้าวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในประเด็นเร่ืองผู้สูงอายุในระหว่าง
ประเทศสมาชิก	ASEM

ผลส�าเร็จของการเข้าร่วมประชุมผู้แทน	กสม.	ที่เข้าร่วมประชุมได้มีโอกาสแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการ
ด�าเนนิงานของ	กสม.	ในเรือ่งการส่งเสรมิและการคุ้มครองสิทธขิองผู้สูงอาย	ุโดยการลงพ้ืนท่ีในภมูภิาคต่าง	ๆ 	เพ่ือเกบ็ข้อมลู
และประชุมหารือร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้แทนท้องถิ่นใน	๔	ภูมิภาค	เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น	ตลอดจนปัญหาใน
การด�าเนินงานด้านผู้สูงอายุเพื่อรวบรวมจัดท�าข้อเสนอแนะต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป	นอกจากนี้	 ยังได้มี	
โอกาสรับทราบข้อมูลและตัวอย่างที่ดีของการด�าเนินงานของหน่วยงานและผู้แทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ
ประเทศอื่น	ๆ	ที่เข้าร่วมประชุม	เพื่อน�ามาพัฒนาปรับปรุงการท�างานด้านผู้สูงอายุของ	กสม.	ต่อไป

๕.๔.๒ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของกาตาร์

เมื่อวันที่	๑๒	กรกฎาคม	๒๕๖๐	เอกอัครราชทูตกาตาร์ประจ�าประเทศไทยได้เข้าพบเลขาธิการ	กสม.	
เพือ่หารอืเร่ืองผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนจากกรณกีาตาร์ถกูตัดความสัมพันธ์ทางการทตูโดยกลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง	
๔	ประเทศ	พร้อมกบัการถูกปิดล้อมท้ังทางบก	ทางทะเล	และทางอากาศ	ซ่ึงเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
และการค้าระหว่างกาตาร์กบั	๔	ประเทศทีป่ระกาศตดัความสมัพนัธ์กบักาตาร์	รวมทัง้ส่งผลกระทบด้านสทิธมินษุยชนและ
มนุษยธรรมต่อประชาชนทั้งในกาตาร์เองและประชาชนของกลุ่มประเทศอาหรับดังกล่าว	พร้อมนี้	 เอกอัครราชทูตกาตาร์
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ได้มอบรายงานว่าด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนอันเป็นผลมาจากการปิดล้อมกาตาร์	 ซ่ึงจัดท�าโดยสถาบันสิทธิมนุษยชน
แห่งชาตขิองกาตาร์	โดยมปีระเดน็การละเมดิสทิธมินษุยชน	ทีส่�าคญั	ได้แก่	การละเมดิสิทธใินการอยูร่่วมกนัของครอบครวั	
(right	to	family	reunification)	การละเมิดสิทธิในการศึกษา	(right	to	education)	การละเมิดสิทธิในการท�างาน	(right	
to	work)	รวมทัง้การละเมดิสทิธอิืน่	ๆ 	เช่น	สทิธใินการเข้ารับการรกัษาพยาบาล	เสรีภาพในการแสดงออก	และสิทธใินการ
เดินทาง	เป็นต้น	ทั้งนี้	ส�านักงาน	กสม.	ได้มีหนังสือไปยังกระทรวงการต่างประเทศเพื่อแจ้งข้อห่วงกังวลด้านสิทธิมนุษยชน
ของเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจ�าประเทศไทย	และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของกาตาร์แล้ว

๕.๔.๓ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเดนมาร์ก

เมือ่วนัที	่๖	มนีาคม	๒๕๖๐	ผูแ้ทนสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเดนมาร์กได้เข้าพบ	นางประกายรัตน์		
ต้นธีรวงศ์	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เพื่อหารือเกี่ยวกับการด�าเนินการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 (Business	
and	Human	 Rights)	 และความก้าวหน้าในกระบวนการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	
(National	Action	Plan	on	Business	and	Human	Rights	-	NAP)	ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเดนมาร์กกับ	 กสม.	 ซึ่งทั้ง	 ๒	 ฝ่าย	 เห็นชอบที่จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลการด�าเนินงานที่เป็น
ประโยชน์ระหว่างกันต่อไป

๕.๔.๔ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของบังกลาเทศ

เมือ่วนัที	่๑๔	มถินุายน	๒๕๖๐	คณะผูแ้ทนสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตขิองบงักลาเทศได้เข้าพบผูแ้ทน	
ส�านกังาน	กสม.	เพือ่แลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์	ในการนี	้ผู้แทนส�านกังาน	กสม.	ได้บรรยายสรุปให้ฝ่ายบงักลาเทศ
รบัทราบอ�านาจหน้าท่ีของ	กสม.	ตามรฐัธรรมนูญฉบบัปี	๒๕๖๐	กระบวนการจดัท�าร่างพระราชบญัญติัประกอบรฐัธรรมนญู
ว่าด้วย	กสม.	พ.ศ.	....	และผลการด�าเนนิงานท่ีส�าคญัของ	กสม.	ในช่วงทีผ่่านมาพร้อมกบัตอบข้อซักถามของฝ่ายบงักลาเทศ
ในเรื่องกระบวนการและขั้นตอนในการรับเรื่องร้องเรียน	 การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน	 และการจัดต้ังศูนย์ประสานงาน	
ด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค	ตลอดจนแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน	ต่อไป

๕.๔.๕ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเครือรัฐออสเตรเลีย

เมื่อวันที่	 ๒๐	กรกฎาคม	๒๕๖๐	นางประกายรัตน์	 	 ต้นธีรวงศ์	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้
หารือข้อราชการกับ	Mr.	 Tim	 Soutphommasane	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งก�ากับดูแลด้านการเลือกปฏิบัติ
ทางเชื้อชาติของออสเตรเลีย	ในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย	โดยมีประเด็นส�าคัญของการหารือ	ได้แก่	การปฏิบัติหน้าที่
ของสถาบันสิทธิฯ	ของออสเตรเลียที่ครอบคลุมในด้านต่าง	ๆ	๗	ด้าน	การด�าเนินงานของออสเตรเลียในช่วง	๒	ปีที่ผ่านมา
ที่ส�าคัญ	ได้แก่	การจัดท�ากระบวนการไต่สวนระดับชาติ	(National	Inquiry)	ว่าด้วยเรื่องเด็กในสถานที่กัก	และสิทธิในการ
ท�างานของผู้สูงอายุ	 การจัดท�ารายงานเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา	 และการท�างานร่วมกับภาคธุรกิจและ	
ภาคประชาสังคมในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

ในโอกาสนี้	ผู้แทน	กสม.	ได้แจ้งให้ฝ่ายออสเตรเลียทราบถึงแผนยุทธศาสตร์ของ	กสม.	ในช่วงปี	๒๕๖๐	-	๒๕๖๕	
โดยภายใต้แผนการปฏิบัติงานประจ�าปี	๒๕๖๐	ได้ให้ความส�าคัญกับ	๓	ประเด็น	คือ	(๑)	ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	(๒)	การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ	โดยเฉพาะที่ดินและป่าไม้	และ	(๓)	นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	รวมทั้งการคุ้มครองและส่งเสริม
สทิธมินุษยชนในประเทศไทยภายหลงัการประกาศใช้รฐัธรรมนญูปี	๒๕๖๐	และผลการจดัสมัมนาวชิาการเพือ่เผยแพร่และ
ขบัเคลือ่นหลกัการชีแ้นะว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน	เมือ่วนัที	่๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ซ่ึงเป็นอกีหนึง่ความส�าเรจ็ทีส่�าคญั
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ของ	 กสม.	 โดยเฉพาะการเชิญนายกรัฐมนตรีของไทยมาเป็นประธานเพ่ือกล่าวปาฐกถาพิเศษและเป็นสักขีพยานในการ	
ลงนามปฏิญญาความร่วมมอืเพือ่ขบัเคลือ่นหลกัการชีแ้นะของสหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนในประเทศไทย

๕.๕ ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและองค์กรภาคประชาสังคมระหว่างประเทศ

๕.๕.๑ การพบหารือกับผู ้แทนส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ 
(OHCHR)

เม่ือวันที่	 ๒๒	 กันยายน	 ๒๕๖๐	Ms.	 Cynthia	 Veliko	 ผู้แทนส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง
สหประชาชาติ	 (OHCHR)	 ประจ�าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เข้าพบประธาน	 กสม.	 พร้อมด้วย	 กสม.	 และผู้แทน
ส�านักงาน	 กสม.	 ที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อแนะน�าตัวในโอกาสเข้ารับต�าแหน่ง	 รวมท้ังเพื่อหารือเร่ืองความร่วมมือในการท�างาน
ระหว่าง	 กสม.	 กับ	 ส�านักงาน	OHCHR	 แนวทางในการเตรียมการประเมินสถานะของ	 กสม.	 ใน	 GANHRI	 และความ	

คืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	....

๕.๕.๒ การพบหารอืกบัผู้เสนอรายงานพเิศษ
ของสหประชาชาติ (UN Special Rapporteur) 

เมื่อวัน ท่ี 	 ๒๖	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐		
นายชาติชาย	สุทธกิลม	และนางอังคณา	นลีะไพจิตร	กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ได้พบหารือกับ	Mr.	Michel	Forst	
ผู้เสนอรายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์
ของนกัปกป้องสิทธมินษุยชน	(Special	Rapporteur	on	the	

situation	of	human	rights	defenders)	ที่ส�านักงานสหประชาชาติ	กรุงเทพฯ	โดยการพบหารือมีวัตถุประสงค์ส�าคัญ
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	 ในการหารือดังกล่าวได้มี
การหยิบยกเรื่องบทบาทของ	กสม.	ที่เกี่ยวกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	โดย	กสม.	พบว่านักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั้งชาย
และหญงิทัง้ทีร่วมตวัเป็นกลุม่หรอืปัจเจกมกัถกูละเมดิสิทธมินษุยชน	ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการด�าเนนิโครงการพฒันา
เศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคลดังกล่าวทั้งสิ้น	รวมถึงการที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนมักถูกบริษัทเอกชนหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐฟ้องร้องด�าเนินคดี	 อันเป็นผลจากการท่ีประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเพ่ือป้องกันการฟ้องคดีเพ่ือปิดปาก	
(Anti	Strategic	Lawsuits	against	Public	Participation	Law)	และปัญหาการที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนถูกบังคับให้
สญูหายแต่มักไม่มกีารลงโทษผูก้ระท�าความผดิตามกฎหมายหรอืปล่อยให้ลอยนวล	(Impunity)	ทัง้นี	้ผูเ้สนอรายงานพเิศษ
ได้เน้นย�้าถึงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ	กสม.	เพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของกลุ่มนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
ในประเทศไทยต่อไป

๕.๕.๓ การเชิญสมาชิกคณะท�างานของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมงาน 
สัมมนาวิชาการ 

กสม.	ได้เชญิ	Mr.	Michael	Addo	ประธานคณะท�างานของสหประชาชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบั	สทิธมินษุยชน		
(UN	Working	Group	on	Business	and	Human	Rights)	และ	Mr.	Dante	Pesce	สมาชิกคณะท�างานฯ	เข้าร่วมการ
สัมมนาวิชาการเรื่อง	 “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ
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ในประเทศไทย”	 ซึ่งเป็นการจัดร่วมกันระหว่าง	 กสม.	 กระทรวงยุติธรรม	 กระทรวงการต่างประเทศ	 กระทรวงพาณิชย์		
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน	๓	สถาบัน	(กกร.)	เครือข่าย	Global	Compact	Network	Thailand	ผู้แทนไทยใน	AICHR	
และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	(UNDP)	เมื่อวันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ	กรุงเทพฯ
ในการนี้	 Mr.	Michael	 Addo	 ประธานคณะท�างานฯ	 ได้กล่าวแสดงความชื่นชมกระบวนการเตรียมการเพ่ือจัดท�าแผน
ปฏิบัติการแห่งชาติด้านธุรกิจและสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ	เนื่องจาก	กสม.	ได้เข้ามา
เป็นคนกลางในการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการในการจัดท�าแผนปฏิบัติการฯ	ร่วมกับภาคส่วนต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้ง
ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	ในขณะที่	Mr.	Dante	Pesce	สมาชิกคณะท�างานกล่าวว่าการที่นายกรัฐมนตรี
ของไทยได้แสดงเจตจ�านงทางการเมือง	(political	will)	ว่าจะสนับสนุนให้มีการท�าแผนปฏิบัติการฯ	ในประเทศไทย	และ
เป็นประจักษ์พยานในการลงนามปฏิญญาร่วมกันระหว่าง	กสม.	และหน่วยงานของรัฐ	รวมทั้งภาคเอกชน	เพื่อขับเคลื่อน
หลกัการช้ีแนะว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนของสหประชาชาตใินประเทศไทย	จะท�าให้เหน็แนวทางในการท�างานเพือ่จดัท�า	
แผนปฏิบัติการฯ	มีความชัดเจนและสอดประสานกันได้ดียิ่งขึ้น

๕.๕.๔ การพบหารือกับอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศเยอรมนี และคณะผู้แทน
จากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน

เมื่อวันที่	๑๕	มิถุนายน	๒๕๖๐	ประธาน	กสม.	และกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติที่เกี่ยวข้องได้ร่วม
หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับ	 Mr.	Markus	 Loening	 อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี	และคณะผู้แทนจากมูลนิธิฟรีดริช	 เนามัน	ในประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน	บทบาท	และหน้าที่ในการ
ด�าเนินงานของ	กสม.	โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องอ�านาจหน้าที่ในการต่อสู้คดีของ	กสม.	ในเรื่องสิทธิมนุษยชน	การรับเรื่อง
ร้องเรยีนและการแก้ไขปัญหาของ	กสม.	เกีย่วกบัการแสดงออกและการชมุนมุในช่วงท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ	(คสช.)	
ท�าการยึดอ�านาจและการท�างานร่วมกับผู้เสียหายจากการถูกละเมิด	 ความพยายามในการผลักดันให้มีการเปล่ียนแปลง
กฎหมายทีล่ะเมิดสทิธมินษุยชน	และการผลกัดันให้กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัสทิธมินษุยชนมกีารใช้บงัคบัอย่างมปีระสทิธภิาพ	
ตลอดจนการท�างานร่วมกับฝ่ายนิติบัญญัติ	เป็นต้น	

๕.๕.๕ การเดินทางไปเข้าร่วมการประชุมระหว่างเครือข่ายของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับกลไกสิทธิมนุษยชนของยุโรป

(๑)	กจิกรรมจดัขึน้โดยสถาบนัสิทธมินษุยชนแห่งชาติของประเทศฟิลิปปินส์	(Commission	on	Human	
Rights	of	the	Philippines	:	CHRP)	กับมูลนิธิ	Friedrich	Naumann	Foundation	for	Freedom	(FNF)	ของประเทศ
เยอรมน	ีระหว่างวนัที	่๑๘	-	๒๑	มถินุายน	๒๕๖๐	ณ	กรงุบรสัเซลส์	ราชอาณาจกัรเบลเยยีม	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้าง	
เครอืข่ายการประสานงานและความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตใินภมิูภาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ซ่ึงเป็น
สมาชิกอาเซียน	(ไทย	ฟิลิปปินส์	มาเลเซีย	อินโดนีเซีย	และเมียนมา)	กับกลไกทางด้านสิทธิมนุษยชนของยุโรป

(๒)	ผูเ้ข้าร่วมในส่วนของกรอบความร่วมมอืระหว่างสถาบนัสิทธิมนษุยชนแห่งชาติในภมูภิาคเอเชยีตะวนั
ออกเฉียงใต้	(South	East	Asia	National	Human	Rights	Institutions	หรือ	SEANF)	ประกอบด้วย	ประธานสถาบัน	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติของฟิลิปปินส์ในฐานะประธานคนปัจจุบันของ	 SEANF	 ประธาน	 กสม.	 ของไทย	 มาเลเซีย	 และ
อินโดนีเซีย	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของเมียนมาและไทย	รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
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(๓)	กจิกรรมระหว่างวนัที	่๑๘	-	๒๑	มถินุายน	๒๕๖๐	ได้แก่	การเข้าเยีย่มเพ่ือรับฟังค�าบรรยายและการ
ประชุมหารือแลกเปลีย่นข้อคดิเหน็ในประเดน็เร่ืองสถานการณ์สทิธมินษุยชนในภมูภิาค	และแนวทางความร่วมมอืระหว่าง	
SEANF	กับผู้แทนกลไกสิทธิมนุษยชนของยุโรป	ซึ่งได้แก่	คณะมนตรีแห่งยุโรป	(The	Council	of	Europe)	ผู้แทนฝ่ายต่าง
ประเทศ	(European	External	Action	Service	-	EEAS)	ฝ่ายความร่วมมอืเพือ่การพฒันา	(Development	Cooperation)	
และการค้า	(Trade)	ของคณะกรรมาธิการยุโรป	(European	Commission)	และรัฐสภายุโรป	(European	Parliament)	
ซึ่งนอกจากคณะผู้แทนของ	SEANF	จะได้รับทราบกลไกและวิธีการด�าเนินงานของหน่วยงานเหล่านี้แล้ว	ยังได้รับทราบข้อ
ห่วงกังวลของสหภาพยโุรปเกีย่วกบัสถานการณ์สทิธมินษุยชนในแต่ละประเทศสมาชกิอาเซียน	ซึง่ส�าหรบัประเทศไทย	ได้แก่	
ประเด็นเรื่องสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบ	 สถานการณ์การค้ามนุษย์	 การด�าเนินคดีผู้กระท�าผิด	
ตามมาตรา	๑๑๒	และประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติ

(๔)	นอกจากนี้	ผู้แทน	SEANF	ยังได้มีโอกาสเข้าพบและประชุมหารือกับ	Mr.	Stavros	Lambrinidis	
ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านสิทธิมนุษยชน	 (EU	 Special	 Representative	 for	 Human	 Rights)	 เพื่อรับทราบ
แนวนโยบายของ	EU	ที่เน้นการด�าเนินงานใน	๓	ประเด็นหลักซึ่งเชื่อมโยงและส่งเสริมซึ่งกันและกัน	ได้แก่	สิทธิมนุษยชน		
หลักนิติรัฐ	และความเป็นประชาธิปไตย	(Human	Rights,	Rule	of	Law	and	Democracy)

ในโอกาสนี	้ผูแ้ทน	กสม.	ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในประเทศไทยว่า	รัฐบาลโดย	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรไีด้
เน้นการยึดมั่นการด�าเนินงานตาม	Roadmap	เพื่อน�าไปสู่การเลือกตั้งทั่วไปภายในปี	๒๕๖๑	ซึ่ง	กสม.	จะติดตามในเรื่องนี้
อย่างใกล้ชิด	โดยเฉพาะการใช้สทิธขิองประชาชนทีเ่กีย่วกบัการเลอืกตัง้	ซึง่ได้แก่	สทิธใินการแสดงความคดิเหน็	สทิธใินการ
ชมุนมุโดยสงบ	และสทิธใินการมส่ีวนร่วม	นอกจากน้ี	ผู้แทน	กสม.	ยงัได้กล่าวถึงประเด็นเร่ืองธุรกจิกบัสทิธมินุษยชน	ซึง่	ฯพณฯ	
นายกรัฐมนตรีได้ให้ความส�าคัญในประเด็นภายใต้	 ๓	 เสาหลักของหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยการคุ้มครอง		
การเคารพ	และการเยียวยา	ซึง่เป็นการก�าหนดบทบาทหน้าทีข่องรฐั	ภาคธรุกจิ	และหน่วยงานต่าง	ๆ 	ทัง้ทีเ่ป็นศาลและมใิช่ศาล		
ตลอดจนทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในการด�าเนนิการเพือ่ผลกัดันให้ภาคธุรกจิเคารพสทิธมินษุยชนและป้องกนัประชาชนจาก
การถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ	ตลอดจนการเยียวยาจากความเสียหายที่ได้รับผลกระทบ

(๕)	 ในช่วงการประชุมในประเด็นเรื่องบทบาทของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับประเด็นธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนกับผู้แทนจาก	Business	and	Human	Rights	Center	ผู้แทน	กสม.	ได้มีโอกาสน�าเสนอผลการด�าเนินงาน
ของ	 กสม.	 ในการจัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง	 การขับเคลื่อนหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	 เมื่อวันที่	 ๓๑	
พฤษภาคม	๒๕๖๐	ที่ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ	กรุงเทพฯ	โดยเฉพาะการกล่าวถ้อยแถลงของ	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรี	
ซึ่งได้เน้นแนวคิดในประเด็นเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่มีความส�าคัญส�าหรับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว	
การสร้างความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเพยีงอย่างเดยีวไม่สามารถท�าให้การพฒันามคีวามยัง่ยนืได้	แต่ต้องสามารถท�าให้
ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างเท่าเทียมกัน	ดังนั้น	การส่งเสริมให้ภาคธุรกิจมีความเคารพในสิทธิมนุษยชนจึงเป็นปัจจัยส�าคัญที่
จะท�าให้แน่ใจว่าประเทศมีการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม

นอกจากนี้	ทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมยังได้แสดงความชื่นชมความส�าเร็จของการจัดงานสัมมนาเมื่อ
วันที่	๓๑	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ของ	กสม.	ที่ได้รับเกียรติจาก	ฯพณฯ	นายกรัฐมนตรีในการกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ	
“หลกัการช้ีแนะว่าด้วยธุรกจิกบัสทิธมินษุยชนของสหประชาชาตกิบัการสร้างความยัง่ยนืทางเศรษฐกิจและสงัคม”	รวมทัง้	
ยงัได้มีการลงนามปฏญิญาความร่วมมอืเพือ่ขบัเคลือ่นหลกัการชีแ้นะฯ	ในประเทศไทยระหว่างหน่วยงานของรฐั	กสม.	และ
ภาคธุรกิจ	 ซึ่งเปรียบเสมือนการแสดงความมุ่งมั่นร่วมกันที่จะผลักดันให้มีการน�าหลักการชี้แนะดังกล่าวมาปฏิบัติตามให้
เกิดผลที่เป็นรูปธรรมในประเทศไทย
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(๖)	ในวันสุดท้ายของการประชุม	(๒๑	มิถุนายน	๒๕๖๐)	เครือข่าย	SEANF	ได้มีโอกาสหารือกับฝ่าย
เลขานุการของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคยุโรป	 (European	 Network	 of	
National	Human	Rights	Institutions	-	ENNHRI)	ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกอยู่ถึง	๔๑	ประเทศทั่วทวีปยุโรป	การหารือเป็น
ไปอย่างสร้างสรรค์	โดยเฉพาะโครงการต่าง	ๆ	ที่	ENNHRI	ด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน	อาทิ	ด้านสิทธิของผู้สูงอายุ	เป้าหมาย
ว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน	 (SDGs)	 และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งและภายหลัง	
ความขดัแย้ง	ซึง่สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และบทเรยีนทีด่ทีีเ่ป็นประโยชน์ให้กบัการท�างานของสถาบนัสทิธมินษุยชน
แห่งชาติในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ในโอกาสน้ี	ผูแ้ทน	กสม.	ได้แสดงความสนใจในโครงการของ	ENNHRI	ว่าด้วยสทิธขิองผูส้งูอาย	ุเนือ่งจาก	
กสม.	มีโครงการจัดท�าข้อเสนอแนะนโยบายและข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย	 โดยจะขอศึกษาข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์จากการด�าเนินโครงการในเร่ืองดังกล่าวของ		
ENNHRI	เพือ่น�ามาปรับใช้ภายใต้บรบิทของประเทศไทย	ซ่ึงผูแ้ทน	ENNHRI	ได้แสดงความยนิดีและพร้อมทีจ่ะให้ค�าแนะน�า
ที่เป็นประโยชน์ต่อไป

๕.๕.๖ ความร่วมมือระหว่าง กสม. กบัสมาคมป้องกนัการทรมาน (Association for the Prevention  
of Torture - APT)

เมื่อวันที่	๑๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๙	นายชาติชาย		สุทธิกลม	กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมด้วย
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน	กสม.	ได้หารือกับนาย	Ben	Buckland	ที่ปรึกษาของ	APT	และนาง	Jeehan	Mahmud	กรรมการ
บริหารของ	 APT	 และอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของมัลดีฟส์	 เกี่ยวกับความคืบหน้าของการท่ีประเทศไทยจะ
เข้าเป็นภาคีพิธีสารเลือกรับของอนุสัญญาต่อต้านการทรมาน	(OPCAT)	และการจัดตั้งกลไกป้องกันการทรมานระดับชาติ
ตามพิธีสาร	(National	Preventive	Mechanism	-	NPM)	ซึ่งผู้แทน	กสม.	แจ้งว่า	กสม.	พร้อมที่จะท�าหน้าที่เป็นกลไก	
NPM	หากรัฐบาลเข้าเป็นภาคีพิธีสาร	OPCAT	ทั้งนี้	ผู้แทน	APT	 เห็นว่าการท�าหน้าที่เป็น	NPM	ถือเป็นเรื่องส�าคัญและ	
มีความซับซ้อน	โดยมีหลักการส�าคัญ	คือ	การสร้างความไว้วางใจกับหน่วยรับตรวจโดยไม่ให้กระทบต่อบทบาทหน้าที่ของ	
NPM	 จึงจะสามารถเข้าถึงสถานที่คุมขังต่าง	 ๆ	 และตรวจเยี่ยมแบบไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าได้	 ในการท�างานจึงต้อง	
มีกระบวนการปรกึษาหารอื	มกีารตดิต่อกนัอย่างสม�า่เสมอ	และ	NPM	ต้องสามารถให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสถานที่	
คุมขังอย่างสร้างสรรค์ได้

๖. ผลกำรด�ำเนินงำนกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนสิทธิมนุษยชน

๖.๑ การเข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการประชุมที่จัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	กสม.	ได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ของส�านักงาน	กสม.	ไปเข้ารับการอบรมในหลักสูตร	
และการประชุมต่าง	ๆ	ที่จัดโดยหน่วยงานระหว่างประเทศ	ดังนี้

(๑)	 การอบรมหลักสูตร	 Blended	 Learning	 Course	 on	Monitoring	 Economic,	 Social	 and	
Cultural	Rights	(ESCR)	ที่เกี่ยวข้องกับ	SDGs	ระหว่างวันที่	๒๓-๒๗	มกราคม	๒๕๖๐	ที่กรุงมะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	
จัดโดย	APF	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	๓	คน

(๒)	การอบรมหลักสูตร	South-East	Asian	NHRIs/CSOs	Blended	Learning	Course	on	Sexual		
Orientation,	Gender	Identity	and	Sex	Characteristics	(SOGISC)	ระหว่างวันที่	๑๓-๑๗	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ที่กรุง
มะนิลา	ประเทศฟิลิปปินส์	จัดโดย	APF	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	๒	คน
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บทที ่ ๒

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ส�านักงาน	กสม.	ได้ด�าเนินการจัดการฝึกอบรมตลอดจนจัดการสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้เกิด
การพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งด�าเนินการเองรวมถึงการจัดส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	ดังนี้

๖.๒.๑ การฝึกอบรม 

(๑)	หลกัสตูรภาษาองักฤษส�าหรบัการปฏบิตังิานสทิธิมนษุยชนระดบัต้น	
(๒)	หลักสูตร	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสิทธิมนุษยชน	รุ่นที่	๑
(๓)	หลักสูตร	กฎหมายปกครอง
(๔)	 หลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรส�านักงานคณะกรรมการ	

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 ประกอบด้วย	 หลักสูตรการคิดเชิงวิเคราะห์และ
สังเคราะห์	หลักสูตรการพัฒนาการปรับปรุงกระบวนงานให้มีประสิทธิภาพ	

หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	และหลักสูตรการท�างานเป็นทีม	
(๕)	หลักสูตร	ความรู้เกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการ
ทั้งนี้	ยังได้ด�าเนินการจัดส่งบุคลากรไปอบรมกับหน่วยงานภายนอก	ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	

(ตุลาคม	๒๕๕๙	-	กันยายน	๒๕๖๐)	ส�านักงาน	กสม.	ได้ด�าเนินการจัดส่งบุคลากรของส�านักงาน	รวม	๔๕	คน	(ข้าราชการ	
๔๐	คน,	พนักงานราชการ	๕	คน)	เพื่ออบรม/สัมมนาร่วมกับหน่วยงานภายนอก	จ�านวน	๒๗	โครงการ/หลักสูตร	

(๓)	การประชมุเชงิปฏบัิตกิารเรือ่ง	The	Garment	Industry	and	Business	and	Human	Rights-Closing		
the	GAP	ระหว่างวันที่	๓๐-๓๑	มกราคม	๒๕๖๐	ที่	กรุงเทพฯ	จัดโดย	สถาบัน	Raoul	Wallenberg	Institute	ร่วมกับ
สถาบันสิทธิฯ	ของเยอรมนี	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	๒	คน

(๔)	การประชุมเชิงปฏิบัติการ	เรื่อง	Mainstreaming	the	Rights-Based	Approach	for	the	Sound	
Management	of	Chemical	Waste	 in	Asian	Region	ระหว่างวันที่	๕-๗	ธันวาคม	๒๕๕๙	ที่กรุงมะนิลา	ประเทศ
ฟิลิปปินส์	จัดโดย	Swedish	Society	for	Nature	Conservation	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	๑	คน

(๕)	การอบรมหลักสูตรนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	ระหว่างวันที่	๒๗-๓๑	มีนาคม	๒๕๖๐	ที่มหาวิทยาลัย
มหิดล	จังหวัดนครปฐม	จัดโดย	OHCHR	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	๓	คน

(๖)	การอบรมหลักสูตร	Business	and	Human	Rights	Blended	Learning	Course	ระหว่างวันที่	
๕-๗	มิถุนายน	๒๕๖๐	ที่กรุงเทพฯ	จัดโดย	APF	และสถาบันสิทธิฯ	ของเดนมาร์ก	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	๑	คน

(๗)	การอบรมหลักสูตร	Human	Rights	and	Environment/Climate	Change	in	the	Framework	
of	Agenda	๒๐๓๐	ระหว่างวันที่	๑๗-๒๑	กรกฎาคม	๒๕๖๐	ที่กรุงเทพฯ	จัดโดยสถาบัน	RWI	มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วม	๑	คน	

(๘)	 การอบรมหลักสูตร	 Human	 Rights	 and	 Persons	with	 Disabilities	 ระหว่างวันท่ี	 ๒๔-๒๘	
กรกฎาคม	๒๕๖๐	ทีก่รงุจาการ์ตา	ประเทศอนิโดนเีซยี	จดัโดย	Asia-Europe	Foundation	(ASEF)	มเีจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วม	๑	คน

(๙)	การอบรมหลกัสตูรพันธกรณแีละกลไกด้านสิทธมินษุยชนของสหประชาชาติ	ระหว่างวนัที	่๒๑-๒๕	
สิงหาคม	๒๕๖๐	ที่มหาวิทยาลัยมหิดล	จังหวัดนครปฐม	จัดโดย	OHCHR	

๖.๒ การฝึกอบรมและการสัมมนาโดยส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๖.๒.๒ การสัมมนา 

(๑)	โครงการสมัมนาวชิาการเพือ่การพฒันาองค์ความรูด้้านสทิธิมนษุยชนในมติิต่าง	ๆ 	วตัถปุระสงค์ของโครงการ	
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรส�านักงาน	กสม.	ด้านสิทธิมนุษยชนในมิติต่าง	ๆ	และเพื่อให้มีเวทีในการ
ให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน	และระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิ	ผู้เชี่ยวชาญงานสิทธิมนุษยชนด้านต่าง	ๆ	
และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	โดยจัดการสัมมนา	จ�านวน	๑๐	ครั้ง	ดังนี้

ครั้งที่	๑	หัวข้อ	การจัดการความขัดแย้งด้วยจิตวิทยา	วิทยากรโดย	ผศ.ดร.ปรัชญา	ปิยะมโนธรรม	เมื่อวันที่	๓๑	
ตุลาคม	๒๕๕๙	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	๑๒๗	คน

ครั้งที่	๒	หัวข้อ	การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ	วิทยากรโดย	นพ.สมศักดิ์	ชุณหรัศมิ์	เมื่อวันที่	๑๙	ธันวาคม	
๒๕๕๙	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	๑๒๔	คน

ครั้งที่	๓	หัวข้อ	สิทธิชุมชน	วิทยากรโดย	ผศ.ดร.กิตติศักดิ์	ปรกติ	เมื่อวันที่	๓๐	มกราคม	๒๕๖๐	ณ	ส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	๑๖๑	คน

ครั้งที่	 ๔	 หัวข้อ	 ตัวชี้วัดด้านสิทธิมนุษยชน	 วิทยากรโดย	 ผศ.วิชัย	 ศรีรัตน์	 เมื่อวันท่ี	 ๒๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๖๐		
ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	๑๔๘	คน

ครัง้ที	่๕	หวัข้อ	โรงไฟฟ้าถ่านหนิกระบ่ี	:	วถิชีวีติและสิง่แวดล้อม	วทิยากรโดย	นายดเิรก	ฮุน่ตระกลู	นายจิตตกานต์		
สิทธุเสก	 รศ.ดร.เรณู	 เวชรัชต์พิมล	 นายกิตติชัย	 เอ่งฉ้วน	 และนายสุรเชษฐ์	 สถิตนิรามัย	 เม่ือวันที่	 ๑๓	 มีนาคม	๒๕๖๐		
ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	๑๓๗	คน

ครั้งที่	 ๖	 หัวข้อ	 ผู้พิทักษ์สิทธิมนุษยชน	 วิทยากรโดย	 นายสมชาย	 หอมลออ	 เม่ือวันที่	 ๒๗	 มีนาคม	๒๕๖๐	
	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	๑๐๙	คน

ครั้งที่	 ๗	 หัวข้อ	 การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างเครือข่ายการท�างาน	 วิทยากรโดย	 รศ.ยืน	 ภู่วรวรรณ	 เมื่อวันท่ี	 ๘	
พฤษภาคม	๒๕๖๐	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	๑๓๓	คน

ครั้งที่	 ๘	 หัวข้อ	 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการติดตามการด�าเนินงานด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และ
วัฒนธรรม	จากผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร	Blended	Learning	Course	on	Monitoring	Economic,	Social	and	
Cultural	 Rights	 (ESCR)	 ที่เก่ียวข้องกับ	 SDGs	 วิทยากรโดย	 นายภูวดล	 วีรเวชพิสัย	 นางสาวอณิชภัทร	 	 สิทธิด�ารงค	์	
นางสาวศิริวรรณ	ขนุนทอง	และนางสาวสุลักขณา		สุธัมมะ	เมื่อวันที่	๑๗	กรกฎาคม	๒๕๖๐		ณ	ส�านักงานคณะกรรมการ	
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีผู้เข้าร่วมสัมมนา	๘๐	คน

ครัง้ที	่๙	หวัข้อ	ถอดรหสั	Thailand	๔.๐	:	จากแผนยทุธศาสตร์ชาติ	สู่การพัฒนาองค์กร	วทิยากรโดย	ศ.ดร.ก้องกิติ		
พสูวสัดิ	์เมือ่วนัที	่๒๑	สงิหาคม	๒๕๖๐	ณ	ส�านกังาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา	๙๗	คน

คร้ังที่	 ๑๐	 หัวข้อ	 เพราะโลกใบนี้ไม่ได้
มีเพียงหญิงและชาย	 :	 สิทธิความหลากหลายทาง
เพศในสงัคมไทย	วทิยากรโดย	คณุเจษฎา	แต้สมบตั	ิ	
เม่ือวันที่	 ๒๘	 สิงหาคม	 ๒๕๖๐	 ณ	 ส�านักงาน	
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 มีผู้เข้าร่วม
สัมมนา	๗๖	คน
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(๒)	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร
วตัถปุระสงค์ของโครงการ	เพือ่ให้รบัทราบนโยบายและทิศทางการขับเคล่ือนการด�าเนินงาน	มแีนวทางการขบัเคลือ่น	

ตามแผนยทุธศาสตร์คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๖๐	-		๒๕๖๕	และสรปุผลการด�าเนนิงานท่ีผ่านมาและ
มีแนวทางการด�าเนินงานตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	และ	(ร่าง)	พระราชบัญญัติประกอบ
รฐัธรรมนญูว่าด้วยคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	....	ด�าเนนิการเมือ่วนัท่ี	๒๒	-	๒๔	กนัยายน	๒๕๖๐	ณ	โรงแรม	
เดอะรีเจ้นท์	ชะอ�า	บีช	รีสอร์ท	จังหวัดเพชรบุรี	มีผู้เข้าร่วม	๑๓๐	คน

(๓)	โครงการบริหารจัดการความรู้ในองค์กร	(Knowledge	Management)
วตัถปุระสงค์ของโครงการ	เพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจในหลกัการจดัการความรู	้(Knowledge	Management)	

และการก�าหนดองค์ความรู้ที่ส�าคัญขององค์กร	(Key	Organization	Knowledge)	ให้แก่บุคลากรขององค์กร	ให้สามารถ
ก�าหนดองค์ความรู้ทีส่�าคญัขององคก์รและบริหารจดัการความรูใ้นองคก์รได้อยา่งมปีระสทิธผิลเหมาะสมกับบริบทองค์กร	
โดยด�าเนินการเมื่อวันที่	๒๐	-	๒๑	กันยายน	๒๕๖๐	ณ	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	มีผู้ผ่านการเข้า
ร่วมโครงการ	๓๖	คน

๗. ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร (ICT)  
ด้ำนสิทธิมนุษยชน

ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ด�าเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และโครงการอื่น	 ๆ	 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต	ิ
ทั้งระบบ	กลไก	และบุคลากร	ดังนี้

๗.๑ การพัฒนาระบบ/กลไก/บุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพ่ือสนบัสนนุการด�าเนนิงานของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาตใิหมี้ประสทิธภิาพและ
ประสิทธิผล

๗.๑.๑	การพฒันาศูนย์สารสนเทศสทิธมินษุยชน	ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ	โดยมกีารพฒันา
ความรู้และแหล่งข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชน	และการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน

๗.๑.๒	การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์	โดยการพัฒนาศักยภาพบุคคล	ในการติดตามและ
ประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย	 และพัฒนากลไกในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในประเทศ	 รวมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ภายในประเทศ

๗.๑.๓	การพัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์	(Business	Intelligent)
๗.๑.๔	 การจัดซื้ออุปกรณ์การบริหารจัดการการให้บริการบนระบบคอมพิวเตอร์	 (DNS/DHCP	 Server		

Appliance)	ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๗.๑.๕	 การจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุก	 (Intrusion	 Prevention	 System)	 ส�านักงาน	

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๗.๒ การจัดตั้งหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน 
๗.๒.๑	 การศกึษา/รวบรวมข้อมลูเพือ่จดัท�าหมวดหมูแ่ละตารางก�าหนดอายกุารเกบ็รกัษาเอกสารของส�านกังาน

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
๗.๒.๒	 การจัดท�าหมวดหมู่และตารางก�าหนดอายุการเก็บเอกสารของส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ	และการด�าเนินงานหอจดหมายเหตุสิทธิมนุษยชน	

๗.๓ ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน 
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้

มีพิธีเปิด	 “ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน”	 อย่างเป็นทางการ	
เมื่อวันที่	 ๔	 กันยายน	 ๒๕๖๐	 ภายใต้แนวคิด	 “สานสร้าง”	
หรือ	 “Sync.Space”	 (Synchronizing	 Space)	 สานความรู้	
สานเครือข่าย	 สร้างคน	 สร้างสิทธิมนุษยชน	 ห้องสมุดเฉพาะ
ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งแรกของประเทศไทย	 เพ่ือเป็นแหล่ง
รวบรวมความรู้และข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
และต่างประเทศ	โดยเฉพาะการสือ่สารเกีย่วกบัสถานการณ์ด้าน	
สทิธมินษุยชนในประเทศไทย	รวมทัง้การน�าเสนอผลงานส�าคญั
ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อสาธารณชนอย่าง
ถูกต้องและทั่วถึง	 ที่เปิดให้บริการแก่ประชาชนทุกเพศ	 ทุกวัย	

ให้สามารถมาใช้บริการศึกษาความรู้	 สืบค้นข้อมูลความรู้ต่าง	 ๆ	 ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ทั้งนี้	 ในปีงบประมาณ	๒๕๖๐		
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชนมีผู้เข้าใช้บริการ	รวมทั้งสิ้น	๓,๑๔๔	คน	จ�าแนกเป็น	บุคลากรของส�านักงานคณะกรรมการ	
สทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิร้อยละ	๕๙	(๑,๘๔๐	คน)	คณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาติและผู้บริหาร	ร้อยละ	๑๖	(๕๑๘	คน)		
และบุคคลทั่วไป	คิดเป็นร้อยละ	๑๖	(๕๐๐	คน)	เฉลี่ยมีผู้เข้าใช้บริการ	๑๓	คน/วัน	มีการยืมทรัพยากรสารสนเทศ	จ�านวน	
๘,๑๔๐	รายการ	และให้บริการตอบค�าถามและช่วยการค้นคว้า	จ�านวน	๙๗๓	ครั้ง
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๕๑๘ คน
กสม. และผูบริหารสำนักงาน กสม.

จำนวนผูเขาใชบริการศูนยสารสนเทศ
๓,๑๔๔ คน

Online
๑,๗๘๐,๓๕๒ คน

จำนวนการใชบริการผานเว็บไซต
ศูนยสารสนเทศฯ

๑,๘๔๐ คน
เจาหนาที่สำนักงาน กสม.

๕๐๐ คน
บุคคลทั่วไป

หนังสือ
๔,๔๕๘ คน

วารสารและหนังสือพิมพ
๑,๒๖๙ คน

สื่ออิเล็กทรอนิกส
๑,๑๓๐ คน

วิทยานิพนธ / รายงานวิจัย
๑,๐๖๗ คน

หนังสือ
๙,๓๒๒ คน

สิ่งพิมพสำนักงาน กสม.
๑,๙๐๔ คน

http://libraty.nhrc.or.th

ผูใชบริการ ๑,๗๘๐,๓๕๒ คน
เฉลี่ยมีผูเขาใช ๔,๘๗๘ คน

ตามประเภททรัพยากรสารสนเทศ ๘,๑๔๐ รายการ ตามประเภทผูใชบริการ ๘,๑๔๐ รายการ

ศูนยสารสนเทศสิทธิมนุษยชน
(www.facebook.com/NHRC.library)
๑,๑๕๒ 

Staff Training ๒ หลักสูตร
๒๕ คน

วารสารและหนังสือพิมพ
๙๑ คน

สื่ออิเล็กทรอนิกส
๓๘๑ คน

วิทยานิพนธ / รายงานวิจัย
๘๔๐ คน

นวนิยาย
๒๑๖ คน

๒๘๖ คน
ผูเยี่ยมชม

?

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ ๑๒,๕๓๘ รายการ

บริการตอบคำถามและชวยการคนควา
๙๗๓ รายการ

สถิติจำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

๒,๑๐๖ คน
กสม. และผูบริหารสำนักงาน กสม.

๕,๑๑๒ คน
เจาหนาที่สำนักงาน กสม.

๗๔๙ ครั้ง
คำถามทั่วไป

๑๑๙ ครั้ง
ชวยการคนควา

๑๐๕ ครั้ง
สืบคนสารสนเทศ

๗๓๔ คน
บุคคลทั่วไป

๑๘๘ คน
หนวยงานและองคกรความรวมมือ
ระหวางหองสมุด
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๗.๔ กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศของส�ำนักงำน 
คณะกรรมกำรสิทธิมนุษยชนแห่งชำติ 

เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรด้าน	ICT	ใน	๒	กลุ่ม	คือ	กลุ่มผู้ใช้ระบบสารสนเทศ	และกลุ่มผู้ปฏิบัติ
งานด้าน	ICT	โดยมีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้		

๗.๔.๑ การอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อให้มีความ
รู้ความสามารถและความช�านาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยเป็นแนวทางเดียวกัน	 สามารถแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างกันได้	 อันเป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 จ�านวน	 ๒	 หลักสูตร		
ประกอบด้วย

(๑)	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตรการวาดภาพสวยและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ	(Info	Graphic)	
ด้วยโปรแกรม	Adobe	Photoshop

(๒)	การอบรมเชิงปฏิบัติการ	หลักสูตรการวาดภาพสวยและสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ	(Info	Graphic)	
ด้วยโปรแกรม	Adobe	Illustrator	

๗.๔.๒ การอบรมผู้รับผิดชอบดูแลระบบต่าง ๆ โปรแกรมปฏิบัติงานฐานข้อมูล เว็บไซต์ต่าง ๆ	 ให้ม	ี
ความรู้	เท่าทันกับหน่วยงานเอกชน	ที่เข้ามาพัฒนาระบบงานให้กับส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	โดยได้
จัดอบรมและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่าง	ๆ	ดังนี้	

(๑)	หลักสูตรการฝึกอบรมระบบส�ารองข้อมูลอัตโนมัติส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
(๒)	หลักสูตรการบริหารจัดการอุปกรณ์การกระจายสัญญาณหลัก	(core	switch)
(๓)	หลักสูตรการบริหารจัดการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล	(storage	management)
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บทที ่ ๓
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การประชมุคณะกรรมการสิทธมินษุยชนแห่งชาต ิดา้นบรหิาร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร รวมทั้งสิ้น ๓๗ ครั้ง ตั้งแต่
ครั้งที่ ๓๔/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ และมีเรื่องเสนอที่
ประชุม รวมทั้งสิ้น ๓๖๐ เรื่อง 

การประชุม กสม. 
(ด้านบริหาร) ครั้งที่

เมื่อวันที่
จ�านวนเรื่องที่เข้าสู่ที่ประชุม กสม. 

(ด้านบริหาร)

๓๔/๒๕๕๙ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๙

๓๕/๒๕๕๙ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๕

๓๖/๒๕๕๙ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๕

๓๗/๒๕๕๙ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ๙

๓๘/๒๕๕๙ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๙

๓๙/๒๕๕๙ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๙

๔๐/๒๕๕๙ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๑

๔๑/๒๕๕๙ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ๑๖

๔๒/๒๕๕๙ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๑

๔๓/๒๕๕๙ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๐

๔๔/๒๕๕๙ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๖

๔๕/๒๕๕๙ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ๑๐

๑/๒๕๖๐ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๐

๒/๒๕๖๐ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ ๙

๓/๒๕๖๐ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ๑๑

๔/๒๕๖๐ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๔

๕/๒๕๖๐ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๗

๖/๒๕๖๐ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ๔

๗/๒๕๖๐ ๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ๕

๘/๒๕๖๐ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ๑๕

๙/๒๕๖๐ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ ๒๐

๑๐/๒๕๖๐ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ๙

๑๑/๒๕๖๐ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ๘

๑๒/๒๕๖๐ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๑๑

๑๓/๒๕๖๐ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๘
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เรือ่งเสนอทีป่ระชุมคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแหง่ชาต ิดา้นบรหิาร ทีส่�าคญั

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเรื่องเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร  
ที่ส�าคัญ สรุปดังต่อไปนี้ 

(๑) รายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙

(๒) รายงานคู่ขนานการปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)
(๓) การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน 
(๔) จัดเวที คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) พบประชาชน
(๕) การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยประจ�าส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(๖) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ กับการด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง 

สิทธิมนุษยชน อาทิ
- ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... เกี่ยวกับความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖๗ วรรคห้า

การประชุม กสม. 
(ด้านบริหาร) ครั้งที่

เมื่อวันที่
จ�านวนเรื่องที่เข้าสู่ที่ประชุม กสม. 

(ด้านบริหาร)

๑๔/๒๕๖๐ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๗

๑๕/๒๕๖๐ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ๗

๑๖/๒๕๖๐ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๘

๑๗/๒๕๖๐ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ๑๑

๑๘/๒๕๖๐ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ๑๒

๑๙/๒๕๖๐ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๙

๒๐/๒๕๖๐ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑๘

๒๑/๒๕๖๐ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ๑๑

๒๒/๒๕๖๐ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ๗

๒๓/๒๕๖๐ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ ๑๑

๒๔/๒๕๖๐ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ ๙

๒๕/๒๕๖๐ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๐ ๙

รวม ๓๖๐  เรื่อง
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- การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม ๓ ฝ่าย เพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

- การจัดท�าร่างระเบียบหรือประกาศตามร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... 

(๗) การพิจารณาระเบียบ ข้อบังคับ กฎ หรือหลักการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน เพื่อชี้แจงเสนอ
ความเห็น ข้อเสนอแนะหรือการจัดท�าแนวทางเพื่อรองรับในด้านต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับด้านสิทธิมนุษยชน ดังนี้ 

- ร่างกฎหมายและการปฏิรูปมาตรการตามมาตรฐานใหม่การป้องกันและปราบปรามทุจริตในยุคปฏิรูป
ประเทศ 

-  การประชุม เรื่อง “การติดตามผลการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง 
สทิธมินษุยชนจากการลงทุนข้ามพรมแดนของไทย อนัเกีย่วเนือ่งจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต”ิ 
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ติดตามการด�าเนินการตามข้อเสนอแนะที่ส�านักงาน กสม. ได้แจ้งราย
ละเอยีดข้อเสนอในเรือ่งการส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินษุยชนจากการลงทนุข้ามพรมแดนของไทย ซึง่ได้มมีตคิณะรฐัมนตรี
ให้มีการด�าเนินการในเรื่องดังกล่าวตามข้อเสนอแนะของ กสม. 

- ความเห็นเบื้องต้นต่อร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
- ความเหน็เบ้ืองต้นต่อพระราชบัญญตัว่ิาด้วยการกระท�าความผดิเกีย่วกบัคอมพวิเตอร์ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ความคุม้กนัจากการถกูด�าเนนิคดทีางกฎหมาย ในกรณกีารท�าหน้าทีโ่ดยสจุรติและเป็นการปฏบิตังิานตาม

หน้าที่ (Functional Immunity and Independence) ในการปฏิบัติหน้าที่ของ กสม. 
- บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. ๒๕๒๒ 
- ร่างมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ และผู้ด�ารงต�าแหน่งในองค์กรอิสระ รวมทั้ง 

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พ.ศ. .... 
- บันทึกความเห็นเบื้องต้นต่อร่างพระราชบัญญัติการบริหารการแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�า

ความผิด พ.ศ. .... 
- กระบวนการท�างานของโครงการพฒันาระบบและกระบวนการติดตามเฝ้าระวงักฎหมายและร่างกฎหมาย

ที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน เนื่องจากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งท�าให้
มีผลกระทบต่อกฎหมาย ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ที่เคยก�าหนดไว้ก่อนหน้า ซ่ึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกฎหมาย  
ข้อบังคับ กฎ ระเบียบ ต่าง ๆ ท่ีได้รับผลกระทบต้องมีการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดเพื่อเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมในเรื่องสิทธิมนุษยชน ส�านักงาน
คณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาต ิจงึได้เสนอให้มกีระบวนการท�างานของโครงการพัฒนาระบบและกระบวนการตดิตาม 
เฝ้าระวังกฎหมายและร่างกฎหมายที่อาจมีผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน 

(๘) การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ 
หน่วยงานต่าง ๆ  ทีป่ระชมุคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ได้เหน็ชอบให้จัดท�า แนวปฏิบติัในการจัดท�าบันทกึ 
ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กสม. หรือ ส�านักงาน กสม. กับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเป็นมาตรฐานเดียวกันใน
การจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

(๙) รายงานและสรุปผลการด�าเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ้น ๓๕ เรื่อง ดังนี้
๑) รายงานผลการด�าเนินงานและการจดัตัง้สถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตขิอง ANNI (Asian NGO Network 

on National Human Rights Institutions - ANNI) ประจ�าปี ๒๕๕๙  
๒) รายงานผลการพิจารณาเพื่อเสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย เร่ือง  

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
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๓) รายงานผลการด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
๔) รายงานผลการร่วมประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
๕) รายงานผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ พ.ศ. .... ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
๖) รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ช�านาญการประจ�าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๗) สรุปผลการด�าเนินโครงการเสวนา เรื่อง “โทษประหารชีวิต... ลดการกระท�าผิดหรือ ควรคิดใหม่”
๘) สรุปผลการประชุมสัมมนาว่าด้วยการส่งเสริมความรับผิดชอบทางสังคมและสิทธิมนุษยชนในอาเซียน
๙) สรุปผลการด�าเนินการจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิใน

ความเป็นพลเมืองของรัฐไทย
๑๐) สรุปผลการเสวนารับฟังความคิดเห็น เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
๑๑) รายงานสรุปผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เรื่อง “ธุรกิจและสิทธิมนุษยชน : ก้าวไปข้าง

หน้าด้วยแผนปฏิบัติการแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียน”
๑๒) สรุปผลการพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕
๑๓) สรุปผลประชุมการจัดท�าร่างแผนส่งเสริมสิทธิมนุษยชนตามแผนยุทธศาสตร์คณะกรรมการ 

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ โดยคณะอนุกรรมการด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 
๓๐ มิถุนายน – ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

๑๔) สรุปผลการประชุมระหว่างประเทศ “๑ ทศวรรษของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ : 
ความแตกต่างทีเ่กดิขึน้ และสิง่ทีค่วรสร้างต่อไปในอนาคต (10 Years Human Rights Council : What difference has it 
made? What difference should it make in the future?)” ณ กรุงเบอร์ลิน (สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี) ระหว่างวัน
ที่ ๘ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ จัดโดยสถาบันเพื่อสิทธิมนุษยชนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (German Institute for Human  
Rights: DIMR) ฟอรั่มสิทธิมนุษยชนของเยอรมนี (German Forum Human Rights) และมูลนิธิฟรีดริชเอแบร์ต 
(Friedrich-Ebert-Stiftung: FES)

๑๕) สรุปผลการประชุมประจ�าปีของกรอบความร่วมมือระหว่างสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia National Human Rights Institutions Forum - SEANF) ครั้งที่ ๑๓  
ณ กรุงเนปยีดอ ประเทศเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙

๑๖) สรุปผลการประชุมโต๊ะกลมขององค์กร/กลไก และสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในอาเซียน  
เพือ่ก�าหนด “วาระสทิธเิดก็แห่งอาเซยีนท่ีครบถ้วน” ระหว่างวนัที ่๑๔ – ๑๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๙ ณ มากาติ ซิต้ี สาธารณรฐั
ฟิลิปปินส์ จัดโดย Ateneo Human Right Center (AHRC) ร่วมกับองค์กร SAVE the Children และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจาก Swedish International Development Agency (SIDA)

๑๗) รายงานผลการประชุมเรื่องเสรีภาพทางเศรษฐกิจกับธุรกิจและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ จัดโดยมูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ (Friedrich Naumann 
Foundation for Freedom - FNF) ผูก่้อตัง้ EFN Asia ร่วมกบัคณะผู้แทนสหภาพยโุรปประจ�าฟิลิปปินส์ สมาคมเศรษฐกิจ
ฟิลิปปินส์ ศูนย์สิทธิมนุษยชน Ateneo และสถานีโทรทัศน์บลูมเบิร์กประเทศฟิลิปปินส์

๑๘) สรปุการเข้าเยีย่มและสนทนาแลกเปลีย่นความคดิเหน็ด้านสทิธเิศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม ระหว่าง
วันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตามค�าเชิญของศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจ�า county กู่เถียน มณฑลฟุเจี้ยน  
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

๑๙) สรปุผลหารอืระหว่าง กสม. กบักรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาตขิองมาเลเซยีเมือ่วนัที ่๒๑ พฤศจิกายน 
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๗๐๑ ชั้น ๗ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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๒๐) สรุปผลหารือระหว่าง กสม. กับผู้แทนสมาคมป้องกันการทรมาน (APT) เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน  
๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องท�างานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นายชาติชาย  สุทธิกลม) ส�านักงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๑) สรุปผลการประชุมประจ�าปีของ APF ครั้งที่ ๒๑ ณ กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ 
ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรม Westin Grande Sukhumvit กรุงเทพมหานคร

๒๒) ผลการหารือข้อราชการระหว่างประธาน กสม. กับ เอกอัครราชทูตแคนาดา ประจ�าประเทศไทย 
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นาง Donica Pottie เอกอัครราชทูตแคนาดาประจ�าประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมเพื่อหารือ 
ข้อราชการกับประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ณ ห้องประชุม ประธาน กสม.

๒๓) สรุปผลการประชุม UN Forum ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน คร้ังท่ี ๕ ประจ�าปี ๒๕๕๙  
(UN Forum on Business and Human Rights ประจ�าปี 2016) ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙  
ณ ส�านักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๒๔) สรุปผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาศึกษาการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ และร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและ 
การกระท�าให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. .... สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

๒๕) สรุปผลการเข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดงานรณรงค์ IDAHOT 2017 เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐  
ณ ส�านักงานธนาคารโลก

๒๖) สรุปการเข้าร่วมเสวนาวิชาการระดับชาติว่าด้วยแนวทางยับยั้งและป้องกันอาชญากรรมต่อ 
มวลมนุษยชาติ : พิจารณาปทัสถาน R2P ในบริบทของสังคมไทย (National Dialogue on Atrocities Prevention : 
Locating R2P in the Thai Context) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอนันตรา สยาม

๒๗) สรปุผลการรายงานผลการด�าเนนิงานของประเทศไทยตามพนัธกรณภีายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วย 
สิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔  มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานสหประชาชาต ิ 
นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๒๘) รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนาของ AICHR ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับ
กฎหมายสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ (AICHR Judicial Colloquium on the Sharing of Good Practices regarding 
International Human Rights Law) จัดโดยผู้แทน AICHR ของ สปป. ลาว ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่  
๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

๒๙) สรุปผลการประชุมเวทีสามัญแห่งสหประชาชาติ ในประเด็นชนเผ่าพ้ืนเมือง (UNPFII) คร้ังที่ ๑๖ 
ระหว่างวันที่ ๒๓ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

๓๐) สรุปผลการเข้าร่วมประชุมประจ�าปีของ GANHRI สมัยที่ ๓๐ ระหว่างวันที่ ๖ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ อาคารส�านักงานสหประชาชาติ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

๓๑). สรุปผลการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ของ SEANF ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน 
๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

๓๒) สรุปผลการเข ้าร ่วมประชุมเพ่ือพิจารณารายงานประเทศตามอนุสัญญาว่าด ้วยการขจัด 
การเลอืกปฏบิตัต่ิอสตรใีนทุกรปูแบบ (CEDAW) ระหว่างวนัที ่๓ - ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ส�านกังานสหประชาชาติ นครเจนวีา  
สมาพันธรัฐสวิส

๓๓) สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับเคร่ืองมือ
ในการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่า และชนพื้นเมือง ณ อิน่าเฮ้าส์ อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐
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๓๔) รายงานสรุปผลการประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของคนพิการในประชาคมอาเซียน 
ครั้งที่ ๓ จัดโดยผู้แทนประเทศไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (AICHR) ระหว่าง 
วันที่ ๑๙ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลินบีช จังหวัดภูเก็ต

๓๕) รายงานสรุปผลการสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การเผยแพร่และการขับเคลื่อนหลักการชี้แนะ
ว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย” เมื่อวันพุธที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ประชุม
สหประชาชาติ ถนนราชด�าเนินนอก กรุงเทพฯ จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

(๑๐) การรับทราบการเข้าร่วมการเข้าร่วมประชุม สัมมนาต่าง ๆ ได้แก่

๑) การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เก่ียวกับ “การ
คุ้มครองชนกลุ่มน้อย และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง (Protection of Minorities and Conflict Resolution)”

๒) การประชุมสมัชชานานาชาติของ IUCN ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่าง
วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙

๓) การประชุม 2016 United Nations Forum on Business and Human Rights ที่นครเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส

๔) การประชุม Regional Conference on Human Rights and Agribusiness in South East Asia  
ณ รัฐซาบาห์ ประเทศมาเลเซีย

๕)  การประชุม EFN Asia Conference 2016 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์
๖) การประชุมระหว่างประเทศ โครงการ New Zeland Prime Minister’s Fellowships for ASEAN 

ณ ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
๗) การประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and 

Human Rights) เมื่อวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์  
คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

๘) การประชุมหารือด้านการไกล่เกล่ียและด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนกับหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชน 
ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยการสนับสนุนของมูลนิธิฟรีดริช เนามัน 

๙) การเข้าร่วมประชมุระหว่างสถาบนัสทิธมินษุยชนแห่งชาตว่ิาด้วยธุรกจิกบัสทิธมินษุยชน (Networking  
Delegation on Business and Human Rights) ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ กรุงบรัสเซลส์  
ราชอาณาจักรเบลเยียม

๑๐) การประชุมเรื่องสันติภาพและการป้องกันลัทธิหัวรุนแรงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2017 
ASEAN Conference on Peace and the Prevention of Violent Extremism in South East Asia) ระหว่างวันที่ 
๒๒ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ประเทศฟิลิปปินส์

๑๑) การประชุม Regional Conference on Human Rights and Agribusiness in South East Asia 
ณ เมืองปอนเตียนัก (Pontianak) ประเทศอินโดนีเซีย

๑๒) การประชุม The 2nd ASEM Conference on Global Ageing and Human Rights of Older 
Persons ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

๑๓) การประชุม ASEAN Conference on Prevention of Violence Extremism (การป้องกันแนวคิด
ความรุนแรงสุดโต่ง) ณ Philippines International Convention Center ประเทศฟิลิปปินส์
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๑๔) การประชุม “สิทธิในการถือสัญชาติและการยุติการไร้รัฐในภูมิภาคอาเซียน” เนื่องในโอกาส 
ครบรอบ ๒ ปี ของการจัดท�าโครงการรณรงค์ #Belong เพื่อยุติการไร้รัฐ ในปี ๒๕๖๗ (Panel Discussion, marked 2nd 

Anniversary of UNHCR’s #Belong Campaign to End Statelessness in 2024) จัดโดย UNHCR เมื่อวันที่ ๑๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๑๕) การประชุมเร่ืองการแก้ไขปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ และสถานการณ์เด่น เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๙ โดยมีผู้แทนของส�านักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for 
Refugees - UNHCR) กระทรวงมหาดไทย ส�านักงานประกันสังคม ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
นักวิชาการด้านกฎหมาย และภาคประชาสังคม เข้าร่วมการประชุม

๑๖) การเข้าร่วมประชุมในงานการรวมญาติชาติพันธุ์ชาวเล ครั้งที่ ๗ “การพัฒนาพื้นที่คุ้มครองทาง
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ชาวเลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ หาดราไวย์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดภูเก็ต

๑๗) การประชุมเพื่อเตรียมจัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเผยแพร่หลักการชี้แนะสิทธิมนุษยชน
ส�าหรับธุรกิจตามกรอบงานขององค์การสหประชาชาติ ในการคุ้มครอง เคารพ และเยียวยา (UN Guiding Principle on  
Business and Human Rights – UNGPs) ในประเทศไทย และการเตรียมความพร้อมในการจัดท�าแผนปฏิบัติการชาติว่า
ด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and Human Rights – NAP) เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม 
๒๕๕๙ จัดโดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมใน กสม. และส�านักงาน กสม.

๑๘) การประชมุคณะอนกุรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนษุยชน ร่วมกบัองค์การ
เอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านการรับรองการเป็นองค์การด้านสิทธิมนุษยชนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

๑๙) การประชุมขับเคลื่อนเชิงนโยบายเรือนจ�าสุขภาวะ ครั้งที่ ๒ เรื่อง “สานพลังชุมชนเพื่อคืนคนสู่สังคม  
แต่กฎหมายกลับห้ามคนพ้นโทษท�างาน” เม่ือวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ระหว่าง เวลา ๐๘.๔๕ – ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๐) การประชมุวิพากษร์่างยทุธศาสตร์การวิจยัรายประเดน็ด้านการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและลดความ
เหลื่อมล�้า เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๒๑) การเข้าร่วมการประชุม เรื่อง การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ตามการเชิญของกองอ�านวย
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ. รมน.) ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ กองอ�านวยการรักษา
ความมัน่คงภายในราชอาณาจกัร ช้ัน ๓ อาคารศนูย์ปฏบิตักิารกองทพับก (เดมิ) สวนรืน่ฤดี ถนนราชสมีา เขตดสุติ กรงุเทพฯ

๒๒) การประชุมระดับภูมิภาคของ AICHR เกี่ยวกับสิทธิของผู้พิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ ๓  
ณ จงัหวดัภูเกต็ ระหว่างวนัที ่๑๙ - ๒๑ มถินุายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภเูกต็ แมรอิอท รสีอร์ทแอนด์สปา เมอร์ลนิบชี จงัหวดัภเูกต็

๒๓) การประชุมเชิงปฏิบัติการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในภูมิภาคอาเซียนเกี่ยวกับเครื่องมือใน 
การติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิของชนพื้นเมือง (Asian NHRI Workshop on the Indigenous Navigator)  
เมื่อวันที่ ๑๓ – ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

๒๔) การประชุมกับผู้เชี่ยวชาญ (ครั้งที่ ๑) เพื่อจัดท�ารายงานการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 
ของประเทศไทยในส่วนท่ีเกี่ยวกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ และวันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๐  
ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ จังหวัดนครปฐม จัดโดย Thai Coalition for UPR มูลนิธิมานุษยะ และกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม

๒๕) การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม ๓ ฝ่าย เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. .... นัดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ 
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๒๖) การประชุม เร่ือง “การติดตามผลการด�าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมและ
คุ้มครองสทิธมินษุยชนจากการลงทนุข้ามพรมแดนของไทย อนัเกีย่วเนือ่งจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสทิธิมนษุยชน 
แห่งชาติ” เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๙ ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒๗) การเดินทางไปเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านคุณภาพชีวิต สิทธิ และเสรีภาพ ณ อ�าเภอ
กูเถียน มณฑลฟู่เจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๒๘) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางอังคณา นีละไพจิตร) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรปาฐกถา
พิเศษ เร่ือง สิทธิมนุษยชนบนความเคลื่อนไหว (Human Rights on the Move) เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ ลานอเนกประสงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

๒๙) กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางอังคณา นีละไพจิตร) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยน
และให้ความรู้จากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีใน 
ทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women : CEDAW)  
เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ 

(๑๑) การพบปะหารือในประเด็นต่าง ๆ ของภาคประชาสังคม บุคคล องค์กร หน่วยงาน

๑) คณะผู้แทนเวียดนามโดยพลตรี เล ห่า หยุง (Le Ha Dung) รองอธิบดีกรมความมั่นคง กระทรวงความ
มั่นคงสาธารณะของเวียดนาม ในฐานะประธานกรรมการประจ�า (Steering Committee) ว่าด้วยการจัดต้ังสถาบัน 
สทิธมินษุยชนแห่งชาตใินประเทศเวยีดนาม พร้อมด้วยคณะผูแ้ทนระดบัสงูจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงยตุธิรรม 
กระทรวงกจิการภายใน (มหาดไทย) ส�านกังานรฐับาล และคณะกรรมการองค์กรกลาง ได้เข้าเยีย่มส�านกังานคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เพื่อศึกษาเรื่องการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศ
เวียดนาม 

๒) การต้อนรับเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจ�าประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมคารวะและแลกเปลี่ยนข้อหารือในด้าน 
การด�าเนินงานของคณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาตใินเรือ่งสทิธิมนษุยชนกบัความรบัผดิชอบต่อสงัคมขององค์กรธรุกจิ 
(Corporate Social Responsibility - CSR) และธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights – BHR) เมื่อ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

๓) การต้อนรับการเยี่ยมคารวะของรองผู้อ�านวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก (ด้านกิจการต่าง
ประเทศ) และผู้อ�านวยการฝ่ายสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเดนมาร์ก เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม 
๒๕๖๐

๔) การเข้าเยี่ยมชมพื้นที่พักพิงชั่วคราวส�าหรับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บ้านถ�้าหิน อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัด
ราชบุรี เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิเด็กและการศึกษาใน กสม.

๕) การเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดการแข่งขันโต้วาที
ภาษาอังกฤษระดับเยาวชนเพื่อส่งเสริมความรู้สิทธิมนุษยชน ได้น�าผู้แทนเยาวชนไทยที่ได้รับรางวัล Top Five Debaters 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าพบนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐  
ณ ห้องรับรองพิเศษ ส�านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ 

๖) มูลนิธิรักษ์เด็กขอเข้าพบกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง) เพื่อหารือแนวทางการ
ประสานความร่วมมือกับ Child Right Coalition Asia (CRC Asia) เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๗) การตรวจเย่ียมศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และเยาวชน คณะอนกุรรมการด้านสทิธเิด็กและการศกึษาได้ปฏบัิตงิาน 
ตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในประเทศไทย จ�านวน ๑๖ แห่ง จากทั้งหมด ๑๙ แห่ง 
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๘) การหารือระหว่างนางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับคณะผู้แทนรัฐมนตร ี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ด้านประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และแรงงาน) เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

(๑๒) เรื่องอื่นๆ ท่ีส�าคัญ การติดตามประเด็นหรือสถานการณ์ที่มีความส�าคัญต่าง ๆ ของสังคมในประเทศไทยและ
ระหว่างประเทศ ที่มีความเสี่ยงอาจก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ หรือมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิมนุษยชน 
อาทิ การควบคุมตัวนักศึกษาและบุคคลบริเวณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง การท�าประชาคมหมู่บ้าน เรื่อง การน�าที่ดินของ
รัฐมาใช้ประโยชน์ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย การเยี่ยมผู้เคราะห์ร้ายหญิงที่ถูกยิงในพื้นที่จังหวัดปัตตานี การชุมนุม
คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน จังหวัดกระบี่ ที่บริเวณหน้าท�าเนียบรัฐบาล ระหว่างวันที่ ๑๘ และ ๑๙ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ และกระบวนการติดต่อร้องเรียน Optional Protocol to the convention to the rights of the child on a 
communication procedure (OP3 – CRC)
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