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อ่านต่อหน้า ๒

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ๑
ทรงเปิดงานสัมมนา “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับ
สัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย”

มุมสะท้อน ๒
ภาพกิจกรรม ๔
กสม. ร่วม ไทยพีบีเอส – แอมเนสตี้ จัด Workshop  ๕
สถานการณ์สิทธิฯ พื้นที่ภาคใต้ 
แก่เยาวชน – ประชาชน ผู้เข้าประกวดภาพยนตร์สั้น

วงเสวนาเผย “SLAPP - การดำาเนินคด ี ๖
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชน”
สกัดกั้นชุมชนออกมาปกป้องสิทธิฯ  - กสม.
ชี้การฟ้องคดีเพื่อกลั่นแกล้งประชาชนต้องยุติ

รบ.ไทยเสนอรายงานการปฏิบัติตามอนุสัญญา ‘CEDAW’  ๘
ต่อยูเอ็น – ภาคประชาสังคมชี้ผู้หญิงนักปกป้องสิทธิฯ 
ต่อสู้ยากลำาบากเหตุถูกจำากัดเสรีภาพ

บุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถูกจำาหน่าย

รายชือ่และรายการบคุคลออกจากทะเบยีน

ราษฎร กสม. ตระหนักถึงความสำาคัญ 

ของปัญหานี้ ที่ผ่านมาจึงมีการศึกษาวิจัย 

ในเรื่องดังกล่าวและดำาเนินการแก้ปัญหา 

มาอย่างต่อเนื่อง การสัมมนาวิชาการ 

ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น 

จากเจ้าหน้าที่รัฐและภาคส่วนต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข

ปัญหาต่อไป

ตอ่มา สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ

สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำารัส

เปิดการสัมมนาว่า ข้าพเจ้ามีความยินดี 

ที่ได้มาเปิดงานสัมมนาในวันนี้ โดยที่ผ่าน

มาแม้รัฐบาลไทยจะพยายามแก้ปัญหา 

สิทธิสถานะบุคคล แต่คนบางกลุ่มยังคง

ประสบปัญหาการไร้สถานะ ไร้สัญชาติ 

ทำ า ให้ประสบปัญหาการ เข้ าถึ งสิ ทธิ 

ขั้นพื้นฐานด้านต่าง ๆ ทุกภาคส่วนจึงควร 

ช่วยกันหามาตรการแก้ปัญหาเหล่านี้ 

โดยมิ ให้ ลิ ดรอนสิทธิ ของประชาชน 
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วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินมาทรงเปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง

“ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย” จัดโดย 

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำาประเทศไทย มูลนิธิไทยเพื่อคนมีปัญหา

สิทธิและสถานะบุคคล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านนโยบายสาธารณะและธรรมาภิบาล 

เยอรมัน-อุษาคเนย์ ภาคีเครือข่าย ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน

ใจความวา่ นับแตป่ ี๒๕๔๕ เปน็ตน้มา กสม. ตรวจสอบคำารอ้งประเดน็สิทธิสถานะบคุคล

ประมาณ ๓๐๐ เรือ่ง โดยพบวา่ กลุม่ชาตพินัธุส์ว่นหนึง่ตอ้งประสบปญัหาการไมม่สีถานะ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดงานสัมมนา “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ

และสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย”
– ภาคประชาสงัคมชี ้กม. แกป้ญัหาคนไรส้ญัชาตมิปีญัหาในทางปฏบิตัิ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเปิดงานสัมมนา “ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ

และสิทธิในความเป็นพลเมืองของรัฐไทย”
– ภาคประชาสงัคมชี ้กม. แกป้ญัหาคนไรส้ญัชาตมิปีญัหาในทางปฏบิตัิ



2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) 
ประธานกรรมการ : นายวัส  ติงสมิตร
กรรมการ : นางฉัตรสุดา  จันทร์ดียิ่ง
  นางประกายรัตน์  ต้นธีรวงศ์
  นางอังคณา  นีละไพจิตร
  นางเตือนใจ  ดีเทศน์
  นายชาติชาย  สุทธิกลม 
สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
เลขาธิการ : นางภิรมย์   ศรีประเสริฐ
รองเลขาธิการ : นางสาววารุณี   เจนาคม
 : นายบุญเกื้อ   สมนึก
 : นางสาวรตญา   กอบศิริกาญจน์
 
“มุมมองสิทธิ์” เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ  * จัดทำาเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน  * การนำาข้อความหรือเรื่องราวบางส่วน
หรือทั้งหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล  * ขอเชิญผู้สนใจ
ส่งความคิดเห็นและบทความเพื่อเผยแพร่ข่าวสารด้านสิทธิมนุษยชน 
ทั้งนี้เรื่องที่ได้รับการพิจารณาลงพิมพ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุง
ข้อความ เพื่อความเหมาะสมในการจัดพิมพ์
 
บทความ/ข้อความ หรือความคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในจดหมายข่าว 
“มุมมองสิทธิ์” เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน ซึ่งคณะกรรมการ
สทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิและกองบรรณาธกิารไมจ่ำาเปน็ตอ้งเหน็พอ้งดว้ย

สำานักส่งเสริมและประสานงานเครือข่าย สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
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 น การได้มาซึ่งสิทธิสถานะบุคคลของคนไร้รัฐ 
ไร้สัญชาติยังคงเป็นปัญหาเรื้อรังที่มีความซับซ้อน 
ในทางกฎหมายและในทางปฏิบัติมาต่อเนื่องยาวนาน  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เห็นความจำาเป็น 
ของการหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงร่วมกับ 
องค์กรเครือข่ายจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ปัญหา
ทางกฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติและสิทธิในความเป็น 
พลเมืองของรัฐไทย” ขึ้น เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
ในโอกาสนี้ ได้กราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพ 
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสดจ็พระราชดำาเนนิ
มาทรงเปิดงานสัมมนาครั้งนี้ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล 
กรุงเทพฯ ด้วย

มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้ ได้รวบรวมสาระจากเวที
สัมมนาวิชาการในประเด็นสัญชาติดังกล่าว ตลอดจน 
สาระความรู้ เรื่อง “SLAPP” หรือ การดำาเนินคดี
เชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
จากเวทีเสวนาในโครงการส่งเสริมความรู้และสร้าง 
ความตระหนักในการเสนอข่าวที่เคารพสิทธิมนุษยชน 
และประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ 
จากการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการผลิตสื่อ 
สารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หรือ สื่อศิลป์ ปี ๕ ตอน 
“Human Rights  แลต๊ ะแลใต้ ”  ปิดท้ายด้วยข่าว
ความเคลื่อนไหวในเวทีระดับสากลกรณีรัฐบาลไทย 
รายงานการปฏบิตัติามอนสุญัญาวา่ดว้ยการขจดัการเลอืก 
ปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ หรือ อนุสัญญา “CEDAW” 
ต่อสหประชาชาติ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กรกฎาคม ๒๕๖๐
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และให้เป็นไปตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ที่ไทยเป็นภาคี หลังจากนั้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ีทรงรว่มรบัฟงัการบรรยาย ทอดพระเนตร

นิทรรศการเรื่องสถานะบุคคล ก่อนเสด็จพระราชดำาเนินกลับ

ในช่วงบ่ายของเวที มีการรับฟังปัญหาคนไร้รัฐจาก 

ภาคประชาชน และมีการอภิปรายเรื่อง “ปัญหาและแนวทาง

การแกไ้ขกฎหมายเกีย่วกบัสถานะของบคุคลในประเทศไทย : 

กฎหมายเกี่ยวกับสัญชาติ กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง และ

กฎหมายเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร” โดย ผู้แทนหน่วยงานรัฐ

ภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

นายวีนัส สีสุข ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวง

มหาดไทย กล่าวว่า กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสถานะบุคคล

ของไทย ประกอบด้วยกฎหมาย ๓ ฉบับ ได้แก่ กฎหมาย 

การทะเบยีนราษฎร กฎหมายคนเขา้เมอืง และกฎหมายสญัชาต ิ

โดยคนไรร้ฐัไรส้ญัชาตทิีป่ระสบปญัหาสทิธสิถานะบคุคล ไดแ้ก ่

๑) กลุ่มที่ไม่มีเอกสารแสดงตนว่าเป็นคนของรัฐใด โดยมี

แนวทางแก้ไข เช่น การแจ้งเกิด การเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

ตามกฎหมายการทะเบยีนราษฎร ๒) กลุม่คนทีไ่มม่สีทิธใินการ 

อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายคนเข้าเมือง

ให้การอนุญาต ๓) กลุ่มที่ลี้ภัยเข้ามายังราชอาณาจักรไทย 

มาเป็นเวลานานโดยรัฐไทยผ่อนผันให้อยู่ได้ชั่วคราวเป็นกรณี

พิเศษ เช่น กรณีการหนีภัยสงครามของกลุ่มเวียดนามอพยพ 

ซึ่งรัฐไทยไม่สามารถส่งกลับได้ นอกจากนี้ยังมีกรณีปัญหา 

ของเด็กที่เกิดในราชอาจักรไทย แต่บิดามารดาไม่ใช่คนไทย 

จึงทำาให้ไม่ได้รับสัญชาติไทย อย่างไรก็ดี กฎหมายที่มีอยู่ 

ในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ที่เปิดโอกาสให้คนที่เกิดในประเทศไทย 

ไดเ้ขา้ถงึกลไกการไดส้ญัชาตไิทยแลว้ ทัง้นีย้อมรบัวา่การพจิารณา

ใหส้ถานะบคุคลกบัคนกลุม่ใดของรฐัไทยขึน้อยูก่บัการพจิารณา

เรื่องสถานการณ์ความมั่นคงในประเทศด้วย

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่าง

2 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์



3ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ราษฎร พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พระราชบัญญัติสัญชาติ 

พระราชบญัญตักิารทำางานของคนตา่งดา้ว และมตคิณะรฐัมนตร ี

ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ให้ครอบคลุมกลุ่มประชากรเป้าหมาย 

อย่างทั่วถึง สามารถแก้ปัญหาคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติได้อย่าง 

เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ

สอดคล้องกับเสียงสะท้อนจากภาคประชาชนในเวที 

ถึงปัญหาต่อการเข้าถึงกลไกการได้สถานะบุคคลซึ่งส่วนหนึ่ง 

เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 

เพราะขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดการใช้ดุลยพินิจที่ถูกต้อง 

หรือแม้กระทั่งการไม่กล้าปฏิบัติตามกฎหมายเพราะต้องรอ 

การสั่งการจากผู้บังคับบัญชาการก่อน เป็นต้น โดยเสนอให้มี

การทำาความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม

โดยร่วมมือกับภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาต่อไป

อนึง่ ประเทศไทยมนีโยบายและกฎหมายทีมุ่ง่แกป้ญัหา

ความไร้รัฐ ไร้สัญชาติ อย่างต่อเนื่อง โดยกฎหมายกำาหนดให้ 

รัฐไทยต้องรับรองความเป็นบุคคลแก่บุคคลทุกคนที่มีจุด 

เกาะเกี่ยวกับประเทศไทย กล่าวคือ หากบุคคลนั้นเกิดใน

ประเทศไทย (ให้ดำาเนินการจดทะเบียนการเกิด) อาศัยอยู่ 

(ให้จดทะเบียนบ้าน หรือทะเบียนประวัติ) หรือเสียชีวิต 

(ใหอ้อกใบมรณะบตัร) อยา่งไรกด็ใีนทางปฏบิตัยิงัประสบปญัหา 

เช่น ในบางพื้นที่เจ้าหน้าที่ยังคงปฏิเสธการจดทะเบียนเกิด 

ให้แก่บุคคลที่เกิดในรัฐไทย ยังมีคนไร้รัฐซึ่งไม่ทราบจำานวน 

บางกรณีแม้บุคคลจะไม่ไร้รัฐ แต่ก็ไม่มีสิทธิอาศัยหรือได้รับ

อนุญาตให้อาศัยในรัฐไทย นอกจากนี้ยังปัญหามีการระงับ 

การเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎร หรือการจำาหน่ายชื่อ 

และรายการบุคคลออกจากทะเบียนราษฎรโดยไม่มีการแจ้ง

หรือเปิดโอกาสให้บุคคลเป้าหมายได้ชี้แจง ส่งผลอย่างต่อการ

ดำาเนนิชวีติประจำาวนันบัตัง้แตก่ารแจง้เกดิบตุร การทำานติกิรรม 

ธุรกรรมต่าง ๆ การขาดเอกสารที่จะใช้เพื่อสมัครงาน ฯลฯ

ประเทศ กระทรวงต่างประเทศ กล่าวว่า หากมองในแง่พันธะ

กรณรีะหวา่งประเทศตอ่การแกป้ญัหาสทิธสิถานะบคุคล พบวา่ 

ไทยไมไ่ดเ้ขา้เปน็ภาคอีนสุญัญาทีเ่กีย่วขอ้งกบัคนไรร้ฐัไรส้ญัชาต ิ

เช่นเดียวกับที่ประเทศในแถบเอเชียส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วม 

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยยังเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาหลายฉบับ 

เชน่ อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็ กตกิาสากลวา่ดว้ยสทิธพิลเมอืง

และสิทธิทางการเมือง ซึ่งได้กล่าวถึงสิทธิการได้สัญชาติ 

และสิทธิการจดทะเบียนเกิด ประกอบกับที่ผ่านมาไทยมีการ

ดำาเนินการจดทะเบียนเด็กแรกเกิดในประเทศได้เป็นจำานวน

มากทำาให้ไทยได้รับความชื่นชมจากสำานักงานข้าหลวงใหญ่ 

ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ อย่างไรก็ดี ไทยควรมียุทธศาสตร์ 

ที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าว

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ให้สัมภาษณ์ว่า พี่น้องชาวเขาและกลุ่มชาติพันธุ์ได้อาศัยอยู่

ตามแนวชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันตกมายาวนาน 

บางแหง่นบัรอ้ยป ีไดร้บัพระมหากรณุาธคิณุจากพระบาทสมเดจ็

พระเจา้อยูห่วั สมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนน ีพระบาท

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

เสดจ็เยีย่มชมุชนในถิน่ทรุกนัดารและพระราชทานความชว่ยเหลอื 

ด้านการศึกษา อาชีพ และคุณภาพชีวิตตลอดมา ซึ่งรัฐบาล 

ไดส้นองพระปณธิานโดยการตรากฎหมายและกำาหนดนโยบาย 

ทีก่า้วหนา้ในการพฒันาสถานะบคุคลและสวสัดกิาร แตย่งัมปีญัหา

ในระดับปฏิบัติ เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่เข้าใจกฎหมาย มีการใช้ 

ดุลยพินิจที่สร้างภาระแก่ชาวบ้าน หรือชาวบ้านให้ข้อมูลที่ 

เป็นเท็จ มีการร่วมมือกันทุจริต และบางพื้นที่มีการอพยพ 

เข้ามาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ทำาให้มีคนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ 

หลงเหลืออยู่ จำาเป็นต้องมีการทบทวนการบังคับใช้กฎหมาย

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติการทะเบียน

3ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



ภาพกิจกรรม

สถาปนาองค์กร กสม. ครบรอบ ๑๖  ปี

– เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยด้านสิทธิมนุษยชน

วนัที ่๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชน 

แหง่ชาต ิจดักจิกรรมเนือ่งในวนัสถาปนาองคก์ร กสม. ครบรอบ ๑๖ ป ี

โดยมี นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ นางเตือนใจ 

ดเีทศน ์และ นายชาตชิาย สทุธกิลม กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

พรอ้มดว้ยผูบ้รหิารสำานกังานฯ ใหก้ารตอ้นรบัผูแ้ทนจากองคก์รตา่ง ๆ  

ที่มาร่วมแสดงความยินดี  นอกจากนี้ ยังมีพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ย

ประจำาสำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิและการเสวนา 

เรื่อง “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน” 

ณ หอ้งเสวนา ชัน้ ๖ สำานกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาติ

กสม. ลงพื้นที่แสวงหาข้อมูลแก้ปัญหาผู้ลี้ภัยในไทย

วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางอังคณา นีละไพจิตร 

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการ 

ดา้นสทิธพิลเมอืงและสทิธทิางการเมอืง พรอ้มดว้ยคณะอนกุรรมการฯ 

ลงพื้นเพื่อแสวงหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการผู้ลี้ภัยในประเทศไทย 

ภายใต้โครงการ “การจัดทำาข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ผู้แสวงหาที่พักพิงตามหลักสิทธิมนุษยชน” ณ ตรวจคนเข้าเมือง

จงัหวดัพงังา บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัพงังา ตรวจคนเขา้เมอืง 

จงัหวดัระนอง บา้นพกัเดก็และครอบครวัจงัหวดัระนอง และสถานคุม้ครอง 

สวสัดภิาพผูเ้สยีหายจากการคา้มนษุย ์จงัหวดัระนอง โดยมวีตัถปุระสงค์

เพือ่แกไ้ขปญัหาการโยกยา้ยถิน่ฐานของผูล้ีภ้ยัในประเทศไทย และเพือ่ให ้

ผู้ลี้ภัยที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศมาตุภูมิหรือเดินทางไปยัง

ประเทศที่ ๓ ได้รับความคุ้มครองตามหลักการสิทธิมนุษยชน 

กสม. ไทย ประชมุรว่ม กสม. ออสเตรเลยี 

แลกเปลีย่นประสบการณท์ำางานสทิธฯิ 

วั น ที่  ๒ ๐  ก ร กฎ า คม  ๒๕ ๖ ๐ 

นางประกายรตัน ์ตน้ธรีวงศ ์กรรมการสทิธิ

มนุษยชนแห่งชาติ ประชุมร่วมกับ Dr.Tim 

Soutphommasane กรรมการสทิธมินษุยชน 

แห่งชาติของออสเตรเลีย และเจ้าหน้าที่

จากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย 

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำางาน 

ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ของทั้งสองประเทศ ณ ห้องประชุม ๗๐๑ 

สำานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ 

 

ปธ. กสม. เปดิประชมุรบัฟงัความเหน็ 

แกป้ญัหาทีด่นิ-ปา่ ณ จงัหวดัอดุรธานี

วั น ที่  ๒ ๑  ก ร กฎ า คม  ๒๕ ๖ ๐ 

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิในที่ดินและการ 

จดัการทรพัยากรปา่ไม ้จดัประชมุ “การรบัฟงั 

ความคิดเห็นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินและ

ป่าไม้ทั้งระบบ” โดยมี นายวัส ติงสมิตร 

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวปาฐกถา

พิเศษเรื่อง “การแก้ไขปัญหาที่ดินและป่า 

ทัง้ระบบ” พรอ้มกนันี ้นางฉตัรสดุา จนัทรด์ยีิง่

กรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ินายบญุเกือ้

สมนึก รองเลขาธิการคณะกรรมการ

สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ นายสมหวัง 

พว่งบางโพธิ ์รองผูว้า่ราชการจงัหวดัอดุรธาน ี

เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นด้วย 

ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวอร์ชันเซ็นเตอร์ 

อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

กสม. ลงนามถวายพระพร

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายวัส 

ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน

แหง่ชาต ินางประกายรตัน ์ตน้ธรีวงศ ์และ

นายชาตชิาย สทุธกิลม กรรมการสทิธมินษุยชน

แหง่ชาต ิพรอ้มดว้ย นางภริมย ์ศรปีระเสรฐิ 

เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ นางสาววารุณี เจนาคม และ

นางสาวรตญา กอบศริกิาญจน ์รองเลขาธกิาร

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

รว่มลงนามถวายพระพรสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

ณ พระบรมมหาราชวัง

4 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์
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วนัที ่๒๐ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ สำานกังานคณะกรรมการ

สทิธมินษุยชนแหง่ชาตริว่มกบั สำานกัเครอืขา่ยสือ่สาธารณะ สถานี

โทรทศันไ์ทยพบีเีอส และ แอมเนสตี ้อนิเตอรเ์นชัน่แนล ประเทศไทย 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในประเด็นเนื้อหา

ด้านสิทธิมนุษยชนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการผลิตสื่อสารคดีส่งเสริม

สิทธิมนุษยชน หรือ “สื่อศิลป์ปี ๕ ตอน Human Rights: แลต๊ะ 

แลใต”้ ณ รอยลัฮลิล ์กอลฟ์ รสีอรท์ แอนดส์ปา จงัหวดันครนายก 

โดยมี นางอังคณา นีละไพจิตร ร่วมเป็นวิทยากร  และ นางสาว

วารุณี เจนาคม รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน

แห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนา

การจัดประกวดภาพยนตร์สารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน 

ในปีนี้ มุ่งเผยแพร่ประเด็นสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น 

ในพื้นที่ภาคใต้ เช่น สิทธิชุมชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 

ประเดน็การคา้มนษุยแ์ละแรงงานขา้มชาต ิ การพฒันาชมุชนเมอืง 

ปญัหาในพืน้ทีส่ามจงัหวดัชายแดนภาคใตก้ารอุม้หายและสทิธสิตร ี

สิทธิของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และปัญหาด้านชาติพันธุ์ 

อนึ่งในการสัมมนามีการหยิบยกประเด็นการพัฒนาอุตสาหกรรม 

ในพืน้ทีภ่าคใตท้ีข่ยายวงกวา้งมากขึน้เรือ่ย ๆ  จนกอ่ใหเ้กดิผลกระทบ 

ต่อทรัพยากรธรรมชาติ สิทธิของปัจเจก และสิทธิของชุมชน 

มาเป็นหัวข้อสำาคัญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เช่น โครงการ 

โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา อำาเภอเทพา จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น 

โครงการที่ประชาชนส่วนหนึ่ งได้ออกมาคัดค้านเนื่องจาก 

มีความกังวลถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศชายฝั่ง 

วิถีการทำามาหากินและสุขภาพของชาวบ้านโดยรอบจากมลพิษ 

ของถ่านหินที่อาจเกิดขึ้น ทั้งยังมีข้อขัดแย้งในประเด็นการขาดการ 

มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการจากชุมชน 

ที่ได้รับผลกระทบด้วย

อย่างไรก็ดี ในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา สหประชาชาติได้กำาหนด

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development 

Goals (SDGs) เป็นข้อตกลงร่วมกันของประเทศสมาชิก เพื่อ

เป็นแนวปฏิบัติร่วมกัน ในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และบ้าน

เมืองอย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลัง” 

(Leave no one behind) เป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้น 

เน้นการพัฒนาชีวิตและความเป็นอยู่ของมนุษย์ ซึ่งครอบคลุม 

ทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยมีหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐานสำาคัญ ทั้งนี้เป้าหมาย 

ดังกล่าวถูกวางไว้เป็นแผนแม่บทการพัฒนา เพื่อให้สำาเร็จภายใน 

๑๕ ปีข้างหน้า โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิก 

ที่อยู่ระหว่างการดำาเนินการให้สำาเร็จตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนจำาเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก 

ทุกภาคส่วนทั้งรัฐบาล เอกชนและประชาสังคม โดยจะต้อง 

คำานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนอัน ได้แก่ หลักความเท่าเทียม 

การไม่เลือกปฏิบัติ และ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ดังนั้นโครงการพัฒนาในพื้นที่ภาคใต้ที่กำาลังจะเกิดขึ้นจำานวนมาก 

ทั้งโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า เขื่อน ตลอดจนนโยบายในการ

จัดการที่ดิน-ป่าไม้เพื่อสนับสนุนแหล่งอุตสาหกรรม จึงควรคำานึง

ถึงหลักสิทธิมนุษยชนเบื้องต้น ที่ประชาชนสามารถมีส่วนร่วม 

และใช้สิทธิของตนในการร่วมพัฒนาท้องถิ่นตามหลัก SDGs ได้ 

เพื่ อ ให้การพัฒนาดังกล่าวลดทอนปัญหาการละเมิดสิทธิ 

ของชมุชนและประชาชนในพืน้ทีโ่ดยรอบใหไ้ดม้ากทีส่ดุ อนัจะทำาให้

การพัฒนานั้นมีความชอบธรรมและบรรลุผลสำาเร็จอย่างยั่งยืน

อนึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ 

ให้กับ เยาวชนคนรุ่นใหม่หรือประชาชนทั่ ว ไปได้มี โอกาส 

แสดงศักยภาพด้านการผลิตภาพยนตร์สารคดี เพื่อสื่อสาร 

ประเด็นสิทธิมนุษยชนสู่สาธารณะ โดยได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ 

ด้านสิทธิมนุษยชนประเด็นต่าง ๆ ร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วม 

โครงการ ซึ่งภายหลังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วม 

โครงการจะนำาความรู้ เกี่ ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชน 

ในพื้นที่ภาคใต้ไปจัดทำาบทภาพยนตร์เพื่อให้คณะกรรมการ 

พจิารณาคดัเลอืกผูผ้า่นเขา้รอบ ๑๐ ทมีและดำาเนนิการผลติภาพยนตร์

เผยแพร่ต่อไป

นางสาวธิดาภรณ์ แป๊ะสมัน

นกัศกึษาฝกึงาน สำานกัวชิานวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัแมฟ่า้หลวง

ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

กสม. รว่ม ไทยพบีเีอส – แอมเนสตี ้จดั Workshop สถานการณส์ทิธฯิ
พื้นที่ภาคใต้ แก่เยาวชน – ประชาชน ผู้เข้าประกวดภาพยนตร์สั้น



6 จดหมายข่าวมุมมองสิทธิ์

วนัที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ทีจ่งัหวดัสกลนคร สำานกังาน

คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแหง่ชาต ิรว่มกบัแอมเนสตี ้อนิเตอร์

เนชัน่แนล ประเทศไทย จดั “โครงการสง่เสรมิความรูแ้ละสรา้ง

ความตระหนกัในการเสนอขา่วทีเ่คารพสทิธมินษุยชน” ระหวา่ง

วันที่ ๒๕ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีสื่อมวลชน ประกอบ

ด้วยสื่อหนังสือพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ รวมทั้ง 

ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ๖๐ คน ในโอกาสนี้ นางอังคณา

นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากร

อภิปรายเรื่อง “SLAPP Law: กลไกทางกฎหมายที่นักปกป้อง

สิทธิมนุษยชน (อาจ) ต้องเผชิญ” ด้วย

คำาว่า “SLAPP” ย่อมาจาก Strategic Litigation 

Against Public Participation หมายถึงการดำาเนินคดี 

เชิงยุทธศาสตร์ เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

โดย นายวเิชยีร อนัประเสรฐิ นกัวจิยัและอาจารยป์ระจำาภาควชิา

สงัคมศาสตร ์ม.อบุลราชธาน ียกตวัอยา่งการฟอ้งรอ้งดำาเนนิคด ี

ที่เข้าข่าย “SLAPP” เช่น กรณีการฟ้องร้องกับชาวบ้าน 

กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิดผู้คัดค้านการดำาเนินโครงการเหมืองแร่

ทองคำาในพืน้ทีอ่ำาเภอวงัสะพงุ จงัหวดัเลย ซึง่ชาวบา้นถกูบรษิทั

คู่กรณีฟ้องร้องตั้งแต่ปลายปี ๒๕๕๖ ถึงปัจจุบัน เป็นจำานวนคดี 

รวมทั้งสิ้น ๒๐ คดี รวม ๓๘ คน รวมค่าเสียหายมูลค่า 

หลายรอ้ยลา้นบาท สง่ผลกระทบตอ่วถิชีวีติและการทำามาหากนิ

ของชาวบ้านผู้ตกเป็นจำาเลย เนื่องจากต้นทุนค่าใช้จ่ายในการ 

เดินทางไปศาลและค่าใช้จ่ายในการสู้คดีมีมูลค่าสูงสำาหรับ 

ชาวบา้น โดยคดิเปน็คา่ใชจ้า่ยราว ๒,๕๐๐ บาท/วนั/คน โดยระบวุา่ 

จากการศกึษาของตา่งประเทศพบวา่การฟอ้งรอ้งแบบ “SLAPP” 

มีลักษณะสำาคัญ เช่น มักเป็นคดีแพ่ง ฟ้องร้องกับบุคคล 

ทีไ่มใ่ชร่ฐั การฟอ้งรอ้งเปน็ประเดน็สาธารณะ และการฟอ้งรอ้งคด ี

ไม่มีสาระสำาคัญใดแต่มีวัตถุประสงค์ทางด้านเศรษฐกิจ 

และการเมือง กล่าวคือ เป็นการฟ้องคดีเพื่อทำาให้ฝ่ายตรงข้าม

เสียเวลาและเสียเงินทอง  

นายแสงชัย รัตนเสรีวงษ์ ทนายความอาวุโส กล่าวว่า

การฟอ้งคดแีบบ “SLAPP” เปน็การใชส้ทิธโิดยไมส่จุรติ เนือ่งจาก

การฟ้องคดีมีลักษณะกลับขั้วกลับด้าน โดยชาวบ้านที่น่าจะเป็น 

ผู้ได้รับความเสียหาย กลับกลายเป็นจำาเลย ส่วนคนที่ควร

จะพิสูจน์ตนเองว่าโครงการหรือการดำาเนินกิจการของตนนั้น 

สร้างประโยชน์ให้สังคมหรือไม่ กลับไม่ต้องพิสูจน์ตนเอง 

แตก่ลายเปน็โจทกไ์ปฟอ้งรอ้งประชาชนทีต่อ่สูเ้พือ่รกัษาทรพัยากร

และตรวจสอบการทำางานของรฐัแทน โดยทีแ่ทจ้รงิแลว้ผูฟ้อ้งคด ี

วงเสวนาเผย
“SLAPP - การดำาเนนิคดเีชงิยทุธศาสตรเ์พือ่ระงบัการมสีว่นรว่มของประชาชน”
สกดักัน้ชมุชนออกมาปกปอ้งสทิธฯิ  - กสม. ชีก้ารฟอ้งคดเีพือ่กลัน่แกลง้ประชาชนตอ้งยตุิ
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ก็มิได้สนใจว่าผลของคดีจะออกมาอย่างที่ตัวเองร้องขอให้ 

ศาลตัดสินหรือไม่ แต่มุ่งสนใจว่าคนที่ถูกฟ้องคดีคงจะได้รับ 

ความวุน่วาย ซึง่ทำาใหผู้ค้น-ชมุชนไมก่ลา้ออกมารกัษาและปกปอ้ง

สิทธิของตัวเอง

นายแสงชัยกล่าวเพิ่มเติมว่า กรณี “SLAPP” ชี้ให้เห็น

ถึงความไม่เป็นธรรมในกระบวนการยุติธรรม เนื่องจากเป็นการ

ต่อสู้ที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยฝ่ายผู้ฟ้องคดีเป็นฝ่ายที่มีความพร้อม

ทั้งทุนทรัพย์ นักวิชาการ และทนายความมืออาชีพ ขณะที่ 

ชาวบ้านที่ถูกฟ้องคดีไม่มีต้นทุนเหล่านั้นเลย ทั้งนี้ สังคม 

ควรมีการกำาหนดมาตรการร่วมกันว่ากรณีการฟ้องร้องคดี 

เช่นใดเข้าข่าย “SLAPP” เพื่อลดทอนการกลั่นแกล้งชาวบ้าน 

ที่ออกมาคัดค้านโครงการพัฒนาของรัฐและทุน 

นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชน 

แห่งชาติ กล่าวว่า นักปกป้องสิทธิมนุษยชนแบ่งออกได้เป็น

สองกลุ่ม กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่พัฒนาตนเองมาจากการเป็น

เหยื่อหรือผู้เสียหายจนกลายมาเป็นนักปกป้องสิทธิฯ กลุ่มที่

สอง คอื กลุม่ทีม่คีวามเชือ่มัน่ในเรือ่งสทิธมินษุยชนอยูแ่ลว้และ 

มีการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนมาต่อเนื่องซึ่งถือเป็น 

กลุม่ใหญ ่ในชว่งระยะเวลา ๑๐ ปทีีผ่า่นมามนีกัปกปอ้งสทิธมินษุยชน 

ถูกอุ้มหายมากกว่า ๔๐ คน ซึ่งถือเป็นการคุกคามชีวิต 

อย่างร้ายแรง แต่ปัจจุบัน การคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

ได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นการฟ้องคดีแบบ “SLAPP” เพื่อระงับ 

การเคลื่อนไหวคัดค้านกิจการต่าง ๆ  ของภาคประชาชนมากขึ้น 

ซึง่สง่ผลกระทบตอ่วถิชีวีติของประชาชนผูถ้กูฟอ้งคดเีปน็อยา่งมาก 

โดยเฉพาะชีวิตของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งเมื่อถูก

ฟ้องร้องคดีแล้ว นอกจากจะต้องวุ่นวายในการเตรียมข้อมูล 

และทนุทรพัยใ์นการตอ่สูค้ด ีกย็งัจะตอ้งทำาหนา้ทีด่แูลครอบครวั

ไปพร้อมกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วย ดังนั้น การฟ้องร้องคดี 

เพื่อกลั่นแกล้งประชาชนควรจะต้องยุติ โดยพนักงานอัยการผู้มี 

หนา้ทีส่ัง่ฟอ้งคดคีวรตรวจสอบวา่การฟอ้งรอ้งนัน่เปน็การกลัน่แกลง้

หรอืไม ่และสิง่ทีช่าวบา้นทำาเปน็การปกปอ้งประโยชนส์าธารณะ

หรือไม่ โดยไม่ควรปล่อยให้เกิดการฟ้องร้องในลักษณะนี้ได้ 

โดยง่ายโดยไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนว่าผู้ฟ้องมีเจตนาเช่นใด  

อนึ่ง โครงการส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนัก 

ในการเสนอขา่วทีเ่คารพสทิธมินษุยชนจดัขึน้โดยมวีตัถปุระสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้สื่อมวลชนได้ศึกษาและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร

สถานการณด์า้นสทิธมินษุยชนในพืน้ทีจ่รงิ รวมทัง้เกดิความเขา้ใจ 

อันดีในการนำาเสนอข่าวที่เคารพสิทธิมนุษยชน ซึ่งจะนำาไปสู่ 

การมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ให้สังคมเกิดวัฒนธรรม 

การเคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป

7ปีที่ ๑๖ ฉบับที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
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ชำาระค่าบริการเป็นเงินเชื่อ
ใบอนุญาตเลขที่ ๙/๒๕๕๒

ปณฝ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติกรุณาส่ง
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เป็นอนุสัญญาสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ ที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคี 

เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๒๘ โดยรัฐภาคีมีหน้าที่ต้องรายงานการปฏิบัติตาม 

อนุสัญญาฯ ต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติ 

ต่อสตรีของสหประชาชาติ สำาหรับเนื้อหาที่คณะผู้แทนรัฐบาลไทยรายงาน 

ต่อคณะกรรมการ CEDAW ในครั้งนี้ มีรายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์ 

ของผู้หญิงในประเทศไทย เช่น  ประเด็นการค้ามนุษย์ ข้อมูลความรุนแรง 

ต่อสตรีและเด็ก การคุ้มครองสิทธิกลุ่มความหลากหลายทางเพศ และการ 

มีส่วนร่วมของสตรีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฯลฯ

ในการประชมุดงักลา่ว คณะกรรมการฯ ไดต้ัง้ประเดน็คำาถามตอ่รฐับาลไทย 

เช่น การปกป้องสิทธิมนุษยชนของผู้หญิงมุสลิมในสามจังหวัดภาคใต้ 

สิทธิของผู้หญิงที่ทำางานเป็นพนักงานบริการ ผู้หญิงในขบวนการค้ามนุษย์ 

การศึกษาของผู้หญิง เป็นต้น ขณะที่องค์กรภาคประชาสังคมของไทย 

ได้จัดทำารายงานคู่ขนาน และร่วมรายงานสถานการณ์โดยแสดงความกังวล 

ต่อสถานการณ์การต่อสู้ของผู้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ เรียกร้อง 

สิทธิชุมชนของตนในเรื่องที่ดินและฐานทรัพยากร ซึ่งเป็นไปด้วยความ 

ยากลำาบากมากยิ่งขึ้น เนื่องจากถูกจำากัดสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออก 

ภายใต้การปกครองของรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
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