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นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไทย : อุปสรรคในการท�างาน
และข้อเสนอต่อการคุ้มครองสิทธิฯ

มุมสะท้อน 

ประเทศไทยกับการก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ชวนศึกษา...พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรม

ภาคประชาสงัคมชีก้ารจัดท�าแผนปฏบิตักิารระดบัชาติ
ว่าด้วยธรุกจิกับสทิธมินุษยชนต้องฟังเสยีงประชาชน - 
ให้ชมุชนมส่ีวนร่วม

	 ปัจจบุนัทัว่โลกให้ความส�าคญักบัการท�าหน้าทีข่อง	“นกัปกป้อง 

สิทธิมนุษยชน (Human Rights Defenders)” ที่ออกมาปกป้อง 
และเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพของบุคคล	 กลุ่มบุคคล	 ชุมชน	 หรือ	
สาธารณะ	แต่หลายคนอาจสงสัยว่า	“นักปกป้องสิทธิมนุษยชน”	หรือ 
ท่ีบางคนเรยีกว่า	“นกัสทิธมินษุยชน”	คอืใคร	และท�างานลกัษณะไหน	
	 องค์การสหประชาชาติ	โดยที่ประชุมใหญ่แห่งสหประชาชาติ	
เมื่อวันที่	 ๙	 ธันวาคม	 ๒๕๔๑	 มีมติให้มี	 “ปฏิญญาสหประชาชาติ
ว่าด้วยสิทธิและความรับผิดชอบของบุคคล	 กลุ่ม	 และหน่วยงานใน 
สงัคม	 เพือ่ส่งเสรมิและคุม้ครองสทิธมินุษยชนและเสรีภาพขัน้พืน้ฐาน 
อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากล”	หรือที่เรียกว่า	“ปฏญิญาว่าด้วย

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” (The Declaration on Human 

Rights Defenders) ซึ่งรับรองการท�าหน้าที่ของนักปกป้องสิทธิ
มนุษยชน		โดยปฏิญญาดังกล่าวได้ให้ค�าจ�ากัดความของนักปกป้อง 
สทิธมินษุยชนไว้ว่า	 “ทกุคนมีสทิธิทัง้โดยปัจเจกและจากการสมาคม 
กับบุคคลอ่ืนในการส่งเสริมและสนับสนุนการคุ้มครองและการ 
ปฏิบัตติามหลักสิทธิมนษุยชนและเสรภีาพขัน้พืน้ฐาน ทัง้ในระดบัชาต ิ
และนานาชาติ”	นั่นหมายความว่าเราทุกคนสามารถเป็นนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนได้
 อย่างไรก็ดี	 ส�านักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่ง 
สหประชาชาติ	 ได้ให้ค�านิยามเพิ่มเติมถึงภารกิจของนักปกป้อง 

ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

สทิธมินษุยชน	 ดงัต่อไปนี	้ ๑)	 เป็นตวัแทนแก้ไขปัญหาด้านสทิธมินษุยชน 
ให้แก่กลุ่มหรือบุคคล	รวมท้ังส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิพลเมืองและ
สิทธิทางการเมือง	 รวมถึงสิทธิทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 และวัฒนธรรม	
๒)	รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 
๓)	ท�าให้แน่ใจว่าผูล้ะเมดิสิทธไิด้รับโทษตามกระบวนการทางกฎหมาย	 
๔)	ให้การสนับสนุนผู้เสียหายที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน	๕)	สนับสนุน
การพัฒนานโยบายของรัฐบาลด้านสิทธิมนุษยชน	๖)	สนับสนุน
การปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน	 และ	 
๗)	สนับสนุนการอบรมและการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน
	 แม้จะมปีฏญิญาระดบัสากลรบัรองการท�าหน้าท่ีของนกัปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน	แต่ในทางปฏิบัติพบว่าการท�างานของนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชน	กลับก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อพวกเขา	โดยนักปกป้อง 
สทิธมินุษยชนจ�านวนมากทัว่โลกต้องเผชญิกบัการข่มขู	่คกุคาม	ท�าร้าย 
ตดิตามตวั	 และถูกฟ้องร้องด�าเนนิคดี	จนเกดิความไม่ปลอดภยัในการ 
ด�าเนินชีวิตทั้งต่อตนเองและครอบครัว	 ขณะที่หลายกรณีก็เผชิญกับ
อันตรายจนถึงแก่ชีวิต	
 ปี	๒๕๖๐	องค์กรด้านสทิธมินษุยชนระหว่างประเทศ	Protection  
International (PI) เปิดเผยว่า	ในช่วง	๒๐	ปีที่ผ่านมา	นักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนในประเทศไทยที่ถูกสังหารหรือถูกบังคัญให้สูญหาย 
มีจ�านวนทั้งสิ้น	๕๙	คน	โดยในปี	๒๕๕๙	มีนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
สูญหาย	 ๑	 คน	 คือ	 นายเด่น	 ค�าแหล้	 ประธานโฉนดชุมชนโคกยาว	
จังหวัดชัยภูมิ	 ซึ่งเคลื่อนไหวเรื่องสิทธิที่ดินท�ากินของคนในชุมชน 
ขณะท่ีภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืและภาคใต้มนัีกปกป้องสทิธิมนษุยชน 
ถูกสังหารและบังคับให้สูญหายมากที่สุด
	 ข้อมูลของ	 PI	 ยังระบุว่า	 คดีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชนไทย 
ถูกสังหารและถูกบังคับให้สูญหายมีการสอบสวนและน�าขึ้นสู่ชั้นศาล 
น้อยมากเมื่อเทียบกับจ�านวนคดีที่เกิดขึ้น	และหากมองย้อนหลังไป	
๓๕	ปี	พบว่าประเทศไทยมีการบังคับสูญหาย	๙๐	กรณี	แต่	๘๑	กรณี
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คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)
ประธานกรรมการ 	 :	 นายวัส	ติงสมิตร
กรรมการ 	 :	 นางฉัตรสุดา	จันทร์ดียิ่ง
	 	 นางประกายรัตน์	ต้นธีรวงศ์
	 	 นางอังคณา	นีละไพจิตร
	 	 นางเตือนใจ	ดีเทศน์
	 	 นายชาติชาย	สุทธิกลม
ส�านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เลขาธิการ		 :		นางภิรมย์	ศรีประเสริฐ
รองเลขาธิการ	 :		นายบุญเกื้อ	สมนึก
	 	 นางสาวรตญา	กอบศิริกาญจน์
	 	 นายโสพล	จริงจิตร
 “มุมมองสิทธิ์”	 เป็นจดหมายข่าวของคณะกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	จัดท�าเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับสทิธมินษุยชน	 การน�าข้อความหรือเรือ่งราว
บางส่วนหรือทั้งหมดไปเผยแพร่โปรดอ้างถึงแหล่งข้อมูล	
	 ขอเชิญผู้สนใจส่งความคิดเห็นและบทความเพื่อเผยแพร่ 
ข่าวสารด้านสิทธมินุษยชน	 ท้ังน้ีเรือ่งท่ีได้รบัการพจิารณาลงพิมพ์	 
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงข้อความเพื่อความเหมาะสมในการ
จัดพิมพ์

 บทความ/ข้อความ	 หรือความคิดเห็นใดๆ	 ที่ปรากฏ 
อยู่ในจดหมายข่าว	 “มุมมองสิทธิ์”	 เป็นความคิดเห็นส่วนตัว 
ของผู้เขียน	 ซึ่งคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 และ 
กองบรรณาธิการไม่จ�าเป็นต้องเห็นพ้องด้วย

 ปี ๒๕๔๑ ทีป่ระชมุใหญ่แห่งสหประชาชาตมิมีตใิห้ม ี “ปฏญิญาว่าด้วย 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” (The Declaration on Human Rights 
Defenders) เพื่อรับรองการท�าหน้าที่ของ “นักปกป้องสิทธิมนุษยชน” 
(Human Rights Defenders) แต่ตลอดระยะเวลา ๒๐ ปีที่ผ่านมา 
นักปกป้องสิทธิมนุษยชนทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยยังต้องประสบปัญหา
การถูกข่มขู่คุกคาม ท�าร้าย บังคับให้สูญหาย และการถูกฟ้องด�าเนินคดี
เพื่อระงับการเคลื่อนไหว มุมมองสิทธิ์ฉบับนี้ จึงขอชวนผู้อ่านขบคิดเรื่อง
ดังกล่าวด้วยการรวบรวมประเด็นสถานการณ์ ปัญหา และข้อเสนอแนะ
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของภาคประชาสังคมในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะนโยบายในการ
คุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย”
 ต่อด้วยประเด็นการเตรียมพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย
ที่ยังมีข้อท้าทายรอให้ร่วมกันแก้ไขอยู่ไม่น้อย นอกจากนี้ ขอชวนผู้อ่าน
ร่วมศึกษาสาระในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ 
ทุกท่านในการเข้าถงึกลไกการส่งเสรมิและคุ้มครองสทิธิมนษุยชน ปิดท้ายด้วย 
ข่าวความเคล่ือนไหวและข้อห่วงกังวลจากภาคประชาสังคมต่อการจัดท�า  
(ร่าง) แผนปฏบิตักิารระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชน (National  
Action Plan on Business and Human Rights – NAP)  
ในประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งรัฐบาลโดย 
กระทรวงยุติธรรมอยู่ระหว่างรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ 
ดังกล่าว

คณะกรรมการสทิธมินุษยชนแห่งชาติ

ยังไม่ได้รับการแก้ไขจนถึงทุกวันนี้	 ท�าให้เห็นว่ารัฐและกระบวนการ 
ยุติธรรมในไทยล้มเหลว และสังคมไทยยงัมีวัฒนธรรมลอยนวลพ้นผิด  
ซึ่งเป็นสภาวะที่อันตรายอย่างถาวรต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชน
	 เพื่อระดมความคิดเห็นต่อประเด็นสถานการณ์และอุปสรรค 
ท่ีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในไทยต้องเผชิญ	 ตลอดจนแนวทางและ 
ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา	เมื่อวันที่	๑๖	สิงหาคม	๒๕๖๑	คณะ
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	(กสม.)	จึงจัดให้มีการสัมมนาภายใต ้
โครงการประสานความร่วมมือกับองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน
และสภาวิชาชีพในหัวข้อ	 “ข้อเสนอแนะนโยบายในการคุ้มครอง 

นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย” โดยมีนางอังคณา  

นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	เข้าร่วมและด�าเนินการ 
สัมมนาเพื่อระดมความเห็นในประเด็นดังกล่าวร่วมกับเครือข่ายภาค 
ประชาสงัคม	ณ	โรงแรมไอวิช	ถนนงามวงศ์วาน	อ�าเภอเมือง	จังหวัด
นนทบุรี	โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ	ดังนี้

สถานการณ์ - ปัญหาท่ีนักปกป้องสทิธมินุษยชนไทยต้องเผชญิ

 วงสมัมนามคีวามเหน็ตรงกันว่า	ในช่วงหลายปีทีผ่่านมา	นกัปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนไทยต้องท�างานภายใต้สภาวะท่ีไม่ปลอดภัย	และ
ไม่เอื้อต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน	 โดยถูกกีดกันการ 
ใช้สิทธิด้านต่าง	ๆ	จากบังคับใช้กฎหมายหลายฉบับของรัฐบาล	เช่น 
ประกาศ	และค�าสัง่ของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต	ิ(คสช.)	ฉบับต่าง	ๆ 	 
ตลอดจนพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ	พ.ศ.	๒๕๕๘	ซึ่งยิ่ง
เป็นการปิดกันเสรีภาพในการแสดงออก	 เสรีภาพทางการเมือง	 และ
การชุมนุมโดยสงบ	 เป็นเหตุให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชนจ�านวนมาก
ต้องถูกจับและด�าเนินคดีจากการออกมาเรียกร้องในประเด็นต่าง	ๆ	
	 ขณะท่ีผู ้หญิงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนต้องเผชิญกับความ 
เสีย่งมากกว่าผู้ชาย	โดยจ�านวนไม่น้อยต้องเผชญิกบัการคุกคามทางเพศ	 
การไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยเหตุแห่งเพศ	 และในขณะที่ 
ต้องต่อสูเ้พือ่ปกป้องสทิธขิองตนเองหรอืชมุชนแล้วยงัต้องแบกรบัภาระ 
ในการเลี้ยงดูครอบครัวไปด้วย	 นอกจากนี้	 นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการก็ได้รับความกดดันจากผู้บังคับบัญชา	ถูกตั้ง 

จดหมายข่าวมุมมองสทิธิ์๒



 
 

คณะกรรมการสอบวนิยั	ท�าให้ไม่กล้าเปิดเผยข้อมลูส่วนตวัหรอืเกรงกลวั 
ต่อการให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ	 เนื่องจาก
จะส่งผลต่อความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ	
	 อย่างไรก็ดี	 ปัจจุบันการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ได้เปลีย่นรปูแบบจากการลอบท�าร้ายหรอืบงัคับให้สญูหายไปเป็นการ 
ฟ้องร้องด�าเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของ 
สาธารณชน (Strategic Litigation Against Public Participation 
- SLAPP) หรือที่เรียกว่า	 “การฟ้องปิดปาก” มากขึ้น	 ขณะที่
ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญ	ความรู้และความ
สามารถในการท�าคดีเพ่ือช่วยเหลือชาวบ้านกลับมีสัดส่วนน้อยมาก
และมีอยู่เพียงไม่กี่องค์กร	โดยในช่วงระยะเวลา	๓	ปีที่ผ่านมา	กสม. 
ชุดที่	๓	ได้รับเรื่องร้องเรียนกรณีการคุกคามนักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ประมาณ	 ๒๐	 กรณี	 ส่วนใหญ่เป็นกรณีที่นักปกป้องสิทธิมนุษยชน 
ถูกคุกคามด้วยการฟ้องปิดปากเพื่อกลั่นแกล้ง	 อันส่งผลกระทบต่อ 
วิถีการด�าเนินชีวิต	 ความสัมพันธ์ทางสังคม	 และเศรษฐกิจของ
ครอบครัวของนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซึ่งส่วนมากเป็นชาวบ้านที่ 
ไม่ได้ร�่ารวย	
	 ประเด็นการฟ้องปิดปากที่เพ่ิมขึ้นน้ีสอดคล้องกับข้อมูลจาก
ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ซึ่งได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล
สถิติในประเด็นสถานการณ์การฟ้องคดีเพื่อปิดปากในประเทศไทย	
โดยระบุว่า	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๗	 จนถึงเดือนพฤษภาคม	 ๒๕๖๑	 มีคดีที่
เป็นการฟ้องปิดปากมากถึง	 ๑๕๑	 คดี	เฉพาะในปี	 ๒๕๖๑	มีผู้ถูก 
ด�าเนินคดีแล้ว	 ๑๑๕	คน	 จาก	 ๒๐	 คดี	 ซึ่งสถิติคดีที่เพิ่มข้ึน	 คือ	 
คดเีกีย่วกบัฐานยยุงปลุกป่ัน	และการห้ามมัว่สมุหรือชมุนุมทางการเมอืง	 
โดยผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ทหาร	
ข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาเพือ่คุ้มครองการท�างานของ

นกัปกป้องสิทธมินษุยชน

	 จากสถานการณ์ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนกับนักปกป้อง
สิทธิมนุษยชนไทยมาเป็นระยะเวลายาวนานต่อเนื่องหลายสิบปีนั้น	
ภาคประชาสังคมในวงสัมมนาดังกล่าวได้มีข้อเสนอแนะการแก้ไข
ปัญหาที่น่าสนใจ	ดังนี้	
	 ๑.	 รัฐบาลควรพิจารณายกเลิกกฎหมาย นโยบาย ประกาศ 
หรือ ค�าสั่งใด ๆ  ที่เป็นการปิดกั้นการใช้สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน 
ของประชาชน เช่น	นโยบายทวงคืนผืนป่า	ค�าสั่งของ	คสช.	ฉบับที่	 
๖๔/๕๗,	๖๖/๕๗,	๓/๕๘	เป็นต้น	และเร่งออกระเบียบหรือกฎหมาย
ลูกรองรับกฎหมายทุกฉบับที่ให้การคุ้มครองสิทธิประชาชน	ทั้งนี้ควร
อ�านวยให้เกิดการเลือกตั้งเพื่อน�าประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตย
ที่ตรวจสอบได้โดยเร็ว	
	 ๒.	 ส�านักงานอยัการสงูสดุควรพิจารณาใช้ระเบยีบส�านกังาน 
อัยการสูงสุดว่าด้วยการส่ังคดีอาญาทีจ่ะไม่เป็นประโยชน์แก่สาธารณชน  
หรอืจะมีผลกระทบต่อความปลอดภยัหรือความมัน่คงของชาต ิ หรอื 
ต่อผลประโยชน์อันส�าคัญของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๖ ซึ่ง
พนักงานอัยการมีอ�านาจพิจารณาสั่งไม่ฟ้องในคดีที่เห็นว่าไม่เป็น
ประโยชน์แก่สาธารณชน	 เพื่อป้องกันการฟ้องคดีโดยไม่สุจริต	 หรือ
การฟ้องคดีเพื่อปิดปากชาวบ้านนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ออกมา
เคลื่อนไหว
	 ๓.	 ควรมกีารแก้ไขประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  
โดยให้เพ่ิมมาตรา ๑๖๑/๑ ซึ่งมีสาระให้ศาลยุติธรรมสามารถใช ้

ดุลยพินิจในการไม่รับฟ้องคดีท่ีเห็นว่าเป็นการฟ้องโดยไม่สุจริต	
เป็นการฟ้องปิดปากเพื่อกลั่นแกล้ง	หรือเป็นการฟ้องเพื่อระงับการมี
ส่วนร่วมของประชาชน		
	 ๔.	 กระทรวงยุติธรรมโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 ควร
ประสานงานไปยังกระทรวงมหาดไทยให้เน้นย�้า	 มติคณะรัฐมนตรี 
เมือ่วนัที ่๒๓ เมษายน ๒๕๔๕ เรือ่งหลกัการและแนวทางการแก้ไข
ปัญหาความรุนแรงในการชุมนุมเรียกร้อง (ซึ่งระบุถึงหลักการและ
แนวทางแก้ไขปัญหาความรุนแรงในการเรียกร้องของกลุ่มต่าง	 ๆ	
โดยให้ข้าราชการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการโดย
ใช้หลักเมตตาธรรมควบคู่หลักนิติธรรม)	ไปยังผู้ว่าราชการทุกจังหวัด
เพื่อใช้เป็นหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบจากการ
คัดค้านการด�าเนินโครงการต่าง	ๆ	ของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน	

	 ๕.	 ควรมีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ ้มครองพยานในคดี
อาญา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้ความคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน
แม้จะยังไม่เข้าเป็นพยานในกระบวนการยุติธรรม
	 ๖.	 ควรจดัให้มกีลไกทีส่นบัสนนุทนายด้านความสทิธมินษุยชน 
ที่ชาวบ้านเลือกและให้ความไว้วางใจ	 มากกว่าทนายความที ่
กรมคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหรือสภาทนายความจัดหาให้	 และควร
จัดให้มีการอบรม/สร้างทนายความที่ท�างานด้านสิทธิมนุษยชนให้
มากขึ้น
	 ๗.	 ควรจัดให้มีการอบรมความรู้และหลักกฎหมายด้าน
สิทธิมนุษยชนให้แก่เจ้าหน้าท่ีระดับปฏิบัติงาน เช่น	เจ้าหน้าที่
ฝ่ายปกครอง	 เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง	 และเจ้าหน้าที่ในส�านักงาน
ยุติธรรมระดับจังหวัด	 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่มีเข้าใจเรื่องการท�างานของ
นักปกป้องสิทธิมนุษยชน	
	 ๘.	 ควรจัดให้มีการอบรมความรู้เรื่องกลไกและช่องทาง 
ในการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้แก่ชาวบ้านในท้องถิ่น 
เพื่อให้สามารถคุ้มครองและปกป้องตนเองได้ในขั้นพื้นฐาน

 ทั้งนี้	ที่ผ่านมา	กสม.	เคยมีข้อเสนอแนะไปยังคณะรัฐมนตร ี
เพือ่ให้พจิารณายกเลกิค�าสัง่ของ	คสช.	บางฉบับท่ีปิดก้ันสทิธเิสรีภาพ 
ของประชาชน	 ตลอดจนเสนอให้รัฐบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรมเร่งหามาตรการการแก้ไขปัญหาการฟ้อง
คดีปิดปาก	ซึ่งปัจจุบันสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	(สนช.)	อยู่ระหว่าง
การพิจารณาแก้ไขกฎหมายเพื่อปกป้องและคุ้มครองนักปกป้อง 
สิทธิมนุษยชนแล้ว	 โดย	 กสม.	 จะน�าข้อคิดเห็นและข้อเสนอกรณ ี
ดังกล่าวจากการรับฟังความเห็นของภาคประชาสังคมในเวทีต่าง	ๆ 	 
จัดท�าเป็นข้อเสนอแนะต่อ	สนช.	และรัฐบาลเพิ่มเติมต่อไป

นางอังคณา นีละไพจิตร  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๖๑ ๓



	 หากพูดถึงประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ก�าลังเป็นที่จับตามอง 
ของคนทัว่โลก	ณ	ขณะนี	้คงหนไีม่พ้นประเดน็ของ	“สงัคมผูส้งูอาย”ุ	 
ซึง่เป็นประเดน็ปัญหาใหญ่ทีท่ัว่โลกก�าลงัเผชญิในอกีไม่ถงึศตวรรษ	 
ความส�าคญัของปัญหานี	้ได้ถกูหยบิยกผ่านค�ากล่าวของ	นายบนั คมีนู  

อดตีเลขาธกิาสหประชาชาติทีร่ะบวุ่า	“นยัทางสงัคมและเศรษฐกจิ 

ของปรากฏการณ์ลึกซึ้งกว้างไกล เกินขอบเขตของผู้สูงอาย ุ

คนหนึ่งและครอบครัวที่ใกล้ชิด ส่งผลต่อสังคมวงกว้างและ 

ประชาคมโลก แบบที่ไม่เคยมีมาก่อน”	 (รายงาน	 “สูงวัยใน 
ศตวรรษที	่๒๑	:	การเฉลมิฉลองและความท้าทาย”	กองทนุประชากร 
แห่งสหประชาชาต	ิ-	UNFPA)	
	 ค�ากล่าวน้ี	 สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงถึงปัญหาของ 
สังคมผูส้งูอายทุีจ่ะเกดิข้ึน	 อนัเนือ่งมาจากอตัราการเกดิของประชากร	 
ณ	 ปัจจุบันมีอัตราที่ลดลง	 สวนทางกับอายุไขเฉลี่ยของบุคคลที ่
สงูขึน้ตามล�าดบั	โดยผลกระทบทีเ่กดิขึน้	จะท�าให้เมือ่ถึงจุดจดุหนึง่ 
อัตราส่วนของผู้สูงอายุจะสูงกว่าอัตราส่วนของเด็กท่ีมีอายุต�่ากว่า	
๑๕	ปีลงไป	และอัตราส่วนแรงงานที่ท�าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคน 
จะมีจ�านวนลดลง	 ส่งผลต่อการจัดการดูแลผู้สูงอายุ	 และเพิ่ม

ความเสี่ยงในการที่ผู้สูงอายุจะประสบปัญหาในด้านต่าง	ๆ	รวมถึง 
ปัญหาในการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 อาทิ	 ปัญหาการขาดแคลน
รายได้ที่ไม่พอเพียงต่อการด�ารงชีวิตของผู้สูงอายุ	 ปัญหาการดูแล
สุขภาพในผู้สูงอายุ	ปัญหาการจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมต่อ
สภาพการด�ารงชีพของผู้สูงอายุ	 จนไปถึงปัญหาการเลือกปฏิบัติ
ในผู้สูงอายุ
	 ในปี	 ๒๕๓๔	 ปัญหาของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุได้
ถูกหยิบยกถึงในเวทีสิทธิมนุษยชนระดับโลกผ่านข้อมติที่	๔๙/๙๑	
ของสหประชาชาติ	 ซึ่งมีใจความส�าคัญเกี่ยวกับการออกมาตรการ
ในการรับมือกับปัญหาของสังคมผู้สูงอายุ	 เช่น	 ผู้สูงอายุพึงมี
โอกาสที่จะเข้าถึงการประกอบอาชีพ	 ผู้สูงอายุพึงมีการอยู่อย่าง 
มีศักดิ์ศรีและปลอดภัยโดยปราศจากการถูกท�าร้ายร่างกายและ 
จิตใจ	 และได้มีการลงมติยอมรับแผนปฏิบัติการนานาชาติ 

เกี่ยวกับผู้สูงอายุแมดริดในปี ๒๕๔๕	 โดยมุ่งเน้นการท�าให ้
เรื่องของผูส้งูอายเุป็นประเดน็หลักในงานพฒันา	การมีสขุภาพและ 
สขุภาวะทีด่ต่ีอเนือ่งไปจนล่วงสูวั่ยสงูอาย	ุ และการสร้างความมัน่ใจ 
ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและเอื้ออ�านวย	 โดยไม่มองว่า 
ผูส้งูอายเุป็นเพียงผู้รับสวัสดิการ	แต่เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาสังคม	
 อย่างไรก็ตาม จนถึง ณ ปัจจุบัน ยังคงไม่มีอนุสัญญา 

หรือกติการระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้สูงอาย ุ

โดยเฉพาะเจาะจงดังเช่นท่ีปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	
อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ	
หรืออนุสัญญาว่าด้วยคนพิการ	แม้จะปรากฏว่า	สิทธิของผู้สูงอายุ
บางส่วนได้มีการบัญญัติไว้ในข้อก�าหนดปลีกย่อยของอนุสัญญา

ประชุมพร ชัยรัตน์ 
นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ

จดหมายข่าวมุมมองสทิธิ์๔



จะเป็นหน่ึงในปัญหาหลักที่ผู้สูงอายุจะเผชิญ	 โดยเฉพาะกลุ่ม 
ผู้สูงอายุที่ไม่มีการเก็บสะสมเงินออมไว้ใช้
	 อีกประเดน็หนึง่ท่ีควรเป็นประเดน็เร่งด่วนในการพจิารณา	 
คอื	สภาพแวดล้อมทีเ่อ้ืออ�านวยต่อการด�ารงชวีติผูส้งูอาย	ุจากงานวจิยั 
ของมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย	และส�านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 พบว่า	 สภาพแวดล้อม
ทั้งบ้านและสถานที่ภายนอกนั้น	 ยังไม่เอื้ออ�านวยความสะดวกให้
แก่ผู้สูงอายุ	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 ลักษณะบ้านตามชนบท	ที่มีการ 
ยกพื้นสูง	 บันใดมีความสูง	 และการใช้ห้องน�้าแบบส้วมซึม	 
เพิม่โอกาสในการเกดิอุบตัเิหตใุนผูส้งูอายุ	นอกจากนีแ้ล้ว	 ข้อบงัคบั 
ตามกฎกระทรวงก�าหนดสิ่งอ�านวยความสะดวกในอาคารส�าหรับ
ผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา	พ.ศ.	๒๕๔๘	มีผลบังคับใช้กับ
พื้นท่ีสาธารณะมากกว่าท่ีจะเป็นข้อก�าหนดบังคับใช้ในบ้านพัก
อาศัยทั่วไป	ท�าให้มาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งอ�านวยความสะดวกของ
ผู้สูงอายุภายในบ้านนั้นจึงไม่ได้มีมาตรการรองรับให้ประชาชน
ทั่วไปต้องปฏิบัติตามแต่อย่างใด
	 จากตัวอย่างที่ยกมา	จึงจะเห็นได้ว่า	ประเทศไทยยังต้อง 
มีการปรับปรุงความรู้	 ความเข้าใจ	การตระหนักรู้	 นโยบาย	และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอีกจ�านวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับ
การเตรียมการของผู้สูงอายุ	นอกจากมิติข้อห่วงกังวลต่อการเข้าสู ่
สังคมผู้สูงอายุใน	๓	ปัจจัยตามรายงาน	“สูงวัยในศตวรรษที่	๒๑	:	 
การเฉลิมฉลองและความท้าทาย”	 แล้ว	 ยังมีประเด็นสิทธิของ
ผู้สูงอายุที่พึงได้รับ	 ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๖	
มาตรา	๑๑	ซึ่งสังคมไทยพึงต้องสร้างความเข้าใจและร่วมกัน
พัฒนาแนวทางต่าง	ๆ	ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติดังกล่าว	เพื่อให ้
เกิดมาตรฐานขั้นต�่าที่ผู้สูงอายุพึงได้รับ	รวมถึงสร้างความเข้าใจ 
ถึงธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้สูงอายุ	เพื่อให้การคุ้มครอง

สทิธิในผูส้งูอาย ุ ไม่ได้จบอยูเ่พยีงแค่การปฏบิตัติามสิทธติาม

กฎหมาย แต่รวมถึงการคุ้มครองสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ

เพ่ือพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงคร้ังส�าคัญในการน้ี

ว่าด้วยสิทธิด้านต่าง	ๆ 	แต่ก็คงยังไม่เพียงพอส�าหรับการคุ้มครอง 
สทิธขิองผูส้งูอายทุีพ่งึมจีะได้รบั	และมคีวามแตกต่างในสาระส�าคญั 
ท่ีต่างออกไปจากตัวอนุสัญญาอื่น	ๆ 	เช่น	การคุ้มครองประโยชน์
สูงสุดในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	หรือขจัดการเลือกปฏิบัติใน 
ทุกรูปแบบของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรี
ในทุกรูปแบบ
	 เมื่อมองถึงสถานของไทยแล้ว	 มีการคาดการณ์ผ่านคณะ 
อนกุรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตว่ิา	ประเทศไทย 

จะเป็นประเทศแรกในภมูภิาคอาเซยีนทีก้่าวเข้าสูส่งัคมผู้สงูอายุ  

โดยจากข้อมูลสถิติจ�านวนผู้สูงอายุประเทศไทย	ปี	๒๕๕๙	ของ
กรมการปกครอง	 พบว่าจ�านวนผู้สูงอายุเมื่อเทียบกับประชากร 
ทั้งประเทศไทยมีจ�านวนร้อยละ	 ๑๕.๐๗	 โดยในจังหวัดสิงห์บุรี 
พบว่ามีจ�านวนผู้สูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงสุด	 คือ	 ร้อยละ 
๒๐.๗๖	ซึง่ท�าให้จงัหวดัสงิห์บรุถีกูจัดให้เป็นสงัคมผูส้งูอายโุดยสมบรูณ์	 
โดยมีผู้สูงอายุที่อยู่จริงในพื้นที่ต่อประชากรทุกช่วงอายุมากกว่า
ร้อยละ	๒๐	
	 โดยรายงานเรื่อง	 “สูงวัยในศตวรรษที่	 ๒๑	 :	 การเฉลิม
ฉลองและความท้าทาย”	 ระบุประเด็นข้อห่วงกังวลต่อการเข้าสู ่

สังคมผู้สูงอายุ ๓ ปัจจัย ได้แก่ ๑) ความมั่นคงทางรายได้  

๒) การเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่มีคุณภาพ และ ๓) สภาพ

แวดล้อมที่เอื้ออ�านวย จึงเป็นที่น่าขบคิดว่า	 ประเทศไทยม ี
การเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสูสั่งคมผูส้งูอายภุายในทศวรรษนี้ 
มากน้อยแค่ไหน	
 เมื่อค�านึงถึงเบี้ยผู้สูงอายุที่ผู้สูงอายุพึงได้รับตามกฎหมาย	 
ก็จะพบว่า	 ในช่วงแรก	ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุเพียงจ�านวน 
๕๐๐	บาท/เดือน	เท่านั้น	แต่หากผู้สูงอายุได้มีการท�างานได้ภาครัฐ	 
เงินบ�านาญที่ได้รับต่อเดือน	 ก็อาจจะเพียงพอต่อการด�ารงชีวิต
ในแต่ละเดือน	 ในขณะท่ีผู้ที่เป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัต ิ
ประกันสงัคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	หากมกีารจ่ายเงนิสมทบเกนิ	๑๘๐	เดอืน	 
จะได้เงินจ�านวนชราภาพในอัตราไม่เกิน	๔,๑๒๕	บาท/เดือน	 
อย่างไรกด็	ี ยงัคงมผีูส้งูอายุอกีจ�านวนมาก	 ทีไ่ม่ได้เป็นผู้ประกนัตน 
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม	 หรือเป็นข้าราชการที่จะมีสิทธ ิ
ได้รบัเงนิบ�านาญในแต่ละเดือน	 ท�าให้ปัญหาความมัน่คงทางรายได้ 

ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๖๑ ๕



กสม. ร่วมกับ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 
เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก

กสม. ร่วมริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	มาตรา	๑๓๐	(๑๐)	มาตรา	๒๔๖	มาตรา	๒๔๗	และมาตรา	๒๖๗	บัญญัติให้ 

มีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยมีรายละเอียดสังเขป	ดังนี้

คุ้มครองสิทธิมนุษยชน
	 -	 ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ 
ละเมดิสทิธิมนุษยชนทุกกรณีโดยไม่ล่าช้าและเสนอแนะมาตรการ
หรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน	รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย	 			
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
	 -	 สร้างเสริมทกุภาคส่วนของสงัคมให้ตระหนกัถงึความส�าคญั 
ของสิทธิมนุษยชน				
ให้ข้อเสนอแนะ
 - เสนอแนะมาตรการหรอืแนวทางในการส่งเสรมิและคุม้ครอง 
สิทธิมนุษยชนต่อรัฐสภา	คณะรัฐมนตรี	และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	 
รวมตลอดทั้งการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับหลัก 
สิทธิมนุษยชน
	 -	 เสนอความเหน็ต่อคณะรฐัมนตรเีก่ียวกบัการทีป่ระเทศไทย 
จะเข้าเป็นภาคหีรือการปฏบิติัตามหนงัสอืสัญญาเกีย่วกบัการส่งเสรมิ 
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน	 			
ประเมินสถานการณ์
 - จดัท�ารายงานผลการประเมนิสถานการณ์ด้านสทิธมินุษยชน 
ของประเทศเสนอต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี	 และเผยแพร่ต่อ
ประชาชน
 -	 ชีแ้จงและรายงานข้อเทจ็จรงิทีถ่กูต้องโดยไม่ชักช้าในกรณทีีม่ี 
การรายงานสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยโดย 
ไม่ถกูต้องหรือไม่เป็นธรรมประสานความร่วมมือ
	 -	 ส่งเสริม	สนับสนุน	และร่วมมือแก่บุคคล	หน่วยงานของรัฐ	 
และภาคเอกชน	 ในการศกึษา	 วจัิย	 และเผยแพร่ความรู้และพฒันา 
ความเข้มแขง็ด้านสิทธิมนุษยชน	
 - ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงาน 
ของรฐั	องค์กรเอกชน	และองค์การระหว่างประเทศในด้านสทิธิมนุษยชน
หน้าที่และอ�านาจอื่นๆ 
	 -	 ร้องทกุข์และกล่าวโทษ	 ในกรณีทีก่ารละเมดิสทิธิมนษุยชน 
เรือ่งใดเป็นความผิดอาญาและผูเ้สยีหายไม่อยูใ่นฐานะทีจ่ะร้องทกุข์ 
หรอืกล่าวโทษด้วยตนเองได้	

	 (๑)	เร่ืองท่ีมีการฟ้องร้องเป็นคดีอยู่ในศาลหรือเรื่องที่ศาลมี 
ค�าพิพากษา	ค�าสัง่	หรือค�าวนิิจฉยั	เสร็จเด็ดขาดแล้ว	(๒)	เรือ่งทีไม่อยู ่
ในหน้าที่และอ�านาจของ	กสม.	(๓)	เรื่องที่อยู่ในหน้าที่และอ�านาจ 
ขององค์กรอิสระอื่น	(๔)	เป็นการร้องเรียนโดยใช้สิทธิไม่สุจริตและ 
การพิจารณาจะไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม	(๕)	เรือ่ง 
ที่มีการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสมแล้ว	 (๖)	 เป็นเรื่องที่	 กสม.	 
เคยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน	 เว้นแต	่ 
จะปรากฏพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงใหม่อันอาจท�าให้ผลการ 
พิจารณาเปลีย่นแปลงไป	และ	(๗)	เรื่องอื่นตามที่	กสม.	ก�าหนด

	 กสม.	 ประกอบด้วย	 กรรมการจ�านวน	 ๗	 คน	 มีวาระการ
ด�ารงต�าแหน่ง	๗	ปี	และด�ารงต�าแหน่งเพียงวาระเดียว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)

หน้าที่และอ�านาจของ กสม.

เรื่องร้องเรียนที่ กสม. ไม่สามารถรับไว้ตรวจสอบ

การร้องเรียน

 ใครร้องเรียนได้บ้าง
	 -	ผู้ถูกละเมิด
	 -	ผู้พบเห็นการ
	 	 ละเมิด
	 	 (ไม่จ�าเป็นต้อง
	 	 เปิดเผย
	 	 ตัวตนของ
	 	 ผู้ร้องเรียน
	 	 หรือผู้แจ้ง)
	 -	องค์กรอิสระอื่น

 ยื่นที่
	 -	ส�านักงาน	กสม.	
	 	 หรือสถานที่	
	 	 ที่	กสม.	ก�าหนด
	 -	กรรมการสิทธิ
	 	 มนษุยชนแห่งชาติ
	 	 คนใดคนหนึ่ง
	 -	ศูนย์ศึกษาและ
	 	 ประสานงานด้าน
	 	 สิทธิมนษุยชน
	 	 ประจ�าภาค

 รายละเอียดการ
 ร้องเรียน
 - ช่ือและทีอ่ยู่ของผูร้้อง	
	 	 (ในกรณี)	เป็นการ
	 	 ร้องเรียนเก่ียวกบั
  ประโยชน์ของผู้ร้องเรียน
  เป็นการเฉพาะตัว)
	 -	ข้อเท็จจริงและ
  พฤติการณ์อนัเป็น
	 	 เหตุแห่งการกระท�า
	 	 หรือ	การละเลย
	 	 การกระท�าอนัเป็น
	 	 การละเมดิสิทธิ
	 	 มนษุยชน

 วิธีการร้องเรียน
	 -	 ด้วยตนเอง	
	 	 ณ	ส�านกังาน	กสม.
	 -		ทางโทรศพัท์
	 -		ทางโทรสาร
	 -		ทางไปรษณีย์
	 -	 ส่งด้วยวธิกีารหรือ
	 	 รูปแบบอืน่	เช่น	
	 	 ส่ือระบบ	 	
	 	 อเิลก็ทรอนิกส์			
	 	 (E-mail)

 สถานที่ติดต่อ
	 ส�านักงาน	กสม.
	 ศนูย์ราชการ
	 เฉลิมพระเกียรติ	
	 ๘๐	พรรษา	
	 ๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐	
 อาคารรัฐประศาสนภกัด	ี
	 (อาคารบี)	ชัน้	๖-๗	
	 เลขท่ี	๑๒๐	หมู่ท่ี	๓	
	 ถนนแจ้งวฒันะ	
	 แขวงทุ่งสองห้อง	
	 เขตหลกัส่ี	กรุงเทพฯ		
	 ๑๐๒๑๐

อ่านพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ฉบับเต็มได้ที่

ร้องเรียนมายัง ร้องเรียนโดยระบุ ช่องทาง ยืนได้ที่

 
-	 ช่วยเหลอืหรอืเยยีวยาในกรณีจ�าเป็นเร่งด่วน	ซึง่หากปล่อยให้เนิน่นาน 
ช้าไปจะเป็นภยันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายของบุคคลซึ่งถูกละเมิด 
สทิธมินุษยชนหรือไม่มทีางเยยีวยาได้ในภายหลัง	กรรมการผูน้ัน้อาจแจ้ง 
ให้หน่วยงานของรัฐให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย
จากการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามหน้าท่ีและอ�านาจของหน่วยงาน
นั้นได้

จดหมายข่าวมุมมองสทิธิ์๖



กสม. ร่วมกับ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 
เปิดศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันตก

กสม. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

กสม. ร่วมริ้วขบวนอันเชิญเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

กสม. ร่วมประชุมรับฟังความเห็นภาคประชาชน
ต่อการจัดท�แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน

	 วันที่	๙	สิงหาคม	๒๕๖๑	คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	
(กสม.)	 ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 จัดพิธีเปิดศูนย์ศึกษาและ
ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน	ภาคตะวันตก	โดยมี	นายวัส ติงสมิตร 
ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ ์
และนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง	 กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 
พร้อมด้วย นายณฐัวฒุ ิ เพช็รพรหมศร	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี	
และ	ผศ.ดร. เสนาะ กลิ่นงาม	อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	 
ร่วมในพิธเีปิดศนูย์ฯ	 ซึง่จัดตัง้ขึน้	ณ	 คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์	 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

 วนัที	่๑๒	สงิหาคม	๒๕๖๑ นายวสั ตงิสมติร ประธานกรรมการ 
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นางประกายรัตน์  
ต้นธีรวงศ์ นางเตือนใจ ดีเทศน์ และนายชาติชาย สุทธิกลม 
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพร้อมด้วยนางภิรมย์ ศรีประเสริฐ 
เลขาธกิารคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ และผูบ้รหิารส�านกังาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน	 ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 ๙	 เน่ืองใน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา	๑๒	สิงหาคม	ณ	พระบรมมหาราชวัง

	 วันที่	 ๑๒	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	 เข้าร่วมริ้วขบวนอันเชิญ 
เคร่ืองราชสักการะถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่	 ๙	 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 
๑๒	สิงหาคม	ณ	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

	 วันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 นายวัส ติงสมิตร ประธาน
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ 
นางเตือนใจ ดีเทศน์ และนางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการ 
สทิธมินษุยชนแห่งชาตพิร้อมด้วยนางภริมย์ ศรปีระเสรฐิ เลขาธิการ 
คณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาต	ิ เข้าร่วมการประชมุเชิงปฏบิตักิาร 
เรื่อง	 “บทบาทของภาคประชาสังคมต่อการจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
ระดบัชาตว่ิาด้วยธรุกจิกบัสทิธิมนษุยชน”	 โดยมผีูแ้ทนภาคประชาสงัคม	 
ผู้แทนหน่วยงานรัฐและองค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นต่อการจัดท�าแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชนกว่า	๒๗๐	คน	ณ	โรงแรมไมด้า	ดอนเมือง	แอร์พอร์ต	
กรุงเทพฯ	

ปีที ่๑๗ ฉบบัที ่๘ สงิหาคม ๒๕๖๑ ๗



กรณุาส่ง

รูสิ้ทธิ รกัสิทธิ 
ไม่ละเมดิสิทธิส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ

ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธนัวาคม	๒๕๕๐	
อาคารรฐัประศาสนภกัดี	ชัน้	๖	และ	๗	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุ่งสองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ	๑๐๒๑๐

จดัพมิพ์เผยแพร่โดย			ส�านกังานคณะกรรมการสทิธิมนษุยชนแห่งชาติ
หากต้องการข้อมลู	ข้อแนะน�าและบอกรบัมมุมองสทิธิ	์ฟรี!	ตดิต่อ	:

ส�านกัส่งเสรมิและประสานงานเครอืข่าย ส�านกังานคณะกรรมการสทิธมินษุยชนแห่งชาติ
ศนูย์ราชการเฉลมิพระเกียรต	ิ๘๐	พรรษาฯ	อาคารรัฐประศาสนภักด	ีชัน้	๖	และ	๗	ถนนแจ้งวฒันะ	แขวงทุง่สองห้อง	เขตหลกัสี	่กรงุเทพฯ	๑๐๒๑๐

โทรศัพท์	๐	๒๑๔๑	๓๘๐๐,	๐	๒๑๔๑	๓๙๐๐				โทรสาร	๐	๒๑๔๑	๙๕๗๕	
หรอือ่าน มมุมองสทิธิ ์ได้ท่ี	www.nhrc.or.th

ช�ำระค่ำบรกิำรเป็นเงนิเชือ่ 
ใบอนญุำตเลขท่ี ๙/๒๕๕๒

ปณฝ.ศูนย์รำชกำรเฉลมิพระเกยีรติ

	 วันที่	 ๒๓	 สิงหาคม	 ๒๕๖๑	 มีความเคลื่อนไหวของภาคประชาสังคมต่อการจัดท�า (ร่าง)  
แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Action Plan on Business and  
Human Rights –  NAP)	ซึ่งรัฐบาลโดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	กระทรวงยุติธรรม	อยู่ระหว่าง
ด�าเนินการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ	ดังกล่าว	
	 โดย	 “เครือข่ายธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนแห่งประเทศไทย”	ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของนักปกป้อง 
สทิธมินษุยชนจากกลุม่องค์กรสทิธมินษุยชนจากชมุชน	 ภาคประชาสงัคม	 และนกัวชิาการ	 ได้ออกแถลงการณ์	 
ระบุถึงความห่วงกังวลต่อ	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการฯ	ดังกล่าวที่รัฐบาลจัดท�าขึ้นและอยู่ระหว่างการรับฟัง 
ความคิดเห็น	 ว่า	กระบวนการยกร่างแผนปฏิบัติการฯ	ยังขาดความโปร่งใส	และขาดความครบถ้วน 
ในการน�าข้อมลูทีไ่ด้จากชมุชนและภาคประชาชนมาใช้ในประเด็นท่ีส�าคญั	 โดยพบว่า	 (ร่าง)	 แผนปฏบิตักิารฯ	 
ยังคงละเลยเสียงของชุมชนผู้ได้รับผลกระทบ	และกล่าวถึงเพียงข้อเสนอเดิม	ๆ	ที่อ้างว่าจะแก้ปัญหา 
การละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยธุรกิจได้	 ขณะที่ขั้นตอนการเปิดรับฟังความคิดเห็นก็ยังไม่ครอบคลุม
ประชาชนหลายภาคส่วน	จึงเรียกร้องให้รัฐบาลโดยกระทรวงยุติธรรม		ด�าเนินการใด	ๆ 	เพื่อรับรองว่า 
จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพในการร่างแผนที่น่าเชื่อถือ
	 อนึ่ง	การจัดท�า	(ร่าง)	แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	สืบเนื่องจากการ 
ลงนามใน “ปฏิญญาเพือ่ขับเคล่ือนหลักการชีแ้นะว่าด้วยธรุกจิกบัสทิธมินษุยชนของสหประชาชาติในประเทศไทย”  
ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐและภาคธุรกิจไทย	 เมื่อวันที่	 ๓๑	 พฤษภาคม	 ๒๕๖๐	 ซึ่งเป็นความ 
ร่วมมือครั้งส�าคัญระดับชาติเพื่อผลักดันให้เกิดการคุ้มครอง	เคารพ	และเยียวยา	ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

หรืออาจได้รับผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชนจากการด�าเนิน
กิจการของภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม	

ที่มาภาพ : มูลนิธิมนุษยะ


