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เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิทางเศรษฐกิจ 

สงัคมและวฒันธรรมในคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิไดจ้ดัการสมัมนาเรือ่ง “การระดมสมอง

เพื่อริเริ่มการจัดตั้ง UN Global Compact Local Network ในประเทศไทย” ณ ห้องอโนมา ๑

โรงแรมอโนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงในองค์กรธุรกิจ 

มีความรู้ความเข้าใจและจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในหลักการธุรกิจ 

สิทธิมนุษยชน โดยส่งเสริมบทบาทภาคธุรกิจกับความรับผิดชอบต่อสังคมตามข้อตกลงในแนวทาง

สหประชาชาติ (UN Global Compact : UNGC) รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดม 

ความคิดเห็นร่วมกันในแนวทางการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือแห่งสหประชาชาติประจำา 

ประเทศไทย (UNGC Local network) ซึ่งในงานสัมมนาดังกล่าวมี นายปริญญา ศิริสารการ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้าน 

สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และมีผู้แทนจากองค์กรธุรกิจต่างๆ 

เข้าร่วม ได้แก่ บริษัท นํ้าตาลมิตรผล จํากัด บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

บริษัท ทรูคอเปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จํากัด บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ 

จํากัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล โรงแรม และรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคัล จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต 

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด 

(มหาชน) และกลุ่มโรงแรมพินนาเคิล จำานวนกว่า ๖๐ คน

กสม. จดัสมัมนาเพือ่รเิริม่การจดัตัง้ UN Global 
Compact Local Network ในประเทศไทย

อ่านต่อหน้า ๒

สารบัญ
๑
 กสม. จดัสัมมนาเพือ่รเิริ่มการจัดตั้ง

UN Global Compact Local
 Network ในประเทศไทย

๒ มุมสะท้อน

๓
 กสม. จัดประชุมรับฟังข้อเท็จจริง
 กรณกีรงุเทพมหานครมคีำาสัง่ใหร้ือ้ถอน
 อาคารร้านค้าสะพานเหล็ก
 และสะพานหัน

๔ กิจกรรม

๕
 เครือข่ายพัฒนาชุมชน
 และสิ่งแวดล้อมคูคลอง เข้าพบ
 กสม. ชี้แจงโครงการบ้านมั่นคง

 นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
 สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 เข้าศึกษาดูงานของ กสม. 

๖
 พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ :
 ก้าวย่างสำาคัญของความเสมอภาค
 ทางเพศในประเทศไทย

๗
 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัด
 การเลือกปฏิบัติต่อสตรี
 ในทุกรูปแบบ (CEDAW)

๘
 ชาวนาร้อง กสม. กรณีไม่ได้
 รับเงินจากโครงการจำานำาข้าว
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จดหมายข่าว “มุมมองสิทธิ์” ฉบับนี้  ขอนำ�เสนอ
ผลก�รดำ�เนนิง�นของคณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ต ิ(กสม.) 
ในรอบเดือนตุล�คม ๒๕๕๘ ที่ผ่�นม� ซึ่งประกอบไปด้วย
ก�รดำ�เนินง�นทั้งด้�นก�รส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน 
โดยกิจกรรมที่มีคว�มสำ�คัญในด้�นก�รส่ง เสริมคว�มรู้  
คว�มร่วมมือ และก�รสร้�งก�รตระหนักถึงคว�มสำ�คัญ 
ของสิทธิมนุษยชน คือ การจัดสัมมนาเพื่อริเริ่มการจัดตั้ง
เครือข่ายความร่วมมือแห่งสหประชาชาติในประเทศไทย 
(UN Global Compact– UNGC) โดยก�รจัดสัมมน�ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรภ�คธุรกิจมีคว�มเข้�ใจและ 
มีจิตสำ�นึกคว�มรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึง 
ก�รคำ�นึงถึงหลักก�รสิทธิมนุษยชนต�มแนวท�งขององค์ก�ร
สหประช�ช�ติ ทั้งนี้ ก�รจัดตั้งเครือข่�ยฯ จะแสดงให้ประเทศ
ต่�งๆ ได้ เห็นว่�ภ�คธุรกิจของประเทศไทยไม่ ได้ละเลย 
ถึงคว�มรับผิดชอบและก�รเค�รพต่อหลักก�รสิทธิมนุษยชน

สว่นการดำาเนนิงาน ด�้นก�รคุม้ครองสทิธมินษุยชนนัน้
ในรอบเดอืนทีผ่�่นม� กสม. ไดร้บัเรือ่งรอ้งเรยีนจำ�นวนหล�ยกรณ ี

โดยกรณีที่มีคว�มน่�สนใจนั้นได้แก่ เรื่องร้องเรียนกรณีกรุงเทพมหานคร
ออกคำาสั่งรื้อถอนอาคารร้านค้าบริเวณสะพานเหล็กและสะพานหัน
ซึง่ผูป้ระกอบก�รค�้ในบรเิวณดงักล�่วอ�้งว�่ไดร้บัคว�มเดอืดรอ้น เนือ่งจ�กคำ�สัง่ 
ให้รื้อถอนนั้น มีระยะเวล�กระชั้นชิดจนไม่ส�ม�รถปฏิบัติก�รขนย้�ยได้ทัน 
ต�มกำ�หนด อกีทัง้ กทม. ยงัไมไ่ดเ้ตรยีมสถ�นทีใ่นก�รค�้ข�ยแหง่ใหมไ่วใ้หด้ว้ย 
สว่นเรือ่งรอ้งเรยีนอกีกรณหีนึง่นัน้เกดิขึน้จ�กการดำาเนนิโครงการรบัจำานำาขา้ว
ของรฐับาล โดยผูเ้ดอืดรอ้นทีเ่ปน็ช�วน�ไดร้อ้งเรยีนว�่ยงัไมไ่ดร้บัเงนิจ�กโครงก�ร
ดังกล่�ว ซึ่งเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้เคยปร�กฏม�แล้วครั้งหนึ่ง 
โดย กสม. ไดเ้รง่ตดิต�มจนผูเ้ดอืดรอ้นเสยีห�ยไดร้บัเงนิจ�กโครงก�รฯ โดยครบถว้น

นอกจากกรณี ผลการดำาเนินงานของ กสม. ในด้านการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนข้�งต้นแล้ว จดหม�ยข่�วฉบับนี้ยังมีบทคว�ม
ให้คว�มรู้ด้�นสิทธิมนุษยชนแก่ผู้ที่สนใจอีกด้วยซึ่งร�ยละเอียดของบทคว�ม
และเรื่องร�วทั้งหมดนี้ ท่�นผู้อ่�นส�ม�รถติดต�มได้ภ�ยในเล่ม 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ : ศาสตราจารย์อมรา   พงศาพิชญ์  
กรรมการ : นายแท้จริง  ศิริพานิช
  นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ   
  นายปริญญา  ศิริสารการ   
  นายไพบูลย์  วราหะไพฑูรย์   
  พลตํารวจเอก วันชัย  ศรีนวลนัด   
  นางวิสา  เบ็ญจะมโน 
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เลขาธิการ : นางภิรมย์  ศรีประเสริฐ
รองเลขาธิการ : นางสาววารุณี  เจนาคม
 : นายบุญเกื้อ  สมนึก
 : นางสาวรตญา  กอบศิริกาญจน์ 
“มมุมองสทิธิ”์ เปน็จดหมายขา่วของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ
* จัดทำาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
สิทธิมนุษยชน  * การนำาข้อความหรือเรื่องราวบางส่วน หรือทั้งหมด
ไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล  * ขอเชิญผู้สนใจส่งความคิดเห็น
และบทความเพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้เรื่องที่ได้รับ
การพิจารณาลงพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความ เพื่อความ
เหมาะสมในการจัดพิมพ์ 
บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว 
“มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และกองบรรณาธิการไม่จำาเป็นต้องเห็นพ้องด้วย
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สำ�นักส่งเสริมและประส�นง�นเครือข่�ย  
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
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ในการสัมมนาดังกล่าว นายปริญญาฯ กล่าวในตอนหนึ่งว่า 

การสัมมนาในครั้งนี้เป็นการหารือเพื่อจัดตั้งเครือข่าย UN Global 

Compact Local Network ขึน้ในประเทศไทย เพือ่แสดงใหน้านาชาติ 

เห็นว่าภาคธุรกิจของประเทศไทยไม่ได้ละเลยเรื่องความรับผิดชอบ

และการเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนตามปฏิญญาสากลว่าด้วย 

สิทธิมนุษยชน รวมทั้งค่านิยมซึ่งเป็นหลักการสำาคัญของ UNGC 

๔ เรื่อง อันได้แก่ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labor) 

สิ่งแวดล้อม (Environment) และการต่อต้านการทุจริต (Anti - 

Corruption) ทั้งนี้ ตัวชี้วัดความสำาเร็จของภาคธุรกิจในยุคปัจจุบัน 

ไม่ได้คำานึงถึงเพียงแต่ผลกำาไรสูงสุดเท่านั้น แต่ผู้ประกอบการ 

ควรทีจ่ะใหค้วามสำาคญักบัคา่นยิมของ UNGC ทัง้ ๔ เรือ่งดงักลา่วดว้ย 

เนื่องจากในปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาใส่ใจกับความรับผิดชอบ 

ต่อสังคมของภาคธุรกิจมากยิ่งขึ้น หากมีการดำาเนินธุรกิจโดยขัดกับ 

หลักการดังกล่าว เช่น การใช้แรงงานเด็กหรือเอาเปรียบคนงาน 

ด้านค่าจ้าง การให้คนงานทำางานในที่ไม่เหมาะสมต่อสุขภาพ 

การใชว้ตัถดุบิราคาถกูจากคูค่า้ทีไ่มม่คีวามรบัผดิชอบและวธิกีารผลติ 

ที่ ไม่ เป็นมิตรต่อธรรมชาติ หรือการใช้สินบนเพื่อให้ได้สัญญา 

ทางการค้า อาจทำาให้ผู้บริโภคไม่ยอมรับและต่อต้าน โดยในหลาย

ประเทศ หากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้น จะนำาไปสู่การปฏิเสธทั้งจาก 

ภาครัฐและภาคธุรกิจ ที่จะเปิดตลาดให้กับผู้ประกอบการที่ดำาเนิน

ธุรกิจโดยขาดจิตสำานึกและความรับผิดชอบต่อสังคม

สำาหรับในประเทศไทยนั้น พบว่ามีองค์กรธุรกิจที่เข้าร่วม 

เป็นสมาชิกของ UNGC แล้วจำานวนหนึ่ง แต่ยังขาดการรวมตัวกัน 

จัดตั้งเป็นเครือข่ายความร่วมมือ การสัมมนาในครั้งนี้จึงนับได้ว่า 

เป็นนิมิตรหมายอันดีที่องค์กรธุรกิจในประเทศได้เห็นความสำาคัญ

และเข้าร่วมแสดงเจตจำานงริเริ่มจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือ 

แห่งสหประชาชาติประจำาประเทศไทย (UNGC Local Network) 

ซึ่ งการแสดงเจตจำานงในครั้ งนี้จะนำาไปสู่การจัดทำาข้อตกลง 

ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติในประเด็นนี้ให้เกิดผล 

เป็นรูปธรรมต่อไป
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กสม. จัดประชุมรับฟังข้อเท็จจริง กรณีกรุงเทพมหานคร
มคีาํสัง่ให ้รือ้ถอนอาคารรา้นคา้สะพานเหลก็และสะพานหนั

พลตำารวจตร ีวชิยั สงัขป์ระไพ ทีป่รกึษ�ผูว้�่ร�ชก�รกรงุเทพ
มห�นครชี้แจงว่� กทม. จำ�เป็นต้องปฏิบัติต�มมติคณะรัฐมนตรี 
มติคณะกรรมก�รอนุรักษ์เก�ะรัตนโกสินทร์ และคำ�สั่งของศ�ลฎีก� 
อีกทั้งมีประช�ชนร้องเรียนม�โดยตลอดในเรื่องก�รตั้งแผงกั้น 
กีดขว�งท�งเดินเท้� และมีคว�มกังวลว่�ห�กเกิดเพลิงไหม้ 
จะไม่ส�ม�รถดับเพลิงได้ทันเวล� นอกจ�กนี้ยังมีก�รรุกคลองโอ่งอ่�ง
ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบร�ณสถ�นจนตื้นเขิน ทำ�ให้ไม่ส�ม�รถระบ�ย
นำ้ำ�ได้ และประก�ศคำ�สั่งรื้อถอนเมื่อวันที่ ๒๘ กันย�ยน ๒๕๕๘ นั้น
ถอืเปน็คำ�สัง่ท�งปกครองทีก่ฎหม�ยกำ�หนดว่�ตอ้งดำ�เนนิก�รภ�ยใน 
๑๕ วัน ซึ่ง กทม. ต้องดำ�เนินก�รต�มประก�ศ ห�กไม่ดำ�เนินก�ร 
จะเข้�ข่�ยละเว้นก�รปฏิบัติหน้�ที่ อันเป็นคว�มผิดต�มประมวล
กฎหม�ยอ�ญ�ม�ตร� ๑๕๗ ทั้งนี้ กทม. ได้มีแผนจัดเตรียมสถ�นที่
และก�รประช�สัมพันธ์แล้ว แต่ยังไม่ส�ม�รถแจ้งให้ทร�บได้ 

นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กรรมก�รสิทธิมนุษยชนแห่งช�ติ
กล�่วในก�รประชมุว�่ ก�รจดัก�รกรณดีงักล�่ว หนว่ยง�นท�งปกครอง
ตอ้งใชอ้ำ�น�จอย�่งเปน็ธรรม คำ�นงึถงึคว�มเดอืดรอ้น และกระบวนก�ร
มีส่วนร่วมของประช�ชน และเห็นว่�ก�รขย�ยระยะเวล�ออกไป 
เพื่อห�ท�งออกร่วมกันน่�จะเป็นวิธีก�รที่เหม�ะสม เพื่อให้เกิด 
คว�มสงบเรยีบรอ้ยและหลกีเลีย่งคว�มรนุแรงทีอ่�จเกดิขึน้ โดยหลงัจ�กนี ้
กสม. จะทำ�หนงัสอืถงึผูว้�่ร�ชก�รกรงุเทพมห�นครและรฐัมนตรวี�่ก�ร
กระทรวงมห�ดไทย เพื่อให้พิจ�รณ�คำ�อุทธรณ์ที่ผู้ค้�ได้ยื่นไปแล้ว

เมือ่วนัที ่๑๖ ตลุ�คม ๒๕๕๘ คณะอนกุรรมก�รด�้นสทิธชิมุชน 
จัดก�รประชุมเพื่อรับฟังข้อเท็จจริง กรณีกรุงเทพมห�นคร (กทม.) 
มีคำ�สั่ งให้รื้อถอนอ�ค�รร้�นค้�สะพ�นเหล็กและสะพ�นหัน 
ณ หอ้งประชมุ ๗๐๙ สำ�นกัง�นคณะกรรมก�รสทิธมินษุยชนแหง่ช�ติ 
โดยเชญิผูค้�้ ผูแ้ทนจ�กกระทรวงมห�ดไทย ผูแ้ทนจ�กกรงุเทพมห�นคร 
ซึ่งประกอบด้วย นายวัลลภ สุวรรณดี ประธ�นที่ปรึกษ�ผู้ว่�ร�ชก�ร
กรงุเทพมห�นคร พลตำ�รวจตร ีวชิยั สงัขป์ระไพ ทีป่รกึษ�ผูว้�่ร�ชก�ร
กรุงเทพมห�นคร ผู้แทนจ�กสำ�นักง�นเขตพระนคร และผู้แทน 
จ�กสำ�นักง�นเขตสัมพันธ์วงศ์ เข้�ร่วมห�รือ 

ผู้ประกอบก�รค้�ที่ได้รับผลกระทบชี้แจงว่� ระยะเวล� 
ในก�รติดประก�ศเพื่อให้ผู้ประกอบก�รค้�ดำ�เนินก�รขนย้�ย 
สิ่งของออกจ�กบริเวณที่มีก�รรื้อถอนภ�ยในระยะเวล� ๑๕ วันนั้น 
กระชั้นชิดเกินไป ทำ�ให้ได้รับผลกระทบในก�รขนย้�ย นอกจ�กนี้ 
กทม. ยังไม่ได้กำ�หนดสถ�นที่เพื่อใช้รองรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจ�ก
ก�รรือ้ถอนอ�ค�รร�้นค�้ โดยผูป้ระกอบก�รค�้ไดย้ืน่อทุธรณป์ระก�ศ 
ดังกล่�วไปยังสำ�นักง�นเขตและกระทรวงมห�ดไทยแล้ว ซึ่งขณะนี้ 
คำ�อุทธรณ์ของผู้ค้�อยู่ในระหว่�งก�รพิจ�รณ�ของรัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงมห�ดไทย ซึ่งค�ดว่�จะทร�บผลภ�ยใน ๑ - ๓ วัน อย่�งไร 
ก็ต�มผู้ประกอบก�รค้�ยืนยันว่�ต้องก�รขอขย�ยเวล�รื้อถอน 
ออกไปอีก ๑ ปี รวมทั้งขอให้ กทม. เตรียมสถ�นที่ในก�รค้�ข�ย 
แห่งใหม่ให้ด้วย
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เมือ่วนัที ่๗ ตลุาคม ๒๕๕๘ นางภริมย ์ศรปีระเสรฐิ เลขาธกิาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และนางสาวรตญา

กอบศริกิาญจน ์รองเลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

พรอ้มดว้ยเจา้หนา้ทีส่ำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ

เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

กรมบัญชีกลางครบรอบ ๑๒๕ ปี และในการนี้ได้มอบเงินเพื่อ 

รว่มบรจิาคใหก้บัองคก์รสาธารณกศุลและมลูนธิติา่งๆ ณ หอ้งประชมุ

ชั้น ๗ อาคารใหม่ กรมบัญชีกลาง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

4

เมือ่วนัที ่๒๓ ตลุาคม ๒๕๕๘  นางสาวรตญา  กอบศริกิาญจน์

รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย

ข้าราชการในสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อแสดงถึง 

ความจงรักภักดี ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ กลุ่มผู้ประกอบการที่ค้าขาย

ในบริเวณชุมชนสะพานเหล็กและสะพานหันจำานวน ๒๐๐ คน 

เข้ ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ ขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีกรุงเทพ 

มหานครมีคำ าสั่ ง ให้ รื้ อถอนร้ านค้ าบริ เ วณสะพานเหล็ ก 

และสะพานหัน โดยมี นายนิรันดร์  พิทักษ์วัชระ กรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน ณ ห้องเสวนา 

ชั้น ๖ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ นายนิรันดร์ พิทักษ์วัชระ 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำานักงาน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิรว่มวางพวงหรดีและกลา่วคำา

สดุดีแด่วีรชนคนเดือนตุลาคม ในวาระครบรอบ ๔๒ ปี การรำาลึกถึง

ความกลา้หาญของเหลา่วรีชนทีเ่สยีสละเพือ่ใหไ้ดม้าซึง่การปกครอง

ระบอบประชาธิปไตย ณ สถูปอนุสรณ์ ๑๔ ตุลา ถนนราชดำาเนิน 

กรุงเทพมหานคร
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เครอืขา่ยพฒันาชมุชนและสิง่แวดลอ้มคคูลอง
เข้าพบ กสม. ชี้แจงโครงการบ้านมั่นคง

นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญ่ เข้าศึกษาดูงานของ กสม.

55

เมือ่วนัที ่๒๗ ตลุาคม ๒๕๕๘ นายสทุธชิยั งามชืน่สวุรรณ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา  มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำานักศึกษาชั้นปีที่ ๒ 

จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ จำานวน ๘๐ คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน 

ของคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิ(กสม.) ณ หอ้งเสวนา 

ชั้น ๖ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี

เจ้าหน้าที่ของสำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

บรรยายใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการดำาเนนิงานของ กสม. อาท ิบทบาท

หน้าที่ของ กสม. ในการคุ้มครองสิทธิละเสรีภาพของประชาชน 

กระบวนการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน กรณีร้องเรียนที่น่าสนใจ 

และการดำาเนินงานของศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน เป็นต้น

เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตัวแทนเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง (คพสค.) จำานวน ๒๐๐ คน เข้าพบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่ชาวบ้านชายคลองเปรมประชากรที่อาศัยอยู่ในชุมชนคนรักถิ่น 

ซึ่งเป็นกลุ่มคัดค้านโครงการบ้านมั่นคงได้ร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จนส่งผล 

ให้โครงการดังกล่าวหยุดชะงัก  โดยมี นายปริญญา ศิริสารการ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในฐานะประธานอนุกรรมการตรวจสอบ

การละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เข้ารับฟังข้อเท็จจริง ณ สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ตัวแทน คพสค. เปิดเผยว่า เครือข่ายฯ เป็นกลุ่มที่สนับสนุนการดำาเนินโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งถือเป็นเสียงส่วนใหญ่จากการทำา 

ประชาคมในพื้นที่ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ที่เครือข่ายฯ เห็นว่า 

เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมกับชุมชนได้อย่างเป็นระบบ และช่วยก่อให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคน 

ในชุมชน เมื่อมีการร้องเรียนมายัง กสม. ให้มีการดำาเนินการตรวจสอบ ทำาให้โครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงัก จึงเดินทางมาเพื่อชี้แจง 

ข้อเท็จจริงและขอให้ กสม. ดำาเนินการให้โครงการในพื้นที่เขตหลักสี่ เขตดอนเมือง และเขตสายไหม สามารถดำาเนินการต่อไปได้

นายปริญญาฯ กล่าวว่าคณะอนุกรรมการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เป็นผู้รับผิดชอบ 

ดำาเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าว ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างทำาหนังสือเชิญไปยังเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง 

เพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมทั้งยืนยันว่า การตรวจสอบของ กสม. จะดำาเนินการอย่างเป็นกลางโดยรับฟังข้อเท็จจริง 

จากทุกฝ่ายทั้งผู้ร้อง หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และฝ่ายผู้ขัดแย้ง เพื่อพิจารณาหาข้อสรุปอย่างรอบด้านต่อไป
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เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ โดยแนวทางแก้ปัญหา 
ในเบื้องต้นนั้นเริ่มจากการที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา 
ว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) 
ซึ่งการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าวเป็นเสมือนใบเบิกทางให้เกิด 
การพัฒนามาตรการในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
จากการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศของประเทศไทย 
ต่อไปในอนาคต 

และเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ความพยายาม 
ในการผลักดันเรื่องนี้ก็ได้สำาเร็จผลตามความมุ่งหมาย เมื่อมีการ
ประกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิวามเทา่เทยีมระหวา่งเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึน้ 
ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ได้มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 
ที่ผ่านมา โดยพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เพียงแต่มุ่งที่จะคุ้มครอง
ตัวบุคคลที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจากการถูกเลือกปฏิบัติเท่านั้น แต่ยังให้ 
ความคุ้มครองจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทั้งทางตรง 
และทางออ้มตอ่บคุคลทกุเพศ ทัง้ชาย หญงิ บคุคลหลากหลายทางเพศ 
และครอบคลุมทุกช่วงวัย อีกทั้งยังกำาหนดให้มีคณะกรรมการ 
ในระดับชาติในการวางแผนงานระยะยาว รวมถึงการวางหลักเกณฑ์
มาตรฐานต่างๆ ในการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนช่วยกันส่งเสริม 
ให้เกิดความเท่าเทียมระหว่างเพศขึ้น นอกจากนี้ยังกำาหนดให้มี 
คณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
(วลพ.) เพื่อรับเรื่องร้องเรียนกรณีที่ ไม่ ได้รับความเป็นธรรม 
จากการถูกเลือกปฏิบัติ มีการกำาหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนคำาวินิจฉัย
ของคณะกรรมการ วลพ. ทั้งจำาคุกและปรับ รวมถึงให้อำานาจแก่ศาล 
ในการพจิารณาคา่เสยีหายเชงิลงโทษ ซึง่ถอืไดว้า่เปน็มาตรการสำาคญั 
ในการช่วยลดพฤติกรรมการเลือกปฏิบัติลงได้ และในส่วนท้าย 
ยั งกำ าหนดให้มีกองทุนส่ ง เสริมความเท่า เทียมระหว่าง เพศ 
เพื่อช่วยเหลือ ชดเชยและเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ได้รับ 
ผลกระทบจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศด้วย

การมีผลบังคับใช้ของพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่าง
เพศฯ นบัเปน็กา้วยา่งทีส่ำาคญัในการดำาเนนิการเพือ่ขจดัการเลอืกปฏบิตัิ
ให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย แต่การดำาเนินงานตามพระราชบัญญัตินี ้
ไมอ่าจสำาเรจ็ผลลงได ้หากปราศจากความรว่มมอืของทกุภาคสว่นในการ 
ชว่ยกนัสรา้งการรบัรูแ้ละความเขา้ใจในเรือ่งความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ 
ให้เกิดขึ้นไปในวงกว้าง ซึ่งความร่วมมือของทุกฝ่ายนี้จะเป็นเสมือน 
พลังจักรอันสำาคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการขจัดการเลือกปฏิบัติ 
โดยไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศ และชว่ยใหส้งัคมไทยเปน็สงัคมแหง่ความ
เท่าเทียม ความเสมอภาคและความเป็นธรรม อันจะเป็นปัจจัยสำาคัญ
ทีน่ำาไปสูก่ารพฒันาศกัยภาพของบคุลากรในประเทศอยา่งยัง่ยนืตอ่ไป

กลุ่มงานสารนิเทศ
สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย

นับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เราสามารถพบการกระทำา 
ที่ เข้าข่ายเป็นการเลือกปฏิบัติ โดยไม่ เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ได้เสมอมา ลักษณะการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศนั้น 
เกิดขึ้นได้หลายรูปแบบและเกิดขึ้นได้ทุกพื้นที่ทั่วโลก โดยการ 
เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศไม่ได้หมายความถึง 
แต่เฉพาะการเลือกปฏิบัติต่อเพศหญิงเท่านั้น แต่ยังครอบคลุม 
ถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วย ปัญหานี้เป็นเรื่องสำาคัญ 
ที่ทุกประเทศทั่วโลกให้ความสนใจ เนื่องจากการเลือกปฏิบัติ  
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศมีส่วนสำาคัญในการก่อให้เกิดปัญหา 
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของบุคคล 
ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การจ้างงาน ฯลฯ และนับได้ว่า 
การกระทำาดังกล่าวเป็นอุปสรรคที่บั่นทอนต่อความก้าวหน้า 
และความมั่นคงในสถานภาพของผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติเป็นอย่างมาก 

เช่น เดียวกับสั งคมไทยที่ คนส่วนใหญ่ยั งคงมีทัศนคติ  
ทีไ่มถ่กูตอ้งในเรือ่งความเสมอภาคทางเพศ โดยยงัคงมองวา่การเลอืก
ปฏิบัติทางเพศเป็นเรื่องธรรมดาสามัญที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้อาจมี
สาเหตเุนือ่งมาจากการทีส่งัคมมคีวามเคยชนิกบัการยดึถอืธรรมเนยีม
ปฏิบัติที่เน้นความสำาคัญของเพศชาย ทัศนคติดังกล่าวส่งผลให้เกิด 
การเลอืกปฏบิตัโิดยไมเ่ปน็ธรรมระหวา่งเพศขึน้ในทกุสถาบนัของสงัคม
ไม่เว้นแม้แต่สถาบันครอบครัว เมื่อประกอบกับการที่ประเทศไทย 
ยังไม่มีมาตรการป้องกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 
ที่ชัดเจน จึงส่งผลให้บุคคลซึ่งถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
ระหว่างเพศไม่ได้รับความคุ้มครองและความเป็นธรรม และถูก 
จำากัดการเข้าถึงสิทธิในด้านต่างๆ ที่ควรจะได้รับในฐานะพลเมือง 
ของประเทศ

จากผลกระทบที่ เกิดขึ้นได้ก่อให้เกิดแรงผลักดันในการ 
แสวงหาแนวทางเพื่อขจัดทัศนคติและการกระทำาที่เข้าข่ายเป็นการ 

พ.ร.บ. ความเท่าเทียมระหว่างเพศ : 
กา้วยา่งสาํคญัของความเสมอภาคทางเพศในประเทศไทย
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ
ต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW)

อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (The Convention 
on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women - CEDAW) 
เป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความสำาคัญฉบับหนึ่งที่ได้ประกาศ
ยืนยันหลักการรากฐานของสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างชายหญิงทั่วโลก 
โดยอนุสัญญา CEDAW เป็นเสมือนพิมพ์เขียวให้แก่ประเทศต่างๆ ในการนำาบทบัญญัติ 
ทีไ่ดก้ำาหนดไวใ้นอนสุญัญาไปปรบัใชด้ำาเนนิมาตรการตา่งๆ เพือ่ใหบ้รรลผุลสำาเรจ็ในการสรา้ง
ความเสมอภาคและก้าวหน้าให้แก่ผู้หญิง

ที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติได้มีมติรับรองอนุสัญญา CEDAW 
เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๔ 
ส่วนประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีอนุสัญญา CEDAW เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
โดยชั้นเริ่มแรกนั้นประเทศไทยได้ตั้งข้อสงวนไว้จำานวน ๗ ข้อ เช่น ความเสมอภาคทาง 
การเมืองและการเข้าดำารงตำาแหน่งในทางราชการ การถือสัญชาติของบุตร ความเสมอภาค
ในการศึกษา เป็นต้น แต่ต่อมาได้ดำาเนินการถอนข้อสงวนจำานวน ๕ ข้อ ทำาให้ในปัจจุบัน 
เหลือข้อสงวนที่ประเทศไทยตั้งไว้เพียง ๒ ข้อ คือ ข้อ ๑๖ ความเสมอภาคในด้านครอบครัว
และการสมรส และข้อ ๒๙ การยินยอมให้มีตีความระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

อนุสัญญา CEDAW ได้กำาหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวปฏิบัติให้แก่รัฐภาคี ในการ 
ดำาเนินการเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิง รวมถึงมาตรการในการสร้างความเสมอภาค 
ระหว่างชายหญิงอย่างครอบคลุมทุกด้าน เช่น การกำ าหนดให้บรรจุหลักประกัน 
ความเสมอภาคทางเพศไว้ในรัฐธรรมนูญและกำาหนดให้มีการคุ้มครองทางกฎหมาย 
ต่อหญิงและชายโดยเสมอภาค การใช้มาตรการที่เหมาะสมในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม 
หรือประเพณีที่เข้าข่ายการเลือกปฏิบัติทางเพศในสังคม การกำาหนดมาตรการปราบปราม
การค้าผู้หญิงและการแสวงหาประโยชน์อันมิชอบด้วยกฎหมายต่อผู้หญิงในทุกรูปแบบ 
รวมทั้งการขจัดการเลือกปฏิบัติในด้านความเสมอภาคทางการเมืองและการเข้าดำารง 
ตำาแหน่งในทางราชการ และการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนในสังคมได้ตระหนักถึงความสำาคัญ
ของผู้หญิงและร่วมมือกันในการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเพศให้หมดสิ้นไปจากสังคม

สำาหรับประเทศไทย ภายหลังจากการเข้าเป็นภาคีของอนุสัญญา ได้มีความพยายาม
ในการดำาเนินงานตามมาตรการที่กำาหนดไว้ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของกฎหมาย
ภายในประเทศให้รองรับกับข้อกำาหนดของอนุสัญญา ไล่เรียงมาตั้งแต่ระบบกฎหมาย 
พื้นฐานอันได้แก่ รัฐธรรมนูญ ที่ได้มีการประกาศหลักความเท่าเทียมทางเพศไว้อย่างชัดแจ้ง 
นับตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ เป็นต้นมา รวมถึง 
การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแม่บท ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 
ให้สอดคล้องแนวทางของอนุสัญญา เช่น การแก้ไขพระราชบัญญัติชื่อบุคคลฯ ที่ให้สิทธิแก่ 
คู่สมรสทั้งหญิงและชายในการเลือกใช้ชื่อสกุลของฝ่ายใดก็ได้ การแก้ไขพระราชบัญญัติ 
คำานำาหน้านามหญิงฯ ให้สิทธิแก่หญิงที่จดทะเบียนสมรสแล้วในการเลือกใช้คำานำาหน้านาม 
และลา่สดุเมือ่เดอืนมนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีผ่า่นมา ไดม้กีารประกาศใชพ้ระราชบญัญตัคิวามเทา่เทยีม 
ระหว่างเพศฯ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาคทางเพศขึ้นในสังคม อีกทั้งยังคุ้มครอง
บุคคลจากการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม แนวทางต่างๆ ที่ได้ดำาเนินการมาทั้งหมดนี้  ไม่อาจสำาเร็จผล 
ลงได้ด้วยการผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยความร่วมมือ 

ร่ ว ม ใ จ จ ากทุ กภ าคส่ ว น  โ ด ย เ ฉพ าะสถ าบั น
ครอบครัวอันเป็นสถาบันพื้นฐานหลักของสังคม 
ในการขัดเกลาและปลูกฝังทัศนคติต่อเยาวชนให้เห็น 
ความสำาคัญของความเคารพต่อความเสมอภาค 
ทางเพศ ซึ่งการร่วมมือร่วมใจของสังคมในการขจัด 
การเลือกปฏิบัติทางเพศนี้จะเป็นเครื่องมือสำาคัญ 
ที่จะช่วยให้การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้หญิง
หมดสิ้นไปจากสังคมไทยอย่างแท้จริง

กลุ่มงานสารนิเทศ
สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย
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รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาต ิ  
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ� ๕ ธันว�คม ๒๕๕๐ 
อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี  ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

ชำ�ระค่�บริก�รเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญ�ตเลขที่ ๙/๒๕๕๒

ปณฝ.ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติกรุณาส่ง

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

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

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

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

จัดพิมพ์เผยแพร่โดย  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ห�กต้องก�รข้อมูล  ข้อแนะนำ�และบอกรับมุมมองสิทธิ์ ฟรี ! ติดต่อ : 

สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย  สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ศูนย์ร�ชก�รเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษ�ฯ อ�ค�รรัฐประศ�สนภักดี ชั้น ๖ และ ๗ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๓๘๐๐, ๐ ๒๑๔๑ ๓๙๐๐    โทรส�ร ๐ ๒๑๔๓ ๙๕๗๕
ไปรษณีย์อีเล็กทรอนิกส์  promotenetwork @ nhrc.or.th  หรืออ่�น มุมมองสิทธิ ์ ได้ที่  www.nhrc.or.th

ชาวนารอ้ง กสม. กรณไีมไ่ดร้บัเงนิจากโครงการจำานำาขา้ว

เมื่อวันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ ชาวนาจังหวัดนครสวรรค์  

และกำาแพงเพชร จำานวน ๖๐ คน นำาโดยนายปริญญา ทรัพย์เย็น

และนายสวัสดิ์ ชัยเสียน เข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ (กสม.) กรณีไม่ได้รับเงินจากสหกรณ์การเกษตรอุดมทรัพย์ 

ตามโครงการรบัจำานำาขา้ว ณ หอ้งเสวนา ชัน้ ๖ สำานกังานคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นางพิมธนัชย์ ลีลาชัย ผู้อำานวยการ

กลุ่มงานคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ๒ รักษาราชการแทนผู้อำานวยการ 

สำานักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าว  

นายปริญญาฯ กล่าวว่า ชาวนาจำานวน ๘๓ ราย ได้รับ 

ความเดือดร้อนจากการนำาข้าวเปลือกไปขายให้กับสหกรณ์การเกษตร

อุดมทรัพย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ซึ่งสหกรณ์ออกใบชั่งนำ้าหนักให ้

แต่ไม่ได้รับใบประทวน จนกระทั่งระยะเวลาได้ล่วงเลยมาถึงเดือน

กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นระยะเวลาที่หมดวาระการออกใบประทวน

ของรัฐบาล ทำาให้ไม่ได้รับเงินจากโครงการจำานำาข้าว ทั้งนี้ได้ทราบจาก

นายเส กล่อมกําเนิด ชาวนาจังหวัดพิจิตรและคณะที่เคยมาร้องเรียน

และได้รับความช่วยเหลือจาก กสม. ในการติดตามจนได้รับเงินจาก 

โครงการจนครบถ้วนแล้ว จึงเดินทางมาร้องเรียน เพื่อขอให้ กสม. 

ช่วยดำาเนินการติดตามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายที่เกิดขึ้น

ทางด้านนางพิมธนัชย์ฯ กล่าวว่า เรื่องร้องเรียนดังกล่าว 

มีความคล้ายคลึงกับกรณีชาวนาจังหวัดพิจิตรที่ไม่ได้รับใบประทวน 

สนิคา้และเงนิจากการจำานำาขา้วเปลอืกตามโครงการรบัจำานำาขา้วเปลอืก

ของรัฐบาล ซึ่งในกรณีนี้ กสม. จะรับเรื่องร้องเรียนไว้และดำาเนินการ

ตามขั้นตอนต่อไป


