รายงานสรุป
“เวที กสม. พบประชาชน” ภาคกลาง
(รวมภาคตะวันออก และภาคตะวันตก)
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ พื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ๕ แห่ง และ
โรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จ.ชลบุรี

ประมวลสรุปโดย
คณะทํางานพัฒนาระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
สํานักวิจัยและวิชาการ สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
วันที่ 16 สิงหาคม 2559
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รายงานสรุป
“เวที กสม. พบประชาชน” ภาคกลาง
(รวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันตก)
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ พื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ๕ แห่ง จ.ชลบุรี และโรงแรมอิมพีเรียล พัทยา จ.ชลบุรี
ความเป็นมา
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) เป็ น องค์ ก รที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พุทธศักราช ๒๕๕๐ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในสังคม
ซึ่งการดําเนินงานดังกล่าวจะบรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพได้ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม
ทั้งนี้ ตามที่พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มาตรา 15 ได้บัญญัติให้ กสม.
มี อํานาจหน้ าที่ ในการส่ งเสริ มการเคารพและการปฏิ บั ติ ตามหลั ก การสิ ทธิ มนุ ษยชนทั้ ง ในระดั บ ประเทศ
และระหว่างประเทศ การตรวจสอบและรายงานการกระทํา หรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิดสิทธิ
มนุ ษยชน หรื ออั นไม่ เป็ นไปตามพั น ธกรณี ร ะหว่ างประเทศเกี่ ย วกั บ สิ ทธิ มนุ ษยชนที่ ป ระเทศไทยเป็ นภาคี
ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยราชการ องค์การเอกชน และองค์การอื่นใน
ด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน โดยครอบคลุ ม ทั้ งการศึ กษาวิ จั ย การส่ งเสริมความรู้ความเข้ าใจ การติ ดตามประเมิ น
สถานการณ์สิทธิมนุษยชน รวมถึงการเสนอมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อบุคคล หรือหน่วยงานที่กระทําหรือ
ละเลยการกระทําดังกล่าวเพื่อให้ดําเนินการ และในกรณีที่ปรากฏว่าไม่มีการดําเนินการตามที่เสนอให้รายงาน
ต่อรัฐสภาเพื่อดําเนินการต่อไป ดังนั้น ในทางปฏิบัติแล้ว กสม. จึงให้ความสําคัญกับการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และสร้างความตระหนักในการเคารพ และการปฏิบัติ
ตามหลักสิทธิมนุษยชน โดยถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในการดําเนินงานเชิงรุกเพื่อแก้ไข และป้องกันการละเมิด
สิทธิมนุษยชน นอกจากนั้น ยังเป็นโอกาสที่ดี กสม. ชุดปัจจุบัน (ชุดที่สาม) ซึ่งเริ่มต้นการปฏิบัติหน้าทีตั้งแต่
วันที่ 20 พฤศจิกายน 25581 ได้ทําความรู้จัก และพบปะกับเครือข่ายในภาคส่วนต่างๆ และประชาชนใน
พื้นที่จะช่วยให้การประสานความร่วมมือในการทํางานด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงจัดให้มีเวทีสาธารณะ “กสม.พบประชาชน” ในภาคกลาง (รวมภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันตก) ขึ้นที่จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 2๗-2๙ กรกฎาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ ได้แก่
(1) การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ กสม. และสํานักงาน กสม. รวมทั้งเป็นการ
แนะนํา กสม. ชุดที่สามต่อเครือข่ายในพื้นที่ (2) การรับฟังสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่สะท้อนจากประชาชน
และเครือข่ายในพื้นที่โดยตรง เพื่อนําข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้จากเวทีสาธารณะไปใช้ประกอบการจัดทํา
1

คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) ชุ ด ที่ ส ามได้ รั บ พระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง เมื่ อ วั น ที่ 20
พฤศจิกายน 2558 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามคําแนะนําของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ปฏิบัติหน้าที่วุฒิสภา
โดย กสม. ชุดที่สามเข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มีวาระการดํารงตําแหน่ง 6 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์
ทรงแต่งตั้ง ดํารงตําแหน่งได้เพียงวาระเดียว และจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
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รายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศ ตลอดจนหารือแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ และ (3) การประสานความร่วมมือในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนกับเครือข่ายต่างๆ พร้อมทั้ง
การจั ดตั้ งศู น ย์ ศึ ก ษาและประสานงานด้ านสิ ทธิ มนุ ษยชน และกลไกในการทํ า งานร่ ว มกั น ระหว่ า ง กสม.
เครือข่ายภาคประชาสังคม และเครือข่ายสถาบันการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมจํานวน 453 คน ซึ่งประกอบด้วย
แกนนํ าเครื อข่ ายองค์ กรพั ฒ นาเอกชน/ภาคประชาสั งคม ผู้ แทนหน่ ว ยงานภาครั ฐ /ภาคธุ ร กิ จ ผู้ แทนจาก
สถาบันการศึกษาที่ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสํานักงาน กสม. ประชาชนทั่วไป โดยมี
กสม. และสํานักงาน กสม. เป็นผู้จัดเวทีดังกล่าว

รายละเอียดเนื้อหา
ในการจั ด เวที ส าธารณะครั้ ง นี้ ไ ด้ อ อกแบบกระบวนการที่ เ น้ น การสร้ า งการเรี ย นรู้ และ
ปฏิสัมพันธ์ในเชิงพลวัต (Dynamism) ซึ่งเป็นลักษณะการเรียนรู้จากการทํางาน หรือปฏิบัติการจริง ที่ช่วยให้
เกิดการพัฒนาที่สําคัญ คือ
(ก) ความรู้ ใน 2 ลักษณะ คือ (1) ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) หรือความรู้
แบบนามธรรม ซึ่งได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์ หรือสัญชาติญาณของแต่บุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่ง
ต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน
งานฝีมือ หรือความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์ และ (2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) หรือ
ความรู้แบบรูปธรรม เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทฤษฎี และคู่มือต่างๆ และ
(ข) การเสริมสร้างเครือข่าย โดยมีกิจกรรม ใน ๗ ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การทําความเข้าใจการ
แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ปฏิบัติหลักใน ๕ แห่ง2 (๒) การระดมความเห็นเกี่ยวกับ “ทิศ
ทางการทํางานร่วมกับ กสม.” (๓) การแสดงวิสัยทัศน์/มุมมองการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของ กสม. (๔) การ
อภิปราย “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก” (๕) การแบ่งกลุ่ม
ย่อยตามประเด็นปัญหาในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก (๖) การเสวนา และชมภาพยนตร์
หนังสือสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน และ (๗) การแลกเปลี่ยนแนวทางในการทํางานเพื่อส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิมนุษยชนร่วมกันระหว่างเครือข่ายกับ กสม.
โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

ได้แก่ (๑) ประเด็นธรรมนูญชุมชนกับบ้านอ่าวอุดม (สิทธิชุมชนกับการพัฒนาอุตสาหกรรม) ณ บ้านอ่าวอุดม อําเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี (๒) ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ณ โรงกลั่นไทยออยล์ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี (๓) การตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดชลบุรี (๔) การตรวจเยี่ยมศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนบ้านบึง และ (๕) การตรวจเยี่ยมเรือนจําพิเศษ พัทยา

2
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วันที่หนึ่ง (วันพุธที่ 2๗ กรกฎาคม 2559)
ส่วนที่หนึ่ง

การทําความเข้าใจการแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ปฏิ บัติหลักใน 5
แห่ง

กรณีที่ ๑

ธรรมนูญชุมชนกับบ้านอ่าวอุดม: สิทธิชุมชนกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ บ้านอ่าวอุดม
อําเภอศรีราชการ จังหวัดชลบุรี

นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ร่วมพูดคุยกับแกนนําชุมชนบ้านอ่าวอุดม ณ วัดใหม่เนิน
พยอม เพื่อรับฟังความเป็นมาของ “ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม” โดยมี ดร. สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้าน
สิทธิชุมชน และนายสมยศ เฉียวกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแหลมฉบัง เป็นผู้บรรยายประวัติชุมชนอ่าว
อุดมและความเป็นมาของ “ธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม”
ดร. สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านสิทธิชุมชน นําเสนอสรุป “ธรรมนูญชุมชนกับบ้านอ่าว
อุดม (สิทธิชุมชนกับการพัฒนาอุตสาหกรรม)” ผ่านรายการสารคดีที่จัดทําโดยสถานีโทรทัศน์กระจายเสียงไทย
พีบีเอส (TPBS) อันเป็นผลสืบเนื่องจากความขัดแย้งในพื้นที่ระหว่างชุมชนกับการพัฒนาอุตสาหกรรม นําไปสู่
ความพยายามในการสร้ างพื้น ที่ กลาง การจัดตั้งสภาชุมชน/พลเมืองบ้ านอ่าวอุ ดม และจังหวัดชลบุรี เพื่ อ
พั ฒ นาการการสร้ างการมี ส่ ว นร่ ว ม และยกระดั บ เป็ น สภาพลเมื อง ซึ่ งเริ่ มต้ น จากการรวมกลุ่ มของชุ มชน
ชาวประมง และชุมชนที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อแสวงหาทางออกในการอยู่ร่วมกัน
กับอุตสาหกรรมต่างๆ และท่าเทียบเรือน้ําลึกจํานวน ๖ แห่ง ที่ส่งผลกระทบในการสร้างความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากร และสร้างปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม ชุมชน และคนในพื้นที่
“ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ตําบลทุ่งสุขศาลา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ในปัจจุบัน
พื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของเขตเศรษฐกิจพิเศษแหลมฉบัง โดยในอดีตพื้นที่ดังกล่าวมี
ชายหาดสวยงาม มั่งคั่งไปด้วยสัตว์น้ํานา ๆ พันธุ์ และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
จนกระทั่งภาครัฐได้มีการดําเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ทําให้
ภาคอุตสาหกรรมรุกคืบเข้ามาในพื้นที่ชุมชนบ้านอ่าวอุดม ทําให้พื้นที่ดังกล่าวแวดล้อมไป
ด้วยโรงงานและท่าเรือ และเรือสินค้าขนาดใหญ่ มาแทนที่เรือประมงในอ่าวของชาวบ้าน
โดยในระยะแรกชาวชุมชนอ่าวอุดมไม่ได้มีการคัดค้านแต่อย่างใด เพราะมีความเชื่อว่ า
อุตสาหกรรมนําพาซึ่งความเจริญมาสู่ชุมชน ทําให้มีชาวบ้านบางส่วนเลิกทําประมงแล้ว
เปลี่ยนไปเป็นลูกจ้างในภาคอุตสาหกรรมแทน จนกระทั่งอ่าวอุดมได้รับผลกระทบจาก
อุตสาหกรรมโดยความอุดมสมบูรณ์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นการลดลงของสัตว์
น้ํา ชายหาดที่เคยสวยงามเต็มไปด้วยขยะ ฝุ่นละอองจากการขนส่งถ่านหินและสินค้าต่าง
ๆ เช้าบ้านได้รับผลกระทบด้านสุขภาพจากมลภาวะในอากาศ ในปี 2553 เมื่อมีปัญหา
เกิดขึ้น คนในชุมชนบ้านอ่าวอุดมจึงรวมตัวกัน โดยกลุ่มชาวประมงได้ร่วมกันฟื้นฟูสัตว์น้ํา
อาทิ ทําแนวปะการัง เพาะพันธุ์ลูกกุ้ง ลูกปู เพื่อปล่อยลงในทะเล จนอ่าวอุดมกลับมาอุดม
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สมบูรณ์อีกครั้ง และในปีเดียวกันได้เกิดเหตุไฟไหม้ถ่านหินทําให้ส่งกินเหม็นไปทั่วชุมชน
กอปรกับผู้ประกอบการท่าเรือแห่งหนึ่งเตรียมจะสร้างท่าเรือเพิ่ม จึงเป็นชนวนให้ชุมชน
ออกมาคัดค้านการขยายท่าเรือและขอให้ยกเลิกการขนส่งถ่านหิน โดยชุมชนได้ไปร้องเรียน
ที่ เทศบาล แต่ ไม่ ได้ รั บ การสนใจแต่ อย่ างใด จึ งไปร้ องเรี ย นต่ อวุ ฒิ ส ภา แต่ ก็ไม่ เป็ นผล
เนื่องจากกฎหมายไม่เอื้ออํานวย โดยทางชุมชนเองก็เกิดปัญหาการแตกแยกของคนใน
ชุมชนจากการทํา CSR ของบริษัทท่าเรือที่ “ซื้อ” ชาวบ้านบางกลุ่ม ทําให้แกนนําบางคน
เริ่มถอดใจ จึงทําให้แกนนําที่เหลืออยู่ได้ปรับเปลี่ยนแนวทางในการต่อสู้จากการเผชิญหน้า
เพื่อเรียกร้องสิทธิด้วยกฎหมาย มาเป็นการหันหน้าเข้าหากันระหว่างท่าเรือกับชุ มชน
เพื่อหาทางออกร่วมกัน โดยสร้างกติกาการอยู่ร่วมกัน สร้างพื้นที่ในการแลกเปลี่ยน โดย
มีแนวทางการเปลี่ยนปรปักษ์ให้มาทํางานร่วมกัน (เปลี่ยน ME ให้เป็น WE ) จึงทําให้เกิด
“ธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม” เพื่อระบุกติกาการอยู่ร่วมกันระหว่างท่าเรือกับชุมชน และได้
มีการเรียกร้องตลอดจนผลักดันจนนําไปสู่การเซ็นข้อตกลง (MOU) ร่วมกันระหว่างตัวแทน
ท่าเรือ ตัวแทนภาครัฐ (เทศบาล) และตัวแทนชุมชน โดยการทํา MOU ธรรมนูญชุมชนอ่าว
อุดม นับเป็นก้าวแรกของการต่อรองของประชาชน กับบริษัทอุตสาหกรรมใหญ่ จึงทําให้
ชาวบ้านมีความอุ่นใจกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับอุตสาหกรรมระดับหนึ่ง โดยทางชุมชนได้มี
การทําวิจัย เพื่อเป็นหลักฐานสําคัญในการปกป้องมรดกพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ ชุมชนเห็นว่า
การพัฒนานั้นจะต้องมองเห็นชุมชนก่อนมองเห็นตัวเลข GDP โดยผู้ประกอบการ 3 บริษัท
ที่ให้ความร่วมมือ ได้แก่ บริษัท เจซีมารีน เซอร์วิส จํากัด บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล
และบริษัท สยามคอร์ท โดยบริษัท เจซี มารีน ได้ให้ความร่วมมือ ในการทํากําแพงกั้นฝุ่น
การทําความสะอาดพื้นที่ และผู้ประกอบการกับชาวบ้านในชุมชนได้ร่วมกันออกแบบแผน
ท่ า เรื อ ระบบปิ ด ทั้ ง นี้ ห ากมี ปั ญ หา หรื อ ข้ อ เสนอแนะจากชาวบ้ านก็ ส ามารถเสนอให้
ผู้บริหารบริษัทระดับท้องถิ่นทราบโดยผู้บริหารดังกล่าวสามารถตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาได้
ทันที
ทั้งนี้ ชุมชนอ่าวอุดมได้มีการพยายามผลักดันและพัฒนาให้เกิด สภาพลเมือง ขึ้น
ในอนาคต โดยหลัก 4 รู้ 5 ร่วมเป็นหลักที่สําคัญในการขับเคลื่อนซึ่งมีองค์ประกอบ 4 รู้
คือ รู้ตัวตน รู้มรดก รู้วิถีชีวิต รู้อนาคต และกระบวนการ 5 เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง คือ
ร่วมกันริเริ่ม ร่วมกันรับรู้ ร่วมกันเปิดใจ ร่วมกันสร้างสรรค์ และร่วมกันเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ สภาพลเมือง ยังมีความก้าวหน้าทางด้านสารบัญญัติ คือ ได้มีการยก
ร่างคํานิยาม ตลอดจนโครงสร้าง และอํานาจหน้าที่ ของร่างสภาพลเมืองดังกล่าวเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ด้านภาครัฐก็ได้มีการจัดทํา “สมัชชาพลเมือง” ด้วยเช่นกัน แต่ชุมชน
ยังไม่มั่นใจในการจัดทําของภาครัฐ ทั้งนี้ชุมชนก็มีแนวทางที่จะเดินหน้าผลักดันเพื่อให้เกิด
สภาพลเมือง ต่อไป
ทั้งนี้ ยังคงมีผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ไม่ให้ความร่วมมือกับชาวบ้านและยังคงเป็น
ปัญหาอยู่ถึงปัจจุบัน คือ บริษัท เคอร์รี่ สยาม ซีบอร์ด ซึ่งปัจจุบันมีท่าเทียบเรือยาว 750
เมตร และกําลังดําเนินการขอขยายอีก 750 เมตร”
หลังจากนั้น แกนนํากลุ่มชุมชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสะท้อนความเห็น และประสบการณ์จาก
การดําเนินโครงการพัฒนาต่างๆ โดยสรุป คือ
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นางสุนันท์ เสียงดัง ประธานชุมชนบ้านอ่าวอุดม สะท้อนความคิดเห็นต่อการดําเนินการ
พั ฒ นา “ความเจริ ญ ทางวั ต ถุ ทํ า ให้ ค วามเป็ น อยู่ ข องชาวบ้ า นลํ า บากขึ้ น เนื่ อ งจากความเสื่ อ มโทรมของ
ทรัพยากรในพื้นที่”
ในขณะที่ นายอมรศักดิ์ ปัญญาเจริญศรี ประธานชมรมประมงพื้นบ้านอ่าวอุดม สะท้อน
ความเห็นว่า “ชาวบ้านถอยไปไหนไม่ได้ เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่งในภาพรวม การทํางาน
จึงต้องสร้างแนวคิด การเปลี่ยนปรปักษ์มาพูดคุย สร้างกติกาการอยู่ร่วมของอ่าวอุดม ทําให้เกิดการเมืองภาค
พลเมือง พัฒนาเป็นสภาการเมืองภาคพลเมือง”
นอกจากนี้ ยังสะท้อนวิถีชีวิต การทํามาหากินในพื้นที่ โดยระบุว่า “พื้นฐานการทํากินของ
บรรพบุรุษมีอาชีพประมงเป็นหลัก แต่ลูกหลานผันอาชีพไปเป็นทั้งลูกจ้างอุตสาหกรรม และหลายส่วนก็ผัน
กลับมาทําประมงดั้งเดิ ม โดยมีแปลงอนุรั กษ์ในพื้น ที่คาบเกี่ยวกับ อุ ตสาหกรรม (ปตท.) จํานวน ๒ ตาราง
กิโลเมตร มีปะการังเทียม ๑๘ เกาะ ส่วนบ้านปลาถูกทําลาย และมีการพัฒนาเพิ่มเติม ส่วนซังเชือกและอื่นๆ ก็
ถูกทําลายเนื่องจากการทําประมงแบบผิดกฎหมาย และกําลังอยู่ระหว่างการประสานงานกับบริษัท ปูนซีเมนต์
ไทย จํากัด (SCG) พื้นที่ยาว ๑๕ กิโลเมตร มี ๖ บริษัท ๑๕ ท่าเรือ ซึ่งมีหลายส่วนที่กลายเป็นปัญหากับกลุ่ม
ประมง มีการขยายพื้นที่เพิ่มเติม จากหน้าท่ายาว ๗๕๐ เมตร ซึ่งกระทบกับแหล่งทรัพยากรของพื้นที่ชุมชน มี
ผลกระทบต่อชาวบ้าน การขยายทําให้เกิดการจอดเรือในพื้นที่ได้มากขึ้น (๕๐-๗๐ ลํา) ในขณะที่บางส่วนก็
กระทบกับการใช้พื้นที่ของประมงชายฝั่ง การใช้สมอเรือ (หนัก ๕-๑๐ ตัน) ซึ่งการทิ้งสมอส่งผลกระทบต่ อ
ทรัพยากรในพื้นที่ เราหากินตั้งแต่พื้นที่หน้าหาดด้านเหนือของอ่าวอุดม (สะพานไซโล) จนถึงสะพาน ปตท.
ครอบคลุมพื้นที่ ๘ ท่าเรือ ในขณะที่ออกไปหากินได้ ๓,๐๐๐ ไมล์ทะเล (ตามพระราชบัญญัติที่แก้ไข/ปรับปรุง)
ทั้งนี้มีกลุ่มประมง ๗๐ กว่าลํา (เรือไม่เกิน ๖ ตันกรอส หรือ ๘ เมตร) แต่มีอาชีพต่อเนื่องที่เป็นการแปรรูป”
นายสมยศ เฉียวกุล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแหลมฉบัง สะท้อนลักษณะการดําเนินการ
ในกลุ่ มพื้ น ที่ ว่ า “อ่ าวอุ ดมเป็ น ชื่ อพระราชทานจากพระบาทสมเด็ จพระจุ ล จอมเกล้ าเจ้ าอยู่หั ว (พระปิ ย ะ
มหาราช) รัชกาลที่ ๕ สมัยเสด็จประพาสที่เกาะสีชัง เนื่องจากพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากทั้งปูม้า
และปลา ซึ่งเปลี่ยนจากอ่าวภาษี วิถีการทําเกษตร นาข้าว และประมงจนกระทั่งปี ๒๕๐๔ มีการพัฒนาโรงกลั่น
น้ํามันไทยออยล์ก่อน ช่วงนั้นเป็นการขยายความเจริญ ชาวบ้านขายที่ดิน ขาดการควบคุม มีการเข้ามาของ
บริษัทเอกชนจํานวนมาก ขาดการดูแลภาพรวม และกระทบต่อชุมชน ชาวบ้านตั้งกลุ่มอนุรักษ์ เพื่อดูแลวิถีชีวิต
การทํากิน โดยเฉพาะในช่วงปัจจุบันที่มีการประกาศใช้เป็น Super Cluster มีการเวนคืนพื้นที่การใช้สร้าง
ท่าเรือ ชาวบ้านคัดค้าน ในขณะที่มีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชุมชนในพื้นที่ เนื่องจากการซื้อ-ขายที่ไม่เป็นธรรม
(การจ่ายค่ารื้อถอนไม่เป็นธรรม)”
นายทรง รูปแก้ว ตัวแทนหมู่ ๘ นําเสนอว่า “พื้นที่บ้านถ้ํากร่างเริ่มถูกเวนคืนพื้นที่จัดถนน
โดยมีการเดินหน้าร้องเรียนต่อหน่วยงานต่างๆ เริ่มจากปี ๒๕๒๘ มีการตั้งเสาเวนคืน ในพื้นที่ป่า และต่อมาปี
๒๕๕๒ มี การสร้ างถนนกระทบกั บ พื้ น ที่ ชุ มชน และห้ ามการต่ อเติ มภายใน ๔ ปี มี การร้ องเรี ย นต่ อ เนื่ อ ง
ชาวบ้ านเห็ นความไม่ เป็น ธรรม เนื่ องจากมี การเปลี่ย นแนวเขตพื้ นที่ ดั งนั้ น ชาวบ้ านจึ งพยายามขอความ
ช่วยเหลือ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีการประเมินราคา และให้ชาวบ้านลงนามในเอกสาร โดยในสัญญา
ให้เพียง ๑๐,๐๐๐ กว่าบาทเท่านั้น (ราคาแตกต่างกัน) ในขณะที่ราคาประเมิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อไร่ แต่
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ราคาตลาดมากถึง ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทต่อไร่ ซึ่งจะกระทบต่อ ๔๕ หลังคาเรือน ประชากรประมาณ ๑๘๘ คน
ซึ่งยังมีบางส่วนที่ต่อขยายจากพื้นที่ของหมู่ ๘ ด้วย การประเมินราคาแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกัน”
นายสาวิต จิตรประวัติ บริษัทไทยออยล์ สะท้อนว่า “มีการปรับแผนการทํางานให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริงและความต้องการของชุมชน”
นายพรม พิพัฒนดิลก ชาวบ้านอ่าวอุดม สะท้อนว่า “การจัดระบบทําให้ชาวบ้านพึ่งพิง
ตนเองได้ การลดผลกระทบในพื้นที่ ทั้งนี้ มีการนํามาตรการต่างๆ มาใช้ ทั้งการกั้นฝุ่น การทําความสะอาด การ
ทําท่าเรือปิดป้องกันฝุ่นคลุ้งกระจาย”
ชุดประสบการณ์ที่สะท้อนอย่างชัดเจนจากกรณีศึกษาธรรมนูญชุมชนกับบ้านอ่าวอุดม: สิทธิ
ชุมชนกับการพัฒนาอุตสาหกรรม ณ บ้านอ่าวอุดม อําเภอศรีราชการ จังหวัดชลบุรี คือ การแก้ไขปัญหาโดย
การสร้างพื้นที่กลางเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหา ขยายสู่ระดับจังหวัด การสร้างพลเมือง การใช้เวทีเป็นกลาง
ในการหารือกันในพื้นที่เป็นข้อต่อร่วมระหว่างส่วนต่างๆ มีการนําเสนอ การสร้างพื้นที่เพื่อให้มีการพูดคุยกันใน
พื้นที่จังหวัด และภูมิภาค เกิดการผลักดันสภาพลเมื อง มีนิยาม คุณสมบัติ โครงสร้าง อํานาจหน้าที่ และ
มาตรการในการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิความเป็นพลเมือง โดยสมัชชา หรือสภาทําหน้าที่เป็นกลไกกลางใน
การกํากับ ผลักดัน และดูแลการดําเนินการดังกล่าว โดย ดร. สมนึก จงมีวศิน นําสรุปในตอนท้ายว่า
“การทํางานข้อมูล ๔ รู้ ทั้งเรื่อง (๑) การรู้ตัวตน การสร้างคุณค่าของพื้นที่ การทําประมง
พื้นบ้าน การสํารวจทรัพยากรสัตว์น้ําที่มีอยู่จริงในพื้นที่ การทําแผนที่ทรัพยากร (อาทิ หอยปู หน้าดิน ปลา
อินทรีย์อยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน ๕ กิโลเมตร) การดูเรือประมงพื้นที่บ้าน ชื่อส่วนต่างๆ อุปกรณ์การจับสัตว์น้ํา
การดูตําแหน่งในการจับปลา อาชีพในการจับปลา การทําอวนปลา อวนกุ้ง (แชบ๊วย และโอคัก) การไดหมึก
การทําอวนปู การเลี้ยงหอย (แต่หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากการทําท่าเรือ ทําให้การเดินทางไปเลี้ยงหอยใช้
เส้นทางไกล จึงมีการเลี้ยงน้อยลง) การทําตารางอวนปลา อวนปู และอวนกุ้ง การทําอาหารพื้นบ้าน การมี
อาชีพต่อเนื่อง (แกะปลูก แกะหอย เปลือกทําไคโตซาน) รายได้ทั้งในแต่ละพื้นที่มีมากกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อปี (๒) การดูความรู้ที่จับต้องไม่ได้ (Intangible) การบูรณาการภูมิปัญญากับเทคโนโลยี (๓) การรู้จัก
ปัญหา/ผลกระทบ ทั้งเรื่องท่าเรือ ๘ ท่า และพื้นที่ขยายท่าเรือ หน้าที่ของท่าเรือ ประเภทของท่าเรือ ลักษณะ
ของท่าเรือ การดูผลกระทบจากการทําร่างเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จากการศึกษามากกว่า ๖ ปี
พบว่า การสร้างท่าเรือเอกชนจะจัดการได้เร็ว ในขณะที่รัฐบาลมีการดําเนินการแข่งขันควบคู่กันไป ทําให้เกิด
การแย่งชิงพื้นที่ ทําให้เกิดการปรับตัวของชาวบ้าน และชุมชนในพื้นที่ ลักษณะการหารือไม่ได้มองว่า ผู้ก่อ
ผลกระทบเป็นผู้จ่าย (PPP) ไม่มีการชี้นิ้วไปที่ผู้หนึ่งผู้ใด แต่เป็นการนําข้อมูลมาดูให้ครบทั้งระบบ และหาทาง
ออกร่วมกัน ซึ่งทําให้เห็นว่า คุณค่าเศรษฐกิจที่มีอยู่ไม่สามารถทดแทนจากการสร้างอุตสาหกรรม มีการใช้
แนวคิดเปลี่ยนปรปักษ์ให้เป็นมิตร เปลี่ยน They เป็น We มีการหารือกับไทยออยล์ โดยการใช้กลุ่มเด็กและ
เยาวชน (จากรุ่งอรุณ) ในการทํางานกับท่าเรือต่างๆ ที่มีการขนทรัพยากรเหมืองแร่ ถ่านหิน ประมง และอื่นๆ
เกิดการแย่งชิงทรัพยากรในลักษณะต่างๆ ทั้งจากสัตว์พื้นถิ่น (ลิงอพยพ) แรงงานอพยพ การใช้เครื่องมือประมง
แบบผิดกฎหมาย (ไอ้โง่) การควบคุมวิธีการทําโครงการ การจัดทํารายงานกระทบทางสิ่งแวดล้อม การพัฒนา
โรงกลั่นน้ํามันไทยออยล์ ซึ่งจะนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช้ การสร้างพื้นที่ปลอดภัย โครงการพลังงานสะอาด
(Clean Fuel Project: CFP) การตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน (จากเงินจัดสรรจากบริษัทไทยออยล์ และอื่นๆ)
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โดยการเก็บเป็นภาษีสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดลักษณะการใช้กองทุนในพื้นที่ (การเจ็บป่วย การรักษาพยายาม
การเสียชีวิต การดูแลสวัสดิการผู้สูงอายุ) การสร้างแนวทางในการรักษาความปลอดภัย (การใช้กล้องวงจรปิด)
การทํางานเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของภาคธุรกิจ การสร้างจิตสํานึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม การสร้างวิธีคิดการมอง
ประชาชน ควบคู่กับการพัฒนา GDP การสร้างธรรมนูญชุมชนบ้านอ่าวอุดม และ (4) การใช้องค์ความรู้ (เชิง
เทคนิค) ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ร่วมกับองค์ความรู้ของชุมชน กระบวนการสร้าง “ไทยร่วม” ห้าร่วมเพื่อการ
เปลี่ยนแปลง โดยร่วมริเริ่ม รับรู้ เปิดใจ สร้างสรรค์ และเปลี่ยนแปลง การสร้างพื้นที่ส่วนกลางในการเจรจาเป็น
สิ่งสําคัญ”
จากนั้น จึงเดินทางไปพื้นที่ท่าเทียบเรือหลังโรงกลั่นไทยออยล์ โดยมี นายสมยศ เฉียวกุล
ชี้แจงว่า “ในพื้นที่บริเวณนี้ถูกกัดเซาะ และชาวบ้านร่วมกับเทศบาลได้นําทรายมาถมเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะ
โดยชาวบ้านได้ร่วมกันปลูกป่าโกงกางเพื่อเป็นแนวกําแพง จึงทําให้บริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่พักผ่อนของคน
ในชุมชนและนักท่องเที่ยว” และเดินทางไปยังบริษัท เจซีมารีน เซอร์วิส จํากัด เพื่อศึกษา และดูสภาพพื้นที่ท่า
เทียบเรือ และแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบธุรกิจตัวอย่างที่ร่วมกับพื้นที่ในการแก้ไข และป้องกันปัญหาผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมจากการประกอบอาชีพอุตสาหกรรมในพื้นที่ โดยนายกมล เจียมทอง ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจ
สัมพันธ์ ผู้แทนบริษัท เจ.ซี. มารีน เซอร์วิส จํากัด กล่าวแนะนําว่า
“การอยู่ ร่ ว มระหว่างอุ ตสาหกรรมกั บชุ มชน โดยปั ญหาที่ อ่าวอุ ดมเดิ มต่ างคนต่างอยู่ แต่
หลังจากมีบทเรียน ความเจ็บปวดก็เริ่มนํามาคิดแก้ไข บริเวณนี้มีท่าเรือ ๘ แห่ง ค่อนข้างแน่น และมีจุดที่ตั้ง
ของโรงงานอุ ตสาหกรรม โรงกลั่ น น้ํ ามั น และชุ มชน โดยมี ท่าเรื อที่ กําลั ง ขอขยายระยะทาง ๗๕๐ เมตร
กลายเป็นพื้นที่จอดเรือขนาดใหญ่ ชุมชนที่อยู่อาศัยโดยรอบทําประมงพื้นบ้าน แต่ก็จะลําบากมากขึ้น สาเหตุที่
ท่าเรือบริเวณนี้มาก เพราะเป็นพื้นที่ศักยภาพ โดยเริ่มจากแหลมฉบัง เกาะสีชัง เกาะไข่ และอื่นๆ เป็นพื้นที่
เหมาะสมสําหรับการจอดเรือสินค้าต่างๆ รวมถึงรองน้ําลึก ซึ่งเหมาะสมสําหรับบริการเรือขนส่งสินค้า และการ
ให้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ขนถ่ า ยสิ น ค้ า /น้ํ า มั น จํ า นวนมาก ดั ง นั้ น จึ ง มี ก ารเบี ย ดขั บ แย่ ง ชิ ง พื้ น ที่ ในขณะที่
อุตสาหกรรมต้องการผลกําไรจํานวนมาก แต่กลุ่มประชาชนกลับอยู่ไม่ได้ หลังจากที่มีการนําเสนอแนวคิดเรื่อง
การอยู่ และแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยเฉพาะ ๔ รู้ (คือ ชุมชน มรดก ปัญหา อนาคต) และ ๕ ร่วม (ริเริ่ม รับรู้
เปิดใจ สร้างสรรค์ และเปลี่ยนแปลง) จนทําให้เกิดข้อตกลงร่วม หรือธรรมนูญชุมชน ซึ่งมีการเชื่อมโยงกับ
สุขภาพ และมิติอื่นๆ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมกับชุมชน ต้องเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรโดยการ
เปลี่ยน Me ให้เป็น We คือ ทําให้คนที่เป็นปรปักษ์กับเรามาทํางานร่วมกันได้ การทําเขาให้เป็นเรา ซึ่ง ณ
ปัจจุบันอาจจะเป็น “เรา” ร้อยละ ๙๐ ส่วนที่เหลือจะปรับเปลี่ยนไปเป็นระยะๆ ธรรมนูญของบ้านอ่าวอุดม
อ่านเข้าใจได้ง่าย ซึ่งจะแตกต่างจากธรรมนูญอื่นๆ ที่บางครั้งจะขาดการเชื่อมโยง ไม่มีการสะท้อนลักษณะของ
บุคคลในพื้นที่ และบางครั้งขาดการเชื่อมร้อยลักษณะที่เป็นองค์รวม โดยธรรมนูญเสร็จสิ้นในปี ๒๕๕๖ เน้น
ต้นแบบจากพระราชบัญญัติธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติ ทําให้เกิด (๑) คณะกรรมการติดตาตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจากท่าเทียบเรือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจากชุมชน และผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วม
ประชุมทุก ๑ เดือน เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นของแต่ละท่าเรือ (๒) กองทุนชุมชนบ้านอ่าวอุดม มีการ
จัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งเข้าสมทบกองทุนเพื่อเยียวยาการเจ็บป่วย เสียชีวิต และผู้สูงอายุ และ (๓) ความร่วมมือ
ทํากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน กิจกรรมการดําเนินงานมิใช่การจับผิด แต่เน้นการทําความเข้าใจปัญหา และหา
แนวทางในการร่วมกันยุติ หรือแก้ไขปัญหา
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การแก้ไขปัญหาต่างๆ จะต้อง (๑) มีความจริงใจที่จะร่วมกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างจริงจัง
มิได้สร้างภาพให้เห็นว่ามีการแก้ไข การติดต่อเข้ามาของธุรกิจต่างๆ จะต้องปรับขั้นตอนวิธีคิด (๒) มีพื้นที่ให้มี
การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย และยอมรับในความคิดเห็นนั้นๆ และ (๓) ทําให้เขาเป็นเรา
เป็นเราได้เมื่อไรปัญหาก็จะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว”
นอกจากนั้น ผู้บริหารของท่าเรือสยาม คอมเมอเชียล กล่าวเพิ่มเติมว่า “การดําเนินการที่ไม่
มีการทะเลาะเบาะแว้ง ทําให้การทํางานต่างๆ ทําได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น แนวทางที่เข้ามาร่วมกันทํางานแล้ว
มี ๓ บริษัท ส่วนบริษัทมหาชนต่างๆ ก็กําลังมีการดําเนินการปรับเปลี่ยนอยู่ โดยมีข้อจํากัดที่หากเป็นมหาชน
จะต้องมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นก่อนที่จะมีการดําเนินการใดๆ ซึ่งทําให้จัดการได้ยาก ส่วนการดําเนินการที่
จะหารื อกั บ ธุ ร กิ จ ประมงพาณิ ช ย์ และอื่ น ๆ ยั งดํ าเนิ น การได้ ย าก เนื่ องจากลั กษณะของการดํ าเนิ น การที่
แบ่งแยก โยนภาระให้ต่อกัน ขาดการประสานงานที่ดี ไม่เน้นการช่วยเหลือ หรือสร้างผลสัมฤทธิ์ที่ควรจะเป็น
แต่เป็นการแยกทํากิจกรรมเฉพาะราย โดย ณ ปัจจุบัน ชาวประมงพื้นบ้านมีเครือข่ายในพื้นที่ ๒๓ จังหวัด การ
ทํามาหากินตามวิถีชีวิต การอนุรักษ์ หากหน่วยงานรัฐเข้าใจ และใช้การทํางานสนับสนุนให้ชาวบ้านได้จัดการ
ตนเอง ซึ่งจะช่วยให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างจริงจัง การดําเนินการของบริษัทในการใช้งบประมาณกับการ
ดําเนินงานที่เป็นส่วนของการป้องกันความเสี่ยง เนื่องจากปัญหาของการดําเนินงานที่ต่างคนต่างไป การทํา
ร่วมกันจะลดต้นทุน (ใช้ต้นทุนไม่ซ้ําซ้อน) จะช่วยลดต้นทุนที่แยกกันทํา ส่วนการดูแล หรือลดผลกระทบ หรือ
การเยียวยา จะเริ่มด้วยวิธีการลดพฤติกรรมที่ทําให้เกิดความเสียหายก่อน”
ในตอนท้าย นายกมลฯ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประชุมเสริมข้อมูลเกี่ยวกับการทํา
MOU ระหว่างธุรกิจกับชุมชนว่า “โดยเบื้องต้น มีเพียง 3 บริษัท ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติไทย คือ บริษัท เจซีมา
รีน เซอร์วิส จํากัด บริษัท สยามคอมเมอร์เชียล และบริษัท สยามคอร์ท เท่านั้น ในขณะที่ต้องให้เวลากั บ
ผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในการเตรียมความพร้อมในการทํางานร่วมกับชุมชน นอกจากนี้ ยังพบข้อจํากัดที่
ภาครัฐไม่มีการทํางานแบบบูรณาการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมเจ้าท่า กรมประมง จึงทําให้การ
เจรจากับประมงพาณิชย์เป็นไปได้ยาก โดยปัญหาที่ตามมา คือ กรมประมงไม่ยอมออกบัตรให้เมื่อเรือเกิดชํารุด
จดทะเบียนไม่ได้ทําให้เกิดการหาเรือสวม ทําให้เกิดปัญหาเรือไม่ตรงกับเลขทะเบียน ในส่วนของเม็ดเงินที่ใช้ใน
การสนับสนุนกองทุนมีจํานวนค่อนข้างสูง แต่เมื่อเทียบกับสิ่งได้มาจากชุมชนถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และ
บริษัทที่เข้าร่วมทํา MOU ได้นําธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดมมาบรรจุหรือเชื่อมโยงกับแผนนโยบายของบริษัท ซึ่ง
หากผู้ประกอบการหลาย ๆ บริษัทร่วมมือกันก็จะให้การทําแผนมีต้นทุนต่ํา”
กรณีที่ ๒

ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน และการดําเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ
(CSR) ณ โรงกลั่นไทยออยล์ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) อําเภอศรีราชา จังหวัด
ชลบุรี
การศึกษาดูงาน “บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) กับการดําเนินกิจการที่รับผิดชอบต่อ
สั งคมและชุ มชนโดยรอบ (CSR)” ณ โรงกลั่ นไทยออยล์ บริ ษัทไทยออยล์ จํ ากั ด (มหาชน) เริ่ มต้ น เวลา
ประมาณ 10.00 น. ถึงเวลาประมาณ 12.00 น. โดยเริ่มจากการฉายวีดิทัศน์แนะนําภาพรวมของธุรกิจใน
เครือไทยออยล์ จากนั้นเป็นการบรรยายภาพรวมของกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบ โดย
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นายเลอเลิศ อมรสังข์ ผู้แทนของบริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) และการเยี่ยมชมศูนย์สุขภาพและการ
เรียนรู้ โดยสรุปสาระสําคัญเรื่อง ความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบของบริษัทไทยออยล์ฯ ได้ดังนี้
บริษัทไทยออยล์ได้กําหนดให้เรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นหนึ่งในพันธกิจของบริษัท
กล่าวคือ มุ่งเน้นหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม โดยบริษัทได้ประกาศให้
พนักงานและสาธารณะรับทราบพันธกิจของบริษัท เสมือนเป็นการประกาศต่อสังคมว่าบริษัทจะดําเนินการ
ตามพันธกิจดังกล่าว โดยมีกลยุทธ์การบริหารจัดการองค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืน ประกอบด้วย
3 เสา ได้แก่
1. ความมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจ (Economic Prosperity) ได้แก่
- การบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)
- การบริหารความเสี่ยงและวิกฤต ตั้งแต่ระดับสูง (บริหาร) จนถึงระดับปฏิบัติ
- จรรยาบรรณและการต่อต้านการคอรัปชั่น มีผลดีเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ ของ
องค์กร
- บรรษัทภิบาล มีความสําคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบริษัทเครือไทยออยล์ต้องการการ
ระดมทุนจากนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งบรรษัทภิบาลเป็นสิ่งสําคัญการพิจารณาให้ความเชื่อถือจากนักลงทุนต่างชาติ
การเป็นบริษัทที่มีบรรษัทภิบาลที่ดีจึงทําให้ต้นทุนด้านการเงินของบริษัทฯ ลดลง
2. การดูแล/รองรับ(Environmental Stewardship) ได้แก่
- กลยุทธ์รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
- การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- การรายงานผลด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งในส่วนนี้ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดําเนินการให้ดีกว่ามาตรฐานที่ภาครัฐกําหนด
3. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) ได้แก่
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
- การดูแลพนักงาน
- การายงานผลด้านสังคม
- การจัดการผลกระทบต่อชุมชน
- การสร้างความผูกพันกับผู้มีส่วนได้เสีย
- อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
นอกจากบริษัทไทยออยล์ซึ่งเป็นบริษัทแม่แล้ว ยังมีบริษัทลูกในเครือบริษัทไทยออยล์ อาทิ
บริษัท LABIX บริษัท TCP บริษัท THAILUBE เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย
สําหรับกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ “การสร้างความเชื่อมั่น การยอมรับ และความ
ไว้วางใจ” ร่วมกันระหว่าง บริษัทเครือไทยออยล์ ชุมชน และหน่วยงานราชการในระดับท้องถิ่น เน้นการสื่อสาร
การเข้าถึงชุมชนและให้ชุมชนเข้าถึงง่าย
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ภารกิจการบริหารงานชุมชน

ซึ่งใช้กลไกหลักในการบริหารงานชุมชน ได้แก่ 1. ชุมชนสัมพันธ์ และ 2. ศูนย์สุขภาพ และ
การเรียนรู้
“ชุมชนสัมพันธ์” มีจํานวน 10 ชุมชน แบ่งเป็นชุมชนใกล้โรงกลั่น 3 ชุมชน (บ้านอ่าวอุดม
ตลาดอ่าวอุดม บ้านทุ่ง) และชุมชนที่อยู่ห่างออกไปอีก 7 ชุมชน (บ้านแหลมฉบัง บ้านเขาน้ําซับ บ้านซากยาย
จีน วัดมโนรม บ้านนาเก่า บ้านห้วยเล็ก หมู่บ้านแหลมทอง) โดยใช้กลยุทธ์ 3 ประสาน ได้แก่ 1) เครือไทย
ออยล์ 2) ชุมชนสัมพันธ์ และ 3) หน่วยงานราชการในท้องถิ่น (โดยเฉพาะเทศบาลนครแหลมฉบัง) รวมถึง
พันธมิตร เช่น โรงพยาบาลแหลมฉบัง) 5 ร่วม ได้แก่ ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข ร่วมรับผล ร่วมพัฒนา ในการ
บริหารชุมชนสัมพันธ์โดยมีการประชุมปรึกษาหารือทุกเดือน และแบ่งการทํางานออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่
1)
ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม เช่น กิจกรรมพัฒนาด้านจิตใจ กิจกรรมหล่อเทียน
พรรษาสนับสนุนวัฒนธรรมพื้นบ้าน เป็นต้น
2)
ด้านคุณภาพชีวิต (ด้านสุขภาวะ) โดยมีโครงการเด่น เช่น โครงการคลินิกทันตก
รรม เพื่อดูและสุขภาพช่องปากให้แก่นักเรียนในชุมชน 10 ชุมชน ด้วยมุ่งหวังให้นักเรียนเข้าเรียนสม่ําเสมอ ไม่
ต้ องหยุ ดเรี ย นเนื่องจากปั ญหาด้ านสุ ขภาพในช่องปาก และมุ่ งหวั งในเชิงภาพลักษณ์ กล่ าวคื อต้ องการให้
นักเรียนที่เข้ารับบริการเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อเครือบริษัทไทยออยล์ทุกครั้งเมื่อนึกถึงเรื่องสุขภาพช่องปาก ซึ่ง
การดําเนินโครงการดังกล่าวถือว่าประสบความสําเร็จเพราะได้รับการตอบรับทั้งจากโรงเรียนและนักเรียนอย่าง
ดีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น โครงการเวชศาสตร์ FAB 1-6 อาทิ การให้บริการ
ตรวจธารัสซีเมียเพื่อให้สมาชิกในชุมชนได้ทราบและสามารถวางแผนครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
3) การศึกษา เช่น สนับสนุนการศึกษาดูงานของกลุ่มต่างๆ ในชุมชน จัดกิจกรรมเสริมความรู้
เรียนรู้ผ่านกิจกรรมของห้องสมุดที่จัดขึ้น
4) สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เช่น โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาองค์ความรู้ที่ประชาชนในชุมชนสามารถนําไปประกอบอาชีพได้
นอกจากนี้ ยังมีแนวปฏิบัติของบริษัทในการรับเรื่องเหตุเดือดร้อนจากชุมชนต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานที่รับไว้ เช่น ต้องมีปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งภายในสามสิบนาทีที่ชุมชนได้รับผลกระทบจากโรง
กลั่น
ภารกิจในส่วนของการดูแลพนักงาน บริษัทฯ ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการสหภาพ
แรงงาน โดยไม่มองว่าสหภาพแรงงานเป็นภาระและไม่กีดกันการแสดงความเห็นของสหภาพแรงงาน โดย
บริษัทฯ ใช้กลยุทธ์ในการดึงสหภาพแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานบุคคล เช่น การจัดทําคู่มือ
บริ ห ารทรั พยากรบุ คคล เน้ นใช้ เหตุ และผลในการสื่อสารและมี ความถี่ ในการสื่ อสารเป็ น ระยะ รวมถึ งให้
ความสําคัญกับพนักงานด้วยการร่วมคิดร่วมทํา โดยหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นสําเร็จผลได้เพราะการมีส่วนร่วม
ของสหภาพแรงงาน เช่น การผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2540 ของบริษัทส่วนหนึ่งเพราะความร่วมมือของ
สหภาพแรงงานที่ร่วมกันลดค่าใช้จ่าย
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กรณีที่ ๓

การตรวจเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชนจังหวัดชลบุรี
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สํานั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จํานวน ๘ คน ได้เข้าเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดชลบุรี และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยสรุปสาระสําคัญ
ได้ดังนี้
๑. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการดูแล บําบัด
แก้ไข ฟื้นฟู สงเคราะห์เด็กและเยาวชน โดยมีกระบวนการรองรับเด็กและเยาวชนตั้งแต่เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรมจนถึงก่อนศาลมีคําพิพากษา ปัจจุบัน มีเด็กและเยาวชนที่อยู่ความดูแลจํานวน ๘๒ คน เป็นผู้หญิง ๑๓
คน ผู้ชาย ๖๙ คน โดยเป็นเด็กและเยาวชนต่างชาติ ๑๓ คนซึ่งมีสัญชาติเวียดนาม จีน กัมพูชา3
คดีที่เด็กและเยาวชนกระทําความผิด ได้แก่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ความผิดเกี่ยวกับชีวิต
ร่างกาย ความผิดเกี่ยวกับเพศ ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุข เสรีภาพ ชื่อเสียง ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธ ความผิดอื่นๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นความผิดเกี่ยวกับความผิดเกี่ยวกับทรัพย์และความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
การตรวจรั บเด็ กและเยาวชน มี การตรวจร่ างกายในสถานที่ มิดชิ ด มี พ่อบ้ านสั มภาษณ์
มีการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อเรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจให้กับเด็กและเยาวชน
กระบวนการบําบัด แก้ไข และฟื้นฟู
๑. มีการแบ่งเด็กและเยาวชนออกเป็น ๕ กลุ่ม ตามความเสี่ยง เพื่อจัดทําแผนในการบําบัด
แก้ไข ฟื้นฟู ดังนี้
กลุ่มที่หนึ่ง ๑ – ๗ วัน มีการจัดกิจกรรมครูที่ปรึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศ ประเมินนักวิชาชีพ
กิจกรรมบําบัดพื้นฐาน ๑๕ คาบ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม ประเมินความเสี่ยงและความจําเป็น
กลุ่ ม ที่ ส อง ๘ – ๒๔ วั น ความเสี่ ย งต่ํ า ปานกลาง มี ก ารจั ด กิ จ กรรมครู ที่ ป รึ ก ษา
กิ จ กรรมบํ าบั ดยาเสพติ ด จํ าแนกเข้ ากลุ่ ม กิ จ กรรมบํ าบั ดพื้ นฐาน ๑๕ คาบ กิ จ กรรมคุ ณธรรมจริ ย ธรรม
โปรแกรมบําบัดเฉพาะด้าน
กลุ่มที่สาม ๘ – ๒๔ วัน ความเสี่ยงสูง มีการจัดกิจกรรมบําบัดยาเสพติ ด กิจกรรมบําบั ด
พื้นฐาน ๑๕ คาบ กิจกรรมกลุ่มครูที่ปรึกษา โปรแกรมบําบัดเฉพาะด้าน
กลุ่มที่สี่ ๒๔ วันขึ้นไป ความเสี่ยงต่ํา ปานกลาง มีการจัดการศึกษา (หน่วยเรียน) กิจกรรมครู
ที่ปรึกษา กิจกรรมบําบัดยาเสพติด กิจกรรมบําบัดพื้นฐาน ๑๕ คาบ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม

3
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กลุ่มที่ห้า ๒๔ วันขึ้นไป ความเสี่ยงสูง มีการจัดการศึกษา (หน่วยเรียน) กิจกรรมครูที่ปรึกษา
กิจกรรมบําบัดยาเสพติด กิจกรรมบําบัดพื้นฐาน ๑๕ คาบ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม โปรแกรมบําบัดเฉพาะ
ด้าน
โดยในการจัดโปรแกรมบําบัดฟื้นฟู สถานพินิจฯ จะมีคู่มือ/โปรแกรมบําบัดต่างๆ ที่ใช้ในการ
บําบัดฟื้นฟูดูแลเด็กและเยาชน และมีการมอบคู่มือให้แก่เด็กและเยาวชน โดยมีการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ
เพื่อให้เด็กและเยาวชนต่างชาติสามารถเข้าใจได้
๒. หน่วยเรียน/หลักสูตร ที่จัดให้แก่เด็กและเยาวชนตามความสนใจ ได้แก่ หน่วยวิชาชีพ
ศิลปะ หน่วยวิชาชีพดนตรี หน่วยวิชาชีพเกษตร หน่วยวิชาชีพโยธา (ไฟฟ้า) อีกทั้ง มีการจัดหน่วยเรียนทางด้าน
การศึกษาสําหรับผู้ที่ไม่รู้หนังสือเพื่อให้สามารถอ่านออกเขียนได้
๓. การจั ด หลั ก สู ต รฝึ ก วิ ช าชี พ ระยะสั้ น สถานพิ นิ จ ฯ จะฝึ ก วิ ช าชี พ ที่ เ ป็ น หลั ก สู ต รสั้ น ๆ
เนื่องจากเด็กและเยาวชนจะอยู่ภายใต้การดูและของสถานพินิจฯ ประมาณ ๖๐ – ๙๐ วัน เว้นแต่บางกรณีที่
เป็นคดีที่ร้ายแรง เช่น คดีฆ่าคนตาย คดียาเสพติด โดยมีการจัดหลักสูตร ได้แก่ วิชาชีพศิลปะ (การแกะกระจก)
วิชาชีพตัดผม วิชาชีพดนตรี วิชาชีพนวดฝ่าเท้า วิชาชีพการทําขนมปังอบและเบอเกอรี่/เครื่องดื่ม วิชาชีพ
เกษตร วิชาชีพงานโยธา (งานไฟฟ้า/การก่อสร้าง)
๔. มีการจัดโปรแกรม Shock Therapy ในบางราย ทันทีที่เด็กหรือเยาวชนเข้าสู่กระบวนการ
ยุ ติธ รรม ศาลจะไม่ อนุ ญาตให้ ป ล่ อยตั ว ชั่ ว คราว โดยจะให้ เด็ กหรื อเยาวชนเข้ าสู่ กระบวนการบํ าบั ด ตาม
โปรแกรม Shock Therapy ทันทีเป็นระยะเวลาตามที่ศาลกําหนด (อาจจะมีระยะเวลา ๗ วัน) โดยให้เด็กทํา
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดความเหนื่อยล้า อยากกลับบ้าน โดยจะมีนักจิตวิทยา และศาลมาร่วมสังเกตการณ์
ระหว่างการบําบัด เพื่อที่จะประเมินว่าควรที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่
๕. กิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมฝึกระเบียบวินัย กิจกรรมออกกําลังกาย กิจกรรมคุณธรรม
จริยธรรม กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมประเมินสมรรถนะทางร่างกาย ตรวจพิเคราะห์ทางร่างกาย มี
กิจกรรมศิลปะบําบัด เพื่อประเมินสภาพจิตใจ กิจกรรมลูกเสือ กิจกรรมญาติเยี่ยม กิจกรรมวิทยาอาสาร่วมกับ
เจ้าหน้าที่สถานพินิจเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียน กิจกรรมจิต
อาสาเพื่อสร้างความความภาคภูมิใจในตนเอง และได้รับการยอมรับจากสังคม
การเยี่ยม ญาติสามารถเยี่ยมได้สัปดาห์ละ ๓ วัน (วันจันทร์ พุธ ศุกร์) ครั้งละ ๒๕ นาที และมี
การจัดกิจกรรมเป็นพิเศษในวันพ่อวันแม่ อีกทั้ง กรณีที่ญาติไม่สามารถมาเยี่ยมได้ มีการจัดให้สามารถติดต่อ
พูดคุยแบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์
สถานพินิจได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากหลายๆ หน่วยงาน เช่น มูลนิธิเมอร์
ซี มูลนิธิคุณพ่อเรย์ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง สถานสงเคราะห์เด็กชาย ห้วยใหญ่ กลุ่ม SWING
ศูนย์ธารชีวิต ศูนย์ต่อต้านการค้ามนุษย์และเด็กถูกล่วงละเมิด มูลนิธิ A21คณะกรรมการเด็กจังหวัดชลบุรี
คณะกรรมการการจั ดทํ าข้ อมูล สถานการณ์ด้านเด็ กระดับจั งหวั ดชลบุรี พมจ.ชลบุรี โรงเรียนฟ้าใสวิ ท ยา
บ้านพักเด็กจังหวัดชลบุรี เป็นต้น
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๒. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน บ้านบึง (บ้านกรุณา ๒ เดิม) เป็นศูนย์ฝึกและอบรมฯ ซึ่ง
กระทรวงการยุติธรรมกําหนดให้มีเขตอํานาจรับเด็กและเยาวชนในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรี โดยมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 โดยมีวิสัยทัศน์ เพื่อจัดการศึกษาและสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมเป็น
องค์กรที่จะทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชน และภารกิจสําคัญ ๔ ประการ ได้แก่ (๑) การ
บําบัด แก้ไข ฟื้นฟู (๒)การป้องกัน (๓) การพิทักษ์คุ้มครอง และ (๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเข้าสู่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง
ศูนย์ฯ มีเด็กและเยาวชนเพศชายซึ่งอยู่ในความดูแลในปัจจุบัน รวมทั้งสิ้น 116 คน ซึ่งเป็น
เด็กและเยาวชนที่กระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ยาเสพติด ชีวิตและร่างกาย เพศ ความผิดเสรีภาพ อาวุธ และ
อื่นๆ ทั้งนี้ โดยส่วนใหญ่จะกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ และความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด4 เด็กและเยาวชนที่
จะเข้าสู่ศูนย์ จะต้องเป็นเด็กหรือเยาวชนที่ศาลมีคําพิพากษาแล้ว โดยเด็กหรือเยาวชนให้เข้าสู่ศูนย์ฯ ประกอบ
๓ กลุ่มซึ่ง ได้แก่ กลุ่มเด็กศูนย์ฝึกและอบรม (Rehabilitation) กลุ่มเด็กที่มีความเสี่ยงสารเสพติดหรือคดีอาญา
อันเนื่องจากครอบครัวหรือชุมชนมีความเสี่ยง (Crime Prevention) และกลุ่มเด็กที่ต้องการความคุ้มครองจาก
คดีอาญา คดีครอบครัว และที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือเป็นเหยื่อ (Protection)
กระบวนการบําบัด แก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม เพื่อที่จะสร้างความ
ปลอดภัยและป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน การบําบัด แก้ไข ฟื้นฟูที่มีประสิทธิผลและตอบรับ
กับปัญหาและสาเหตุของการกระทําผิดของเด็กและเยาวชน และการจัดกระบวนการบําบัด แก้ไข ฟื้นฟู ให้เด็ก
และเยาวชน ที่ได้รับการยอมรับและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบด้วย
• การจําแนก จะแบ่งออกเป็น กลุ่มที่หนึ่ง (กลุ่มแรกเข้า) จะมีกิจกรรมที่ปรับพฤติกรรม สร้าง
ระเบียบวินัย ฟื้นฟูจิตใจและร่างกายผ่านเรียนพละและศิลปะ กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มที่ได้รับการศึกษา/ฝึกอบรม
วิชาชีพต่างๆ กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มที่เตรียมพร้อมก่อนที่จะกลับคืนสู่สังคม กลุ่มพี่เลี้ยง เป็นเด็กและเยาวชนที่ทํา
หน้าที่ดูแลกลุ่มแรกเข้า
• การจัดทําแผนบําบัด มีการจัดทําแผนการบําบัดรายบุคคลตามคําพิพากษาของศาล และมี
การประเมินและการปรับแผนเป็นระยะโดยสหวิชาชีพ
• การจัดครูที่ปรึกษา เด็กและเยาวชนทุกคนจะมีครูที่ปรึกษาทําหน้าที่เสมือนพ่อแม่ เพื่อน พี่
ในลักษณะครอบครัว
• การบําบัด การจัดการศึกษาอบรม ซึ่งประกอบด้วยการศึกษาตามหลักสูตรสามัญ โดยได้รับ
การรับรองจาก กศน. /การศึกษาด้านวิชาชีพตามความสนใจของเด็กและเยาวชนโดยในด้านต่างๆ เช่น ช่าง
ไฟฟ้า ช่างเชื่อม ช่างคอมพิวเตอร์ ช่างตัดผม โดยเด็กและเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตร
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ในทักษะวิชาชีพ นอกจากนี้ ยังการฝึกอบรมด้านการเกษตร การจัดการธุรกิจ เช่น ร้านกาแฟ การปฐมนิเทศ
และการปัจฉิมนิเทศ
• การประเมิน เด็กเยาวชนจะไดรับการประเมินตลอดเวลาในการฝึกอบรมในศูนย์ฯ โดยมีการ
ประเมินทุก ๒ – ๓ เดือน เพื่อประโยชน์ในการจัดทําแผนการบําบัดรายบุคคล หากมีการทําผิดกฎระเบียบก็
จะต้องมีการปรับแผนตามความจําเป็นและเหมาะสม
• การปล่อยและการติดตาม ทางศูนย์ฯจะมีการเตรียมความพร้อมในการคืนเด็กและเยาวชนสู่
สังคมตลอดเวลา โดยจัดสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ให้ใกล้เคียงกับสังคมภายนอก เน้นการสร้างระเบียบวินัย
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การให้ความช่วยเหลือก่อนการปล่อยเกี่ยวกับการดําเนินการจัดทําหลักฐานทางทะเบียน
บัตรประจําตัวประชาชน หรือกรณีมีการติดเงื่อนไข ทร.๙๗ ก็จะมีการสืบเสาะประวัติและให้ความช่วยเหลือ
รวมถึงในกรณีเด็กไม่มีบิดามารดา หรือผู้ปกครองมารับหลังการปล่อยตัวก็จะประสานไปยังสถานสงเคราะห์
เด็กชายบ้านบางละมุง บ้านห้วยใหญ่ มูลนิธิเมอร์ซี มูลนิธิคุณพ่อเรย์ เป็นต้น การจัดหางานให้กับเด็กและ
เยาวชน โดยประสานกับสถานประกอบการในจังหวัดชลบุรี เช่น บริษัทไทยวัสดุฯ โรงแรมต่างๆ สถานบริหาร
น้ํามัน โรงงานอุตสาหกรรมฯ รวมถึงการติดตามความประพฤติของเด็กและเยาวชนภายหลังจากการปล่อยตัว
การลบประวัติทะเบียนอาชญากรรม ศูนย์ฯ จะประสานให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินการการลบทะเบียน
ประวัติอาชญากรรมเมื่อเด็กได้รับการบําบัดฟื้นฟูครบตามแผนและออกจากศูนย์ฯ
การป้องกัน เด็กและเยาวชนในศูนย์ฯ จะได้รับการดูแลด้านร่างกาย จิตใจ โดยการสร้าง
ทัศนคติในเชิงบวก โดยศูนย์ฯ จะเน้นการลดการใช้อํานาจและไม่ใช้ความรุนแรง สร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ สร้างความภาคภูมิใจ เปิดพื้นที่ เวทีในสังคม และการสร้างความสุขในภารกิจต่างๆ
ที่เด็กและเยาวชนได้ทํา ซึ่งเป็นกระบวนสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันการกระทําผิดซ้ําๆ
การพิทักษ์คุ้มครอง ศูนย์มีการพิทักษ์คุ้มครองเด็กเด็กและเยาวชนที่เคยใช้สารเสพติดมา
ก่อนระหว่างการรับการฝึกและอบรม โดยการตรวจหาสารเสพติดจากปัสสาวะ หรือเส้นผม เพื่อประโยชน์ใน
การฟื้นฟูบําบัด
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาเยี่ยมได้ด้วยตนเองก็สามารถ
การเยี่ยมทางไกลผ่านวิดีโอคอนเฟอร์เรนส์โดยติดต่อผ่านสถานพินิจฯทั่วประเทศ
๓. กิจกรรมที่ กสม. ได้เข้าเยี่ยมสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี และ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
3.1 การคัดกรองตาบอดสีในเบื้องค้นในสถานพินิจฯ และศูนย์ฯ โดยพบว่า มีเด็กและเยาวชน
ชายในสถานพินิจฯ จํานวน ๓ คน และ ศูนย์ฯ จํานวน ๕ คน ที่บ่งชี้ว่ามีสภาวะตาบอดสีในชั้นแรก
๓.๒ การเข้าสถานที่เชิงกายภาพ
หอนอนชาย พบว่าสภาพโดยรวมในปัจจุบันไม่แออัดสะอาด มีมุ้งลวด มีเครื่องนอน พัดลม
ระบายอากาศ ห้องสุขา มีน้ําดื่มและแก้วน้ําสะอาด มีโทรทัศน์ มีถังดับเพลิง แต่ไม่มีระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ทั้งนี้ พบว่า สภาพหอนอนไม่มีวัสดุต้นเชื้อเพลิง เช่น กองกระดาษ ตู้ไม้ ฯลฯ
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ห้องอาบน้ํา ห้องสุขา (ชาย) สภาพรวมเรียบร้อยสะอาด มีน้ําเพียงพอต่อการอุปโภค
ห้องเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนศิลปะบําบัด มีสภาพเรียบร้อยสะอาด ห้องดนตรี มีอุปกรณ์
เครื่องดนตรี เช่น กีตาร์ กลอง ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ มีโทรทัศน์ มีระบบระบายอากาศที่ดี และมีมุ้งลวด
และห้องสุขา
ห้องอาหาร สภาพเปิดโล่งมีพัดลม มีโต๊ะเก้าอี้ ถาดหลุมสะอาด มีอาหารตามหลักโภชนาการ
โดยวันที่เข้าเยี่ยม อาหารกลางวัน มีข้าว ต้มจืด ผัดซีอิ๊วมีเนื้อสัตว์ ผลไม้(แตงโม) ใส่ในภาชนะที่ปิดมิดชิดและ
สะอาด
สนามกีฬากลางแจ้งและในร่ม เพื่อเล่นกีฬา และสันทนาการอื่นๆ
ห้องแรกรับ จะใช้ห้องทํางานเจ้าหน้าที่ มีการตรวจค้นร่างกายในสถานที่มิดชิดเป็นรายบุคคล
ระบบความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด มีเหล็กดัดพร้อมกุญแจ แต่มีเจ้าหน้าที่ถือกุญแจพักอยู่
รวมกับเด็กและเยาวชนในห้องแยกต่างหาก มีกําแพงและรั้ว ทั้งนี้ไม่มีการปล่อยกระแสไฟฟ้า
๓.๓ การพูดคุยกับเด็กและเยาวชน พบว่า เด็กและเยาวชนทั้งสองแห่ง มีสภาพความเป็นอยู่
ที่ไม่ลําบาก เครื่องแต่งกายสะอาด เจ้าหน้าที่ฯดูแลเช่นบุตรหลาน ไม่มีใช้ความรุนแรง เด็กได้รับโอกาสในการ
แสดงออกและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เช่น การให้คะแนนระดับความสะอาด การเลือกหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านอาชีพตามความสนใจ เด็กและเยาวชนอาบน้ําวันละ ๒ ครั้งและเปลี่ยนเสื้อผ้าทุกวัน เช้าและก่อนเข้าหอ
นอนได้พักผ่อนตั้งแต่ 17.30 น. เป็นต้นไป ได้ดูโทรทัศน์ตั้งแต่ ๑๙.00 ถึง ๒๒.๐๐ น. โดยเฉพาะรายการกีฬา
๔. ข้อคิดเห็น
โดยภาพรวมแล้ว เจ้าหน้าที่เข้าใจหลักการด้านสิทธิมนุษยชนในระดับที่น่าพอใจ โดยให้เด็ก
และเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ โดยเชื่อว่าเป็นวิธีการแก้ไข บําบัดและฟื้นฟูที่ยั่งยืน
เด็กมีสิทธิในการเลือกโดยไม่ใช่การบังคับหรือการสั่งหากอยู่ในกรอบกฎ และกติกา แต่พบว่าในการทํางานยัง
ประสบกับอุปสรรคโดยเฉพาะการประสานกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติในการลบทะเบียนประวัติอาชญากรรม
การขาดแคลนบุคลากรทางแพทย์ โดยเฉพาะพยาบาลประจํา และห้องสมุดยังมีหนังสือจํานวนไม่มากพอ
กรณีที่ ๔

การตรวจเยี่ยมเรือนจําพิเศษพัทยา

ผู้เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมประกอบด้วย นายชาติชาย สุทธิกลม กรรมการสิทธิมนุ ษ ยชน
แห่ ง ชาติ นายสุ ร เชษฐ์ สถิ ต นิ ร ามั ย กรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ และคณะเจ้ า หน้ า ที่ สํ า นั กงาน
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
สรุปผลการตรวจเยี่ยมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การรับฟังบรรยายสรุปจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของเรือนจํา และการสํารวจสถานที่ ซึ่ง ได้แก่ แดน 4 เรือนนอนชาย แดน 6 สถานพยาบาลชาย และแดน 10
แดนหญิง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
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1. ผู้ บัญชาการเรื อนจํ า กล่ า วต้ อนรั บกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนและบรรยายสรุ ป ข้ อ มู ล
พื้นฐานของเรือนจําพิเศษพัทยามีประเด็นสําคัญโดยสรุป คือ
1.1 ข้อมูลของเรือนจํา
เรือนจําพิเศษพัทยาก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ต้องขังจากศาลจังหวัดพัทยา มีเขตอํานาจ
3 อําเภอ ได้แก่ อําเภอบางละมุง อําเภอศรีราชา และพื้นที่บางส่วนในอําเภอสัตหีบ มีพื้นที่ภายในกําแพง
เรือนจําพิเศษพัทยา 23 ไร่ พื้นที่ภายนอกกําแพง เรือนจําพิเศษพัทยา 23 ไร่ 29 ตารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมด
47 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ภายในเรือนจําเป็น 11 แดน เช่น แดน 2 การศึกษา แดน 3 โรงงานฝึกวิชาชีพ แดน 4
เรือนนอนชาย แดน 6 สถานพยาบาลชาย แดน 10 แดนหญิง เป็นต้น
ข้ อ มู ล บุ ค ลากรปั จ จุ บั น ข้ าราชการ จํ านวน 69 คน พนั กงานราชการ 11 คน
ลูกจ้าง จํานวน 9 คน พนักงานขับรถ 2 คน
ข้อมูลจํานวนผู้ต้องขัง มีจํานวนทั้งสิ้น 4,447 คน แยกเป็นชาย 3,794 คน หญิง 653
5
คน
ผู้มีความหลากหลายทางเพศ สถิติผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศจํานวน 222 คน
เป็นกลุ่มชายรักชาย และผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับจิตใจเป็นเพศชายที่ยังมิได้ผ่าตัดแปลงเพศ จํานวน 170 คน
และเป็นกลุ่มหญิงรักหญิง จํานวน 41 คน และผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับจิตใจเป็นเพศชายที่ได้ผ่าตัดแปลงเพศ
แล้วจํานวน 11 คน
1.2 การปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
1.2.1 แนวปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่มีความหลากหลายทางเพศ
เนื่องจากเรือนจําพิเศษพัทยาอยู่ในเขตอํานาจศาลจังหวัดพัทยาซึ่งเป็นพื้นที่มีความ
หลากหลายของบุ คคลทั้ งด้ านเพศและด้ านเชื้อชาติ รวมทั้ งมี แหล่ งท่ องเที่ ย วที่ สําคั ญจํานวนมากจึงทํ าให้
ผู้ต้องขังในเรือนจําพิเศษพัทยามีความหลากหลายทางเพศ เรือนจําพิเศษพัทยาได้ให้ความสําคัญต่อผู้ต้องขังที่มี
ความหลากหลายทางเพศ จึงได้กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังกลุ่มดังกล่าว ดังนี้
(1) ผู้ต้องขังชายที่แปลงเพศ เมื่อเข้ามาใหม่ตรวจพบว่ามีการแปลงเพศ คณะกรรมการ
จะทําการตรวจร่างกาย พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปโดยไม่สามารถให้อยู่ร่วมกับผู้ต้องขังชาย ในแดนขังชาย
ได้มีความเห็นส่งตัวให้ ไปควบคุ มภายแดนหญิง ทั้งนี้ การควบคุมตัวให้เป็ นไปตามหลั กสภาพร่ างกายและ
พฤติกรรมตามมติคณะกรรมการ
(2) ผู้ ต้องขั งชายที่ มี พ ฤติ กรรมเป็ น ชายรั ก ชาย (กะเทย) เมื่ อเข้ ามาใหม่ แ ละผ่ า น
คณะกรรมการตรวจสอบพฤติกรรมแล้ว จะถูกส่งตัวไปที่แดน 5 (เรือนนอนชาย 2 ส่วนแยกควบคุม) เพื่อ
พิจารณาส่งตัวไปคุมขังยังแดนอื่นที่มีความเหมาะสมต่อไป
(3) ผู้ต้องขังที่เป็นหญิงรักหญิง แยกควบคุมตัวแดน 10 เรือนนอนที่ 1 ห้อง 1 เป็น
การเฉพาะ
(4) ผู้ต้องขังที่มีลักษณะ 2 เพศ (ขณะนี้ไม่มีผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจํา)
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1.2.2 การดูแลรักษาพยาบาล
เรื อ นจํ า พิ เ ศษพั ท ยาให้ ข้ อ มู ล การเจ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น ของผู้ ต้ อ งขั ง ว่ า ในแต่ ล ะเดื อ น
มีผู้ต้องขังประสบภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินประมาณไม่เกิน 10 คน ซึ่งเป็นจํานวนที่ไม่สูงมากและสะท้อนให้เห็นว่า
ผู้ต้องขังได้รับการดูแลเอาใจใส่ด้านการสาธารณสุขที่ดี โดยในเรือนจําจะมีส่วนงานรับผิดชอบด้านสาธารณสุข
ในแดนสถานพยาบาลหรือแดน 5 โดยมีการดูแลผู้ป่วย 2 ส่วนที่สําคัญ คือ ส่วนผู้ป่วยทั่วไป และส่วนผู้ป่วย
โรคติ ด ต่ อ อย่ า งไรก็ ต าม เรื อ นจํ า พิ เ ศษพั ท ยาได้ มี ก ารอบรมความรู้ ใ ห้ แ ก่ ผู้ ต้ อ งขั ง เพื่ อ ให้ มี อ าสาสมั ค ร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ประจําเรือนนอน โดยจะเชิญเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางละมุงเดือนละ
ครั้ง และมีนายแพทย์จากโรงพยาบาลเดือนละ 2 ครั้ง มาให้ความรู้ด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาล
นอกจากนี้ประเด็นเกี่ยวกับของใช้ส่วนตัวของผู้ต้องขังหญิงโดยเฉพาะผ้าอนามัยและชุดชั้นใน
ซึ่งสังคมมักเข้าใจว่า ภาครัฐจัดสรรให้นักโทษอย่างไม่เพียงพอ ทางเรือนจําพิเศษพัทยาได้มีการจัดสรรจาก
งบประมาณของรัฐและรับบริจาคจากประชาชนทั่วไปซึ่งสามารถนําไปให้แก่ผู้ต้องขังหญิงได้อย่างเพียงพอ
1.2.3 การติดต่อสื่อสาร
เรื อ นจํ า พิ เ ศษพั ท ยาได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการติ ด ต่ อ สื่ อ สารเพื่ อ รองรั บ สิ ท ธิ ข องผู้ ต้ อ งขั ง
ในการที่มีติดต่อกับญาติ ทนายความ หรือการเข้าถึงข้อมูลการสื่อสารรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อ
โทรทั ศ น์ ต ามที่ เ จ้ า หน้ า ที่ เ ห็ น ว่ า มี ค วามเหมาะสม นอกจากนี้ การที่ เ รื อ นจํ า พิ เ ศษพั ท ยามี ผู้ ต้ อ งที่ เ ป็ น
ชาวต่างชาติจํานวนหนึ่ง เรือนจําจึงได้จัดให้มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็นภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ต้องขังชาวต่างชาติ
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ตนเองสามารถเข้าใจได้อย่างสะดวก
1.2.4 การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ
เรื อนจํ าพิ เศษพั ทยามี นโยบายไม่ ส นั บ สนุ นให้ เกิ ดการละเมิ ดทางเพศและไม่ ส่ งเสริ มให้ มี
เพศสัมพันธ์ระหว่างผู้ต้องขังด้วยกัน อย่างไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายป้องกันการติดเชื้อ HIV
โดยสนับสนุนถุงยางอนามัยแก่เรือนจําเพื่อใช้ป้องกันการแพร่เชื้อดังกล่าว ซึ่งทางสถานพยาบาลในเรือนจําได้
จัดทําบัญชีจ่ายถุงยางอนามัยให้แก่ผู้ต้องขังที่ต้องการโดยให้ลงชื่อไว้
1.2.5 การตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขังหลังกลับจากศาล
เรือนจําพิเศษพัทยาจะตรวจค้นผู้ต้องขังโดยป้องกันไม่ให้มีการล่วงละเมิดต่ อร่างกายของ
ผู้ต้องขังที่กลับจากศาล หากมีเหตุสงสัยหรือมีการข่าวว่า ผู้ต้องขังคนใดจะมีสิ่งของไว้ในร่างกายจะตรวจค้นโดย
ใช้วิธีการส่งตัวผู้นั้นไปเอ็กซเรย์ยังโรงพยาบาลหรือใช้วิธีลุกนั่ง
2. การตรวจเยี่ยมโดยการสํารวจสถานที่
2.1 โดยทั่วไปแล้ว เรือนจําพิเศษพัทยามีสภาพอาคารสถานที่ และสิ่งสาธารณูปโภคที่ได้
มาตรฐานอันสอดคล้องกับมาตรการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนหลายประการ มีการออกแบบอาคารที่เป็นสัดส่วน
แบ่งพื้นที่ภายในเรือนจําให้เกิดความเหมาะสมกับการควบคุมดูแลผู้ต้องขังได้อย่างเหมาะสม เช่น การจัดให้มี
ห้องเยี่ยม สถานพยาบาลทั้งเรือนจําแดนชาย เรือนจําแดนหญิง และห้องฝึกอบรม
2.2 ประสิทธิภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังในเรือนจํามักขึ้นอยู่กับจํานวนผู้ต้องขังกับ
พื้นที่เรือนจํา ทั้งนี้ พื้นที่ของผู้ต้องขังหญิงพบว่ามีความสะอาดกว้างขวางและได้สัดส่วนกับจํานวนผู้ต้องขังหญิง
ส่วนพื้นที่ของผู้ต้องขังชายพบว่ามีความแออัดอย่างมาก ซึ่งมีผู้ต้องขังบางส่วนต้องอาศัยใต้ผ้าใบในที่โล่งแจ้ง
กรณี นี้ ส่ งผลให้ ป ระสิ ทธิ ภ าพและคุ ณภาพชี วิ ต ของผู้ ต้ องขั ง และการใช้ ส ถานที่ ในแต่ ล ะส่ ว นมี ปั ญหา เช่ น
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ห้องนอน ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น ผลจากความอัดแอดนี้ย่อมส่งผลให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกิด
ความตรากตรําและเสี่ยงภัยด้วย
2.3 เรือนจําพิเศษพัทยาได้จัดให้มีการฝึกอาชีพ โดยเฉพาะในกรณีผู้ต้องขังหญิงพบว่า มีการ
ฝึกอาชีพหลากหลายและสามารถนําไปใช้ประโยชน์ทั้งระหว่างถูกจําคุกและภายหลังพ้นโทษ เช่น ช่างตัดผม
ทํ าอาหารและขนม การเย็ บ ปั ก ถั ก ร้ อยเสื้ อผ้ า เป็ น ต้ น สํ าหรั บ การศึ ก ษา ในแดนหญิ ง พบว่ า มี ห้ องสมุ ด
ให้บริการความรู้และมีสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาต่างประเทศเพื่อบริการแก่ผู้ต้องขังที่เป็นชาวต่างชาติ มีการให้ความรู้
ทางวิชาการแก่ผู้ต้องขังที่สนใจจากผู้ต้องขังที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
2.4 ในพื้ น ที่ ผู้ ต้ อ งขั ง ชาย และพื้ น ที่ ผู้ ต้ อ งขั ง หญิ ง มี ส ถานพยาบาลและมี บุ ค ลากรทาง
การแพทย์ให้การดูแลผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยอย่างต่อเนื่องสัปดาห์ละ 4 วัน มีการกําหนดพื้นที่ผู้ป่วยโรคติดต่อแยก
ต่างหากจากผู้ป่วยทั่วไป อย่างไรก็ตาม มีการตรวจทันตกรรมเพียงปีละ 1 ครั้ง และครั้งหนึ่งสามรถให้บริการ
นักโทษได้เพียง 200 คนเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อนักโทษที่มีอยู่
2.5 มีการกําหนดให้มีห้องสําหรับการดูแล/เลี้ยงดูเด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิง ซึ่งเป็นการให้
โอกาสผู้ต้องขังหญิงที่มีบุตรเพื่อสร้างความสัมพันธ์และให้การเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในภาวะที่ควรได้รับการเลี้ยงดูจาก
แม่โดยตรง โดยการเลี้ยงดูดังกล่าวจะกระทําได้เฉพาะเด็กที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีเท่านั้น
2.6 พื้นที่ส่วนโรงนอนของผู้ต้องขังหญิงพบว่า มีการจัดอาคารสถานที่ที่เป็นสัดส่วน มีความ
สะอาด อากาศถ่ายเทสะดวกและแสงสว่างสามารถเข้าถึงได้ การจัดสรรพื้นที่นอนอาจมีความแออัดอยู่บ้ าง
ห้องนอนแต่ละห้องมีห้องสุขาที่มีลักษณะปิดบังร่างกายส่วนล่างที่ต่ํากว่าคอ/หน้าอก และมีจุดดื่มน้ําเพื่อให้การ
อยู่ ใ นห้ อ งนอนไม่ เ กิ ด ความลํ า บากมากจนเกิ นไป นอกจากนี้ ในบริ เ วณโรงนอนมี เ ครื่ อ งซั ก เครื่ อ งนอนเครื่องนุ่งห่ม และพื้นที่ราวตากผ้า-รีดผ้าที่เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ต้องขัง
ส่วนที่สอง

การประชุมหารือทิศทางการทํางานร่วมกับ กสม.

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวทักทายผู้เข้าร่วม โดย
สรุปว่า “กสม. ชุดที่สามเริ่มปฏิบัติหน้าที่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และฝ่าฝันมรสุมต่างๆ มากมาย จนเข้า
สู่ต้นปี ๒๕๕๙ ก็ถูกปรับลดระดั บจากเกรดเอ (A) เป็นบี (B) ตามการประเมิ น ของคณะกรรมการระหว่ าง
ประเทศว่าด้วยการประสานงานสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ICC) ทําให้พ้นจากการเป็นสมาชิกเต็มรูปแบบ
และกลายเป็นผู้สังเกตการณ์ ซึ่งทาง กสม. ก็พยายามแก้ไขปัญหา ทั้งในเรื่องการปรับแก้ข้อกฎหมาย อาทิ ใน
ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... ฉบับที่อยู่ระหว่างการพิจารณาลงประชามติ ในวันที่ ๗
สิงหาคม ๒๕๕๙ การปรับแก้พระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเตรียมการ
จัดทํา (ร่าง) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ส่วนเรื่องการคุ้มกันในการปฏิบัติหน้าที่ (Immunity) ตาม
กฎหมายไทยยืนยันว่า มีกฎหมายที่คุ้มกันการกระทําอันสุจริตอยู่แล้ว แต่ทาง ICC ก็ยังต้องการให้มีกฎหมายที่
ชัดเจนในการดําเนินการ นอกจากนั้นยังมีเรื่ององค์ประกอบของคณะกรรมการสรรหา ที่ยังขาดภาคประชา
สังคม โดยร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับที่จะลงประชามติมีองค์ประกอบเรื่องการสรรหา และในร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบ ก็มีการกําหนดขั้นตอน วิธีการสรรหา และหวังว่าเรื่องเหล่านี้จะประสบความสําเร็จ เรื่องของการ
ออกรายงานที่ล่าช้า ซึ่งในยุคปัจจุบัน มีการกําหนดระยะเวลา (Road Map) ในการกําหนด โดย กสม. ตั้งกลไก
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ในการประเมินและจัดทํารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย คือ คณะทํางานพัฒนา
ระบบการติดตามและประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชน เรียกทีม MER ในการทําหน้าที่ เราไม่สามารถแก้ไข
ในอดีตได้ แต่อนาคตเราจะพยายามดําเนินการให้ดีที่สุด
ส่วนอํานาจหน้าที่ของ กสม. จากการทํางานในพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ ตามหลักการปารีส มี ๕ ข้อ
บางเรื่องอาจจะเกี่ยวโยงกัน กล่าวคือ (๑) การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน (๒) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (๓) การ
ให้คําปรึกษา/แนวนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (๔) การเฝ้าระวัง การติดตาม การ
ออกแถลงการณ์ต่างๆ และการทําข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (ซึ่งที่ผ่านมา
กสม. ได้นําเสนอทั้งเรื่องพระราชบัญญัติแร่ และรายงานผลการพิจารณาอื่นๆ) และ (๕) การสร้างความร่วมมือ
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและนอกประเทศ องค์กรระหว่างประเทศต่างๆ ภาคีเครือข่าย
ส่วนวิสัยทัศน์ของ กสม. ในปี ๒๕๕๔-๒๕๕๙ คือ การเป็นสถาบันแห่งชาติที่มีความเป็นอิสระ
ในการสร้างสังคมให้มีวัฒนธรรมการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
ในพระราชบั ญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุ ษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ ร่ างพระราชบัญญั ติป ระกอบ
รั ฐ ธรรมนู ญ ที่ จ ะลงประชามติ (วั น ที่ ๗ สิ ง หาคม ๒๕๕๙) มี ก ารกํ า หนดความหมายของสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
โดย ณ ปัจจุบัน มีการพัฒนาร่างวิสัยทัศน์ช่วงปี ๒๕๖๐ การขับเคลื่อนงานเชิงรุก การประสานงานภาคส่วน
ต่างๆ การสร้างสังคมที่มีพันธกิจ การทําให้ประชาชนได้รับความเข้าใจสิทธิมนุษยชนอย่างจริงจัง ครบถ้วน เรา
มีสิทธิในการแสดงความคิดเห็น หรือสิทธิต่างๆ แต่ก็มีข้อยกเว้น อาทิ ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับความสงบเรียบร้อย
หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน รวมถึงความมั่นคงของรัฐ ทั้งหมดนี้เป็นหลักการสากล โดยรัฐธรรมนูญ หรือ
กฎหมายไทยไม่ ไ ด้ ม โนไปเอง การทํ า ให้ ป ระชาชนได้ เ ข้ า ถึ ง การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง
นอกจากนั้นยังต้องคํานึงถึงความเข้าใจของประชาชนในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และการเคารพสิทธิ
ของผู้อื่นๆ สังคมที่ผ่านมาของประเทศไทย เราเรียกร้องสิทธิค่อนข้างมาก แต่ไม่ได้เคารพสิทธิของผู้อื่น การไม่
เคารพสิทธิถือว่าไม่เป็นการคํานึงถึงหลักการที่ควรจะเป็น ส่วนการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ กรณีของแพทย์ที่
ดูแลคนไข้ หากเราต้องการให้มีการรักษาไข้ของประชาชนโดยการผลิตแพทย์ ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะมีมากพอ
แต่สิ่งสําคัญ คือ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การป้องกันการรักษา ซึ่งจะช่วยลดโอกาสของความเจ็บป่วย กสม.
ชุดที่สาม นอกจากการคุ้มครอง จึงเน้นเรื่องการส่งเสริม การรับเรื่องร้องเรียน การทํางานเชิงรุกในการป้องกัน
การละเมิด
การจัดเวทีครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ โดยรวมภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตกเข้าด้วยกัน การ
ดําเนินการแบ่งเป็นภาคๆ เป็นความพยายามเข้าถึงประเด็นปัญหา การเรียนรู้ ประสบการณ์ความสําเร็จ (Best
Practices) และการต่ อยอด หรื อขยายผลการดํ าเนิ น งาน ซึ่ งหลายๆ เรื่ องเราสามารถนํ า องค์ ความรู้ ไ ป
ถ่ายทอดได้ ประชาชนทุกภาคส่วนที่จะแบ่งเป็นหลายกลุ่ม การดําเนินการที่จะช่วยให้กลุ่มต่างๆ มีการตั้งศูนย์
ประสานงาน หรืออํานวยการในภูมิภาค จะช่วยให้เกิดการเข้าถึง และการทํางานของ กสม. ที่จะช่วยให้เกิด
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ ผลักดันการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติ โดยการทําให้สิทธิมนุษยชนกลายเป็น
วัฒนธรรมของสังคมไทย
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วันที่สอง (วันพฤหัสบดีที่ 2๗ กรกฎาคม 2559)
ส่วนที่สาม

พิธีเปิดการจัดเวที กสม. พบประชาชน และการแสดงวิสัยทัศน์/มุมมองการทํางานด้าน
สิทธิมนุษยชน
เด็กและเยาวชนโรงเรียนเมืองพัทยา ๖ นําเสนอศิลปวัฒนธรรม “การเล่นกลองยาวเถิดเทิง”
เพื่อสร้างอรรถรสของการสัมมนาให้มีความครื้นเครง โดยการแสดงนี้ มีผู้สันนิษฐานว่าเป็นของชาวเมียนมาร์
(พม่ า ) ที่ นิ ย มเล่ น กั น มาก่ อ น เมื่ อ ครั้ ง ที่ เ ข้ า ทํ า สงครามกั บ ประเทศไทยในสมั ย กรุ ง ธนบุ รี หรื อ ต้ น กรุ ง
รัตนโกสินทร์ เวลาพักรบพวกทหารพม่าก็เล่นสนุกสนานด้วยการเล่นต่างๆ ซึ่งทหารพม่าบางพวกก็เล่น “กลอง
ยาว” และกลายมาเป็นการละเล่นของคนไทย ทั้งนี้ ยังมีเพลงดนตรีเพลงหนึ่งซึ่งดนตรีไทยนํามาใช้บรรเลง มี
ทํานองเป็นเพลงพม่าเรียกกันมาแต่เดิมว่า “เพลงพม่ากลองยาว” ต่อมาได้มีผู้ปรับเป็นเพลงระบํา กําหนดให้ผู้
รําแต่งตัวใส่เสื้อนุ่งโสร่งตา ศีรษะโพกผ้าสีต่างๆ มือถือขวานออกมาร่ายรําเข้ากับจังหวะเพลงที่กล่าวนี้ จึงเรียก
เพลงนี้กันอีกชื่อหนึ่งว่า “เพลงพม่ารําขวาน” ในขณะที่อีกความหนึ่งมีผู้กล่าวว่า การเล่นเทิงบ้องกลองยาวนี้
เพิ่งเข้ามาในเมืองไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่ 4 กรุงรัตนโกสินทร์ มีกลุ่มเมียนมาร์ (พม่า) พวกหนึ่งนําเข้ามาใน
รัชกาลนั้น มีบทร้องกราวรํายกทัพพม่า และเมื่อชาวไทยเห็นเป็นการละเล่นที่สนุกสนานและเล่นได้ง่าย ก็เลย
นิยมเล่นกันแพร่หลายจนตราบทุกวันนี้ กลองยาวที่เล่นกันในวงหนึ่ง ๆ มีเล่นกันหลายลูกมีสายสะพายเฉวียง
บ่าของผู้ตี ลักษณะรูปร่างของกลองยาวขึงหนังด้านเดียวอีกข้างหนึ่งเป็นหางยาว และบานออกในด้านปลาย
การละเล่ น ประเภทนี้ ว่ า เถิ ดเทิ ง เทิ งบ้ องนั้ น คงเรี ย กตามเสี ย งกลองยาว กล่ าวคื อ มี เสี ย งเมื่ อเริ่ มตี เป็ น
จังหวะ หูคนไทยได้ยินเป็นว่า “เถิด-เทิง-บ้อง-เทิง-บ้อง” ก็เลยเรียกตามเสียงที่ได้ยินว่าเถิดเทิง หรือเทิงบ้อง
กลองยาวตามกันไป เพื่อให้ต่างกับการเล่นอย่างอื่น
นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ กสม. และผู้เข้าร่วม
การประชุม โดยสรุปว่า
“เวที กสม. พบประชาชนในครั้งนี้ มีโอกาสได้ต้อนรับพี่น้องประชาชน ผู้แทนของภาคส่วน
ต่างๆ โดยทาง กสม. มีองค์ประกอบที่แตกต่างหลากหลาย อีกทั้งในส่วนการปฏิบัติหน้าที่
ตามวิชาชีพแล้ว ท่านประธาน กสม. (นายวัส ติงสมิตร) ก็เคยเป็นผู้พิพากษาที่จังหวัดชลบุรี
ระหว่างปี ๒๕๒๙-๒๕๓๑ และเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาการด้านกฎหมายในหลายๆ สถาบัน
ทําให้มีความผูกพันเชื่อมโยงกับพื้นที่และชุมชนดังกล่าว โดยชลบุรีมีความโดดเด่นด้าน
สถานที่ตั้งทั้งจุดผ่านไปภาคตะวันออก และเป็นเมือง ๑ ใน ๓ ของระเบียงเขตเศรษฐกิจ
(EEC) มี ก ารลงทุ น เรื่ อ งโครงสร้ า งพื้ น ฐาน การพั ฒ นาสนามบิ น อู่ ต ะเภาเป็ น สนามบิ น
พาณิชย์แห่งที่ ๓ รองรับการบิน พาณิ ชย์ และมีท่าเรื อขนาดใหญ่ ที่จุ กเสม็ด ตําบลช่ อง
แสมสาร อําเภอสัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นเมืองที่รองรับการเติบโต มีความสําคัญต่างๆ นอกจาก
อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการเกษตรแล้ว พื้นที่ทั้ง ๑๑ อําเภอยังมีความแตกต่าง
หลากหลาย มี ผ ลิ ตภั ณฑ์ ต่างๆ การเติ บ โตทั้ งการขนส่ ง โลจิ ส ต์ ติกส์ ท่ าเรื อแหลมฉบั ง
โครงการที่ ๑ และ ๒ ในขณะที่โครงการที่ ๓ กําลังดําเนินการ มีการลงทุนงบประมาณการ
ต่อเชื่อมระหว่างเส้นมอเตอร์เวย์ไปยังสนามบินอู่ตะเภา มีการเวนคืนที่ดินจํานวนหนึ่งที่อยู่
ในเขต สปก. ในแนวต่อระหว่างเส้น ๗ กับสนามบิน
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ปัญหาที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ทั้งการตั้งนิคมอุตสาหกรรม ๔ แห่ง และสวนอุตสาหกรรม ๑
แห่ง ซึ่งในพื้นที่นิคม หรือสวนจะมีการควบคุมดูแลค่อนข้างดี แต่โรงงานที่อยู่ภายนอกนิคม
ซึ่งมีประเภทที่สร้างมลภาวะจํานวนมาก ทําให้เกิดปัญหา โรงงานทั้งหมด ๔,๓๐๐ กว่าโรง
ในขณะที่มีพื้นที่ประมาณ ๔,๓๐๐ กว่าตารางเมตร นั่นหมายถึงความหนาแน่นมีเป็นอย่าง
มาก ชลบุรีมีเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ๒ แห่ง คือ พัทยา และบางแสน การขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จ ๖๓,๐๐๐ กว่ า ล้ า นบาท และมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ของประชากรในพื้ น ที่ ปี ล ะ
๕๒๒,๐๐๐ กว่าบาท รายได้ประชากรต่อคนต่อปีสูงเป็นอันดับสาม มีนักท่องเที่ยวเข้ามาปี
ละ ๑๐ กว่าล้านคน
นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวรายงานและ
แจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดเวที กสม. พบประชาชน โดยสรุปว่า
“ในนามของสํานักงาน กสม. มีการจัดเวที กสม. พบประชาชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ใน
๔ ภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดเวทีการนําเสนอข้อมูล บทบาทหน้าที่ของ กสม.
ในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เพื่อรับฟังความเห็นของเครือข่ายของประชาชนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ การรั บ ฟั ง ข้ อ เสนอแนะ และใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการจั ด ทํ า รายงานประเมิ น
สถานการณ์ เพื่อสร้างความร่วมมือ การจัดตั้งกลไกในพื้นที่ในลักษณะศูนย์ประสานสิทธิ
มนุษยชน และเพื่อให้เครือข่ายได้สานความร่วมมือในการทํางานร่วมกับ กสม. การจัดเวที
ครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๔๕๓ คน ประกอบด้วย ผู้แทนภาคส่วนทั้งภาคประชาชน ภาค
ประชาสังคม ภาครัฐ เครือข่ายการศึกษา ประชาชนทั่วไป สื่อมวลชน โดยสํานักงาน กสม.
จะนําความคิดเห็น และข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการจัดทํารายงานประเมินสถานการณ์สิทธิ
มนุ ษ ยชน และเป็ น ประโยชน์ ใ นการกํ า หนดทิ ศ ทางในการพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ
ระหว่าง กสม. กับภาคีที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบของการจัดการเวทีทั้งการประชุมร่วม การ
ประชุมกลุ่มย่อย การนําเสนอข้อมูลนิทรรศการ การให้คําแนะนําด้านกฎหมาย การเสวนา
และชมภาพยนตร์ด้านสิทธิมนุษยชน”
นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวเปิดการจัดเวที กสม. พบ
ประชาชน โดยสรุปว่า
“จากการมาเยือนพัทยา เห็นพื้นที่ของการประกอบธุรกิจที่ขยายตัวจํานวนมาก และมี
ปรากฏการณ์ที่เรากําลังจะต้องหาแนวทางในการทํางานร่วมกัน ทั้งเรื่องการลงประชามติ
ในร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช .... โดย กสม. ก็พยายามสร้างกลไก
ในการทํางานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ และภูมิภาคต่างๆ การทํางาน
วั น นี้ จึ ง เป็ น การแนะนํ า ตั ว ของ กสม. ซึ่ ง เป็ น ชุ ด ที่ ส าม ได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ในวั น ที่ ๒๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ มีภารกิจตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ ใน ๒ ด้านหลัก คือ การคุ้มครอง และการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่ง กสม.
จะต้องตรวจสอบ และรายงานการกระทํา หรือการละเลยการกระทําอันเป็นการละเมิด
สิทธิมนุษยชนที่มิได้เป็นไปตามพันธกรณีระหว่างประเทศ และเสนอมาตรการที่เหมาะสม
รายงานสรุปเวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก (๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
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ต่อส่วนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกิจกรรมทั้งการนําเสนอ
ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ การสื่อสารสถานการณ์ปัญหา ซึ่งภารกิจการส่งเสริมเป็นงานเชิงรุก
ที่มีความสําคัญ อันจะนําไปสู่การสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนที่จะเป้าหมายการสร้าง
สังคมไทยที่เข้มแข็ง เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชีวิตของสังคมไทยที่มีความเอื้ออาทร
การดูแลซึ่งกันและกัน การรู้จักแบ่งปัน การรักษาความดีงานและสร้างสังคมไทยน่าอยู่
ดํารงอยู่อย่างมีคุณภาพ และยั่งยืน มีการนําหลักสิทธิมนุษยชนมาใช้ยึดโยง การดูแลมิให้
เกิดความขัดแย้ง การนําเสนอแนวทางสหวิทยาการมาใช้แก้ไขปัญหา การจัดเวที กสม. พบ
ประชาชนที่ผ่านมาทั้ง ๒ ครั้ง รวมถึงครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๓ ทําให้เห็นข้อมูลสถานการณ์ปัญหา
ที่ แ ตกต่ า งหลากหลายครอบคลุ ม เรื่ อ งสํ า คั ญ ๆ ทั้ ง เรื่ อ งอุ ต สาหกรรม ธุ ร กิ จ
ทรัพยากรธรรมชาติ การเติบโตของเมือง สถานะและสิทธิของบุคคลทางกฎหมาย และ
อื่ น ๆ ซึ่ งในการจั ด งานครั้ งนี้ จ ะนํ า เสนอ และมี การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ในการประเมิ น
สถานการณ์ ตลอดจนการนํ าเสนอแนวทางใยการสร้ า งความร่ ว มมื อต่ างๆ อย่ างเป็ น
รูปธรรม และต่อเนื่อง การเข้าร่วมเวที กสม. พบประชาชนของทุกท่านแสดงให้เห็นถึงการ
ร่วมมือ ร่วมใจในการแก้ไขปัญหา
จากนั้นเป็นการแสดงวิสัยทัศน์/มุมมองการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดําเนินรายการโดย นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อํานวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจน
อักษร
นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อํานวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร เริ่มต้นดําเนินการแสดง
วิสัยทัศน์/มุมมองการทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของ กสม. โดยกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งในที่ประชุม
และที่ รั บ ฟั งผ่ านวิ ทยุ กระจายเสี ย งถ่ ายทอดสด ทั้ งนี้ เพื่ อเป็ น การบริ ห ารเวลาให้ เกิ ดประโยชน์ สู ง สุ ด กั บ
ระยะเวลาที่อยู่ จะใช้เวลาราว ๔๕ นาที ในการนําเสนอภาพรวมทั้งด้านวิสัยทัศน์/มุมมองการทํางาน การ
ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนของ กสม.
นายวัส ตังสมิตร ประธานกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ นําเสนอโดยสรุปว่า “การ
นําเสนอเวที กสม. พบประชาชนครั้งที่สาม ขอสรุปว่า โดยหลักการปฏิบัติงานของ กสม. ทั่วโลก มีหน้าที่การ
ส่งเสริม การคุ้มครอง การให้คําปรึกษา การเฝ้าระวัง (ผ่านการนําเสนอความเห็นต่อสาธารณะ) และการมี
ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งใน และระหว่างประเทศ กสม. ใช้อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พุ ทธศั กราช ๒๕๔๒ ซึ่ งอยู่ ร ะหว่ างการแปลงเป็ น พระราชบั ญ ญั ติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ หากการลงประชามติของวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผ่าน ในเรื่องวิสัยทัศน์ การสร้าง
สังคมไทยที่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ โดยมีพันธกิจ การขับเคลื่อนงานเชิงรุก การทํางาน
ส่งเสริม การรับเรื่องร้องเรียน ในด้านการทํางาน กสม. ทํามาหลายด้าน แต่อาจจะเห็นผลงานไม่มาก ขออภัยที่
การประชาสัมพันธ์อาจจะยังไม่มาก แต่จะพัฒนาเป็นงานเชิงรุก และมีการทํางานกับเครือข่ายมากขึ้น บุคลากร
๒๐๐ กว่าคน และภารกิจทั่วประเทศ การทํางานให้สําเร็จต้องอาศัยความร่วมมือกับเครือข่าย ทั้งยุทธศาสตร์
ในการระดมพลังภาคีเครือข่ายในการทํางาน ซึ่งจะต้องลงระดับการปฏิบัติให้ได้ เป้าหมายของ กสม. สรุปได้ว่า
ต้องดําเนินการให้ประชาชนได้เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทําให้ประชาชนได้เข้าถึง
รายงานสรุปเวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก (๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
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การที่ได้รับความคุ้มครอง องค์ความรู้อย่างง่าย และถ้วนทั่ว การสร้างให้ประชาชนได้เคารพสิทธิของผู้อื่น หาก
มีแต่สิทธิไม่มีหน้าที่ สังคมก็วุ่นวาย ไม่สงบสุข ดังนั้นจะเน้นที่การส่งเสริมที่เป็นงานเชิงรุกที่ กสม. เพื่อลดการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน”
นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นําเสนอโดยสรุปว่า “กสม. ชุดที่สาม
มีสุภาพสตรี ๔ คน ในขณะที่มีสุภาพบุรุษ ๓ คน จึงเป็นการแสดงศักยภาพของผู้หญิงทั้งเรื่องการส่งเสริม และ
การตรวจสอบสิ ทธิ มนุ ษยชน ในรอบ ๗ เดือนที่ผ่านมา กสม. ได้รับเรื่องร้ องเรียนทั่ว ประเทศจํานวนมาก
โดยเฉพาะสิทธิชุมชน ทั้งการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดระเบียบชายฝั่ง ที่ดินแสมสาร และการเวนคืนที่ดิน รวมถึง
สถานะของบุคคล กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น ตลอดจนการลงทุนของนักธุรกิจสัญชาติจีนในธุรกิจการเกษตร การ
สํารวจข้อมูลต่างๆ ผู้หญิงมีบทบาททั้งในการขับเคลื่อน การให้ข้อมูล การมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ ในหลาย
พื้นที่มีการใช้ต้นแบบในการทํางาน อาทิ อ่าวอุดม ในการสร้างการทํางานร่วมกันเป็นอย่างดี ในส่วนของพื้นที่
ภาคตะวันออก มีธุรกิจการท่องเที่ยว การบริการมาก ทําให้เห็นว่ามีแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตามจํานวนมาก
สิ่งที่ประชาชนต้องการ สิทธิขั้นพื้นฐาน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทั้งในพื้นที่ซึ่งมีกลุ่มประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะ
ในพื้ น ที่ ชุ่ ม น้ํ า (ตามที่ กํ า หนดไว้ ใ นอนุ สั ญ ญาแรมซาร์ หรื อ Ramsar Convention on Wetlands) ซึ่ ง มี
ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนั้น ยังมีโอกาส หรือความเสี่ยงที่มาจากการใช้แผน หรือนโยบายการพัฒนา
อย่างเข้มข้น โดยขาดการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
นายชาติ ชาย สุ ทธิ กลม กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ นํ าเสนอว่ า “จากฐานความ
รับผิดชอบสิทธิในกระบวนการยุติธรรม โดยในส่วนของ กสม. เน้นที่ต้น และปลายน้ํา นั่นคือ สิ่งที่ปฏิบัติโดย
เจ้าหน้าที่ตํารวจ/ปราบปราม และเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ หรือพินิจ แต่ในส่วนของกลางน้ํา คือ การพิจารณาของ
ศาล มิได้อยู่ในหน้าที่ของ กสม. การทํางานดูตามความยุติธรรมที่รองรับกับหลักปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชน
และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การติดตามคําสั่ง หลักการในการปฏิบัติที่รองรับไว้ในรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของ
รั ฐ จะเป็ นผู้ ที่ล ะเมิ ดต่ อสิ ทธิ มากที่ สุ ด เนื่ องจากการปฏิ บั ติที่ไม่ ตรง หรื อเกิ น เลยจากที่ กฎหมายให้อํานาจ
กลายเป็นข้อขัดข้องละเมิดต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีแนวคิด หรือหลักคิดที่แตกต่างกัน ในส่วนที่สอง ผู้ที่
ได้รับผลกระทบ หรือประสงค์จะร้องเรียนการกระทําใดๆ ที่ละเมิด ขอให้รีบแจ้ง ร้อง บอก กับ กสม. เนื่องจาก
แนวทางใน กสม. ชุดที่สาม โดยเฉพาะในสิทธิในกระบวนการยุติธรรม หรืออื่นๆ จะมีการดูเรื่องอย่างรวดเร็ว
เพื่อให้เห็นว่า การกระทํานั้นจะต้องดําเนินการอย่างไรให้ชัดเจน ประการที่สาม เรื่องสิทธิในกระบวนการ
ยุติธรรมสูงมาก พอๆ กับสิทธิชุมชน หรือฐานทรัพยากร แต่การพัฒนาด้านนี้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย และสิทธิ
มนุษยชนที่ชัดเจน ทาง กสม. จะปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การขอความร่วมมือในการค้นหาความจริง
ข้อเท็จจริง เพื่อนําไปสู่การสรุปและจัดทําเป็นข้อเสนอแนะต่อไป”
นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นําเสนอว่า “จากการทํางานด้าน
สิทธิเด็กและการศึกษา การเจรจาที่ผ่านมาในช่วง ๗ เดือน กับพลเอกดาวพงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อสรุป (๑) การตรวจตาบอดสีโดยครู ใช้เครื่องมือของ ดร.อิชิฮาร่า (จากญี่ปุ่น) ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดการทํางานในแง่มุมต่างๆ ทั้งการทําใบขับขี่ และอื่นๆ ที่เหมาะสม ซึ่งจะมีการตรวจสําหรับเด็ก
ทั้งหมด (๒) การจัดทําโครงการรองรับ/การจัดทําหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา ซึ่ง กสม. ได้จัดทําเอกสาร
หลักสูตร และข้อเสนอแนะเสนอไปที่ กระทรวงศึ กษาธิการ เน้นการเรียนการสอนจากชั้นอนุบาลไปจนถึ ง
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มัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั้งด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่อยู่ร่วมกับสังคมได้
และ (๓) การดูแลเด็กในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกอบรม ปัญหาที่มีอยู่ทั้งการลบประวัติเด็ก ซึ่งกฎหมายกําหนด
ว่า หากผ่านการฝึกอบรมจะมีการลบประวัติ แต่ในทางปฏิบัติยังมีข้อติดขัด มีการลงประวัติ และกลายเป็นการ
ตี ตราสํ าหรั บ เด็ ก นอกจากนั้ น ทราบว่ า หลายๆ องค์ กร หรื อสมาคมได้ ให้ ความสํ าคั ญกั บ การทํ ากิ จ กรรม
ทางเลือก ทั้งเรื่องการฝึกอบรมอาชีพ การพัฒนาทักษะทางการกีฬา และการสร้างความมั่นคงในชีวิตอาชีพ
สิทธิเด็กและการศึกษาจึงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นๆ”
นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่ งชาติ นําเสนอว่า “ผู้ละเมิดสิทธิ
มนุษยชนส่วนใหญ่ คือ รัฐและทุนที่ไม่มีธรรมาภิบาล ทุนสามานย์ คือ ธุรกิจที่ไม่มีธรรมาภิบาล ซึ่งก็จะส่ง
กระทบโดยรวมต่ อสิทธิด้านสุขภาพ และมี การละเมิ ดสิ ทธิในกลุ่มผู้ ด้อยโอกาสในหลายๆ กลุ่ ม ทั้ งการค้ า
ประเวณี ผู้พิการ ผู้ข้ามเพศ ผู้ที่ปัญญาอ่อนแต่กําเนิด หรือหลังจากที่กําเนิด ซึ่งกลายเป็นผู้ด้อยโอกาส การ
กระทํา หรือละเลยการกระทําจะส่งผลกระทบต่อคนกลุ่มดังกล่าว สังคมจะต้องให้โอกาสดูแลให้เหมือนคนปกติ
การไม่เลือกปฏิบัติโดยเหตุของความแตกต่าง ดังนั้น ในการขับเคลื่อนทั้งเรื่องการสร้างความเข้าใจ ความเข้าถึง
และอื่นๆ มีความจําเป็น สังคมที่เรากําลังเดินสู่การเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งแก่ก่อนรวย รวมถึงสังคมที่มองมิติทางเพศ
ในไม่กี่มิติ ไม่เห็นความแตกต่างหลากหลาย การไม่มีการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม ไม่เคารพสิทธิมนุษยชน
การปฏิรูปกฎหมายที่จําเป็น การขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีพระราชบัญญัติต่างๆ หรือนโยบายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง การขาดการเชื่อมโยงกับมิติอื่นๆ ทั้งสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นวาระของ
โลก เป็นพื้นฐานที่กินและจับต้องได้”
นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นําเสนอว่า “กสม. เหมือน
เป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชน หรือสังคมไทย ซึ่งนอกจากศาลยุติธรรม ซึ่งจะต้องส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน อันเป็นเรื่องใหญ่ เนื่องจากติดตัวมาแต่เกิด และอยู่จนถึงตาย สิทธิมนุษยชน คือ ศักดิ์ศรีความเป็น
มนุษย์ ซึ่งครอบคลุมการมีชีวิตที่ดี มีคุณภาพขั้นพื้นฐาน โดยรัฐทําหน้าที่ในดูแล ทั้งการเคารพ การคุ้มครอง
และการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ในขณะที่หากเกี่ยวโยงกับภาคธุรกิจด้วยก็จะมีการนํามาตรการในการเยียวยามาใช้
ประกอบ โดยใน กสม. ชุดปัจจุบัน มีความพยายามนํากระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้ในการดําเนินงาน การทํางาน
ติดตาม ตรวจสอบ การเชิญหน่วยงานต่างๆ มาร่วมทํางาน การสรุปเนื้อหา การออกข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมจะเกี่ยวโยงกับการดําเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ทั้งเรื่องภาวะปากท้อง สิทธิมนุษยชนต้องเป็นไปเพื่อการกินได้
ในส่วนของงานที่นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รับผิดชอบทั้ง
สิทธิพลเมือง สิทธิผู้หญิง และสิทธิความเป็นธรรมในพื้นที่จังหวัดภายแดนภาคใต้ กลไกของ กสม. ทั้งสิทธิตาม
กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน มีการเกิดขึ้นอย่างไร และตรงไหน อาทิ ต้นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา กลไกของ
กสม. จะเข้าไปเกี่ยวข้องใน ๒ ช่วงหลักๆ คือ ต้น และปลายน้ํา โดย กสม. จะทําหน้าที่เป็นสะพานการเชื่อมโยง
การปฏิบัติหน้าที่ ตลอดจนดูแลให้การปฏิบัติต่างๆ อยู่ในมาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเกี่ยวข้อง เรา
จะเห็ น ว่ า กสม. ต่ างกั บ หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติธรรม โดยเฉพาะในกระบวนการของศาล และสิ ทธิ
มนุษยชนจะต้องเป็นสิ่งที่กินได้และเกี่ยวโยงกับชีวิตประจําวัน”
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ส่วนที่สี่

การอภิปรายเรื่อง “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตก
การอภิปรายเรื่อง “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตก ดําเนินรายการโดย นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อํานวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร
ผู้ดําเนินรายการกล่าวเริ่มต้นนําเสนอกระบวนการอภิปราย โดยใช้เวลา ๑ ชั่วโมง โดยขอให้ผู้
อภิปรายนําเสนอเรื่องความสําคัญของสิทธิมนุษยชนกับกระบวนการภาคประชาสังคม พลเมืองในพื้นที่ ข้อ
ค้นพบ และข้อเสนอต่อ กสม. ในการทํางานให้เกิดการเข้าใจ เข้าถึง และอื่นๆ
นายสั มพั น ธ์ ศรี รั ต นกู ล ประธานสมั ชชาการคุ้ มครองชุ มชน จ.สระแก้ ว (ข้ า ราชการ
บํานาญ) ผู้แทนภาคประชาสังคม นําเสนอโดยสรุปว่า
“ประสบการณ์ ในการรับ ราชการตลอด ๓๕ ปี เราไม่ เคยได้ ยิ น คํ าว่ าสิ ทธิมนุ ษยชนอย่าง
ชัดเจนในภาครัฐ แต่อาจจะได้ยินผ่านสื่อ หรือการอ่าน ทั้งเรื่องความบกพร่องของประเทศไทย และการกระทํา
ต่อประชาชน โดยส่วนใหญ่เป็นการกระทําจากเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ค่อยมีความเข้าใจ การบอก
ประชาชนถึงการกระทําตามบทบาทหน้าที่ กฎเกณฑ์ หรือกฎหมายเท่านั้น ดังนั้น หลังจากที่เกษียณมาอยู่ใน
พื้นที่ชุมชน (บ้านหนองพระบาท ต.แม่โจด) ก็เห็นว่า ประชาชนในพื้นที่ยังไม่เข้าใจว่า อะไรคือ การละเมิดสิทธิ
มนุษยชน โดยจะเห็นได้จากการนํากากขยะของเสียอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่ การไม่มีช่องทางในการร้องเรียน
สิทธิมนุษยชน การร้องเรียนต่อกลไกที่มีอยู่ก็ไม่มีความคืบหน้า
ดังนั้น จึงเห็นความสําคัญที่ กสม. จะต้องมีกิจกรรมที่จะสร้างความรู้ ความเข้าใจ การพัฒนา
องค์ความรู้ และการเชื่อมโยงกับเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ ประชาชนถูกละเมิดจากการที่เขาไม่รู้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ก็ไม่รู้ และมีการสั่งการแบบกดทับ หรือกดขี่ประชาชน ทําให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชน การที่ชุมชนท้องถิ่น
ต้องสามารถจัดการตนเองได้ โดยหาก กสม. จะมีการทํางานกับเครือข่าย หรือจัดตั้งศูนย์ประสานใดๆ จะต้อง
คํานึงถึงการบริหารจัดการที่มาจากประชาชน เน้นการกระจาย หรือการเข้าถึงอย่างมีระบบ ในขณะที่ภาคี
สนับสนุน หรือวิชาการอาจจะช่วยทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของขบวน หรือการขับเคลื่อน”
นายกั ญ จน์ ทั ต ติ ย กุ ล เครื อ ข่ า ยวาระเปลี่ ย นตะวั น ออก ผู้ แ ทนองค์ ก รพั ฒ นาเอกชน
นําเสนอโดยสรุปว่า
“เหตุ ก ารณ์ ใ นอดี ต ที่ ผ่ า นมาที่ ส ร้ า งการเปลี่ ย นแปลง มี ๓ ช่ ว ง คื อ การใช้ แ ผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงการผลิ ต เพื่ อ อยู่ กิ น มาค้ า ขาย การค้ น พบแหล่ ง
ทรัพยากรธรรมชาติด้านการพลังงาน และการตั้งนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ทําให้เกิดผลกระทบ หรือการสูญ
สลายของชุมชน มีการขับเคลื่อนของกลุ่มต่างๆ เป็นเครือข่ายวาระเปลี่ยนตะวันออก การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ของเศรษฐกิจจากเกษตรร้อยละ ๓๐ เป็นร้อยละ ๕ ในปี ๒๕๒๔ มาเป็นภาคอุตสาหกรรมร้อยละ ๖๕ มีการ
แย่งชิงทรัพยากร ปัญหามลพิษทั้งจากการผลิตทางอุตสาหกรรม และกากของเสีย หลังจากการทบทวน ๓๐ ปี
บูรพา เกิดข้อตกลงของผู้ เข้ าร่ว มงานมากกว่า ๒๐๐ คน สร้างวาระภูมิภาค การเปลี่ยนตะวัน ออก จากปี
๒๕๕๔ โดยมีการขับเคลื่อนร่วมกันขององค์กรต่างๆ มากกว่า ๖๐ แห่ง มีการเปลี่ยนแปลงผู้กําหนดการพัฒนา
โดยใช้ประชาชนในพื้นที่ การเปลี่ยนวิธีการวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ต่างๆ (GDP) ซึ่งไม่หยิบโยงคน
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ในพื้นที่ และเปลี่ยนการพัฒนาที่มีความยั่งยืน สร้างอนาคตที่สดใส การทํางานหลังจากปี ๒๕๕๔ มีการทํา
ยุทธศาสตร์ ๓ ด้าน (3 S) คือ
ก. การวางภาพอนาคต (Scenario Planning) ซึ่ ง เป็ น สร้ า งภาพของความคาดหวั งที่
ประชาชนในสังคมต้องการเห็นร่วมกัน ในสถานการณ์ที่ยังไม่เห็นความชัดเจน (ตัวอย่าง การดําเนินงานใน
ประเทศอัฟริกาใต้ ซึ่งมีความเห็นภาพแทนคือ ฟลามิงโกโบยบิน เป็นการสร้างความเคารพต่อพวกพ้อง และ
ความสงบสุขต่างๆ) ส่วนนี้ ถือว่ามีความสําคัญ เนื่องจากในภาพอนาคตของภาคตะวันออก จะพิจารณาทั้งเรื่อง
กระแสโลก การเมือง นโยบาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยทําให้เห็น
ถึงลักษณะของวิถีต่างๆ ใน ๓ ลักษณะที่สําคัญ คือ
(๑) วิถีทนปากปล่อง ซึ่งเป็นการตามและแข่งจนกับกระแสโลก การเมืองแบบรวมศูนย์ ที่ไม่
มีคุณภาพ ประชาธิปไตยแบบตัวแทนไร้ประสิทธิภาพ นโยบายเน้นด้านเศรษฐกิจ โดยบริษัทขนาดใหญ่ครอง
อํานาจ ทุนต่างชาติมีบทบาทสําคัญ มุ่งสู่ “สังคมบริโภคนิยม” และสร้างคาร์บอนสูง การใช้ฐานเทคโนโลยี
ต้นทุนต่ํา การมีระบบที่เอื้อการลงทุน และการมีทรัพยากรธรรมชาติลดลง สิ่งแวดล้อมแย่ลง
(๒) วิถีทุนก้าวหน้า แสดงเป็นภาพแบบเมืองยุโรปที่อยู่ร่วมระหว่างชุมชน และธุรกิจ
(๓) วิถีไทสร้างสรรค์ เน้นการรู้เท่าทันกระแสโลก การกระจายอํานาจทางการเมือง และ
ระบบการเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีประชาธิปไตยทางตรง การเน้นนโยบายด้านคุณภาพชีวิต ปฏิวัติการศึกษา
เน้นสร้างผู้ประการนโยบายสุขภาพแบบ “สร้างนําซ่อม” การมีเศรษฐกิจที่แตกต่างหลากหลาย ทั้งธุรกิจขนาด
เล็ก กลาง ใหญ่ มีทุนในระดับท้องถิ่นที่มีความสําคัญ และเพิ่มจํานวนผู้ประกอบการ
ข. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ค.การประเมิ น ผลสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ (Strategic Environmental
Assessment) การประเมินเพื่อให้เห็นความเหมาะสมของการใช้ทรัพยากร หรือสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อน
ที่จะกํากับทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน
ทั้ ง นี้ ขอเน้ น ย้ํ า แนวทางในการปฏิ บั ติ การปฏิ วั ติ ด้ ว ยฟางเส้ น เดี ย ว (One-Straw
Revolution) โดยอธิบายไว้ว่า เราไม่ต้องกังวลถึงเป้าหมายมากนัก แต่ให้คํานึงว่า เราอยู่ในกระบวนการที่
ถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ นั่นแหละจะทําให้เราไปถึงเป้าหมายที่คาดหวัง”
นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช ประธานสภาการบริหารจัดการน้ําคลองหลวง ตุลาการศาล
ปกครอง (อดี ต ที่ ปรึ กษา บริ ษัท อมตะ คอร์ ปอเรชั่ น จํ า กั ด (มหาชน) และอดี ตผู้ ว่า ราชการจั งหวั ด)
นําเสนอโดยสรุปว่า
“การเข้าร่วมเวที กสม. พบประชาชนในวันนี้ ทําหน้าที่ประธานสภาการบริหารจัดการน้ํา
คลองหลวง โดยมีความเป็นมาตั้งแต่การรับราชการจาก อ.บ้านฉาง ซึ่งเห็นผลกระทบจากมลพิษ และย้ายมา อ.
พนัสนิคม ได้ทํางานโดยหลังจากนั้นได้ทําหน้าที่ในส่วนของการบริหารจัดการ และดูแลพื้นที่จังหวัดที่ มีการ
สร้างนิคมอุตสาหกรรม ทั้งในตําแหน่งรองผู้ว่าราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดต่างๆ ทั้งที่น่าน ชลบุรี
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ยโสธร และฉะเชิงเทรา ซึ่งมีกระบวนการในการดําเนินงานที่จะต้องเกี่ยวข้องทั้งกับแรงงานข้ามชาติ และ
แรงงานสัญชาติไทย ซึ่งยังขาดความรู้ ความเข้าใจ และไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการ หรือกลไกในการส่งเสริม
และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ซึ่งส่งผลให้ต้องมีการพิจารณาทั้งเรื่องแนวทางในการแก้ไขปัญหาปากท้อง การ
ประสานงาน/สร้ า งความเป็ น ธรรมระหว่ า งชุ ม ชน ธุ ร กิ จ และหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตลอดจนการสร้ า ง
กระบวนการที่เพื่อการเจรจาต่อรอง การบริหารจัดการร่วม อาทิ รูปธรรมของสภาการบริหารจัดการลุ่มน้ํา
คลองหลวง ทํากระบวนการระดมปัญหา/สถานการณ์ การแก้ไขปัญหา และการติดตามการแก้ไขปัญหาต่างๆ
โดยสิ่งสําคัญ คือ การสร้างความไว้วางใจ และการมองแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน
การทํางานกับสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก เรื่องการ
ต่อต้านการทุจริต เห็นเรื่องสําคัญ คือ การจัดตั้งชุมชน/ผู้ปฏิบัติงานที่มีจิตสํานึกในการปฏิบัติงาน การเป็น
พลเมืองที่ดี การเปิดใจ การสร้างการมีส่วนร่วมตามเป้าหมายต่างๆ”
ดร.สมนึก จงมีวศิน ประธานเครือข่ายภาคประชาสังคมจังหวัดชลบุรี อาจารย์ประจํา
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร นักวิชาการด้านสิทธิชุมชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา นําเสนอ
โดยสรุปว่า
“ในประเด็นที่จะนําเสนอคือ สิทธิของชุมชนเมือง เนื่องจากพื้นที่มีการพัฒนา เปลี่ยนแปลง
จากชุมชนเกษตรดั้งเดิม เป็นเกษตรกึ่งเมือง หรือเมือง มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางกายภาพ และวิถีชีวิต ทําให้มี
การใช้พื้นที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นเป็นการสร้างรายได้ประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) ซึ่งเป็นค่า
ใช้วัดรายได้ หรือเงินของประชากรทั้งหมด การพัฒนาเรื่องนี้มาจากปี ๒๕๐๔ (จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีต
นายกรัฐมนตรี) การพัฒนาการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้งแบบเข้มข้น แบบพิเศษ หรือ
แบบจําเพาะ กระทบกับการเวนคืนพื้นที่ การพัฒนาโลจิสต์ติก (Logistics) และอื่นๆ การพัฒนาเมืองมีหลาย
แบบ แต่ประเทศไทยเน้นที่การพัฒนาเมืองเชิงอุตสาหกรรมขนาดต่างๆ รวมถึงธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้อง เกิด
การจํากัด หรือแย่งชิงพื้นที่ในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ
การทํางานในภาคประชาสังคมทําให้เห็นว่า ในหลายๆ ครั้ง หลายๆ สถานการณ์ แรงกดทับ
ของการพัฒนาจะเบีย ดขั บ ทําให้บางครั้งลืมไปว่า สิทธิของบุคคล หรือสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างไร มีความ
เกี่ยวข้องกับอะไร การพัฒนาเมืองทั้งแบบการสร้างถนนขนาดใหญ่ มอเตอร์เวย์ และอื่นๆ ส่งผลกระทบทั้งจาก
โครงสร้างความสัมพันธ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป การมีวิถีวัฒนธรรมร่วมที่ขาดออกจากกัน การเพิ่มขึ้นของ
อุบัติเหตุ/อุบัติภัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการมีค่าใช้จ่ายจํานวนต่างๆ มากขึ้น ซึ่งหากเทียบลักษณะของ
นิคมอุตสาหกรรม อย่างกรณีของอมตะ มีพื้นที่ ๒๒,๓๘๓ ไร่ แต่อาจจะไม่มีการพัฒนาแบบเต็มพื้นที่ เนื่องจาก
จะต้องพิจารณาทั้งเรื่องความเหมาะสม และความสามารถในการรองรับได้
ดั งนั้ น มาตรการต่ างๆ อาทิ การประเมิ นผลสิ่ งแวดล้ อมในระดั บ ยุ ทธศาสตร์ (Strategic
Environmental Assessment) ซึ่ งเป็ น การประเมิ น เพื่ อให้ เห็ น ความเหมาะสมของการใช้ ทรั พยากร หรื อ
สิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อน ที่จะกํากับทิศทางในการพัฒนาร่วมกัน จะต้องนํามาใช้ควบคู่กันไป ในขณะที่
จะต้องรับฟังประชาชนในพื้นที่ การพัฒนาที่สร้างภาพเศรษฐกิจแบบมหภาค ทั้ง GDP และการพึ่งพาตัวเลข
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การลงทุนที่เกิดจากการลงทุนของทุนต่างประเทศ ซึ่งเป็นภาพของการบริหารจัดการแนวดิ่ง เป็นการดูดกิน
และแย่งชิงทรัพยากรต่างๆ ทําให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาพรวม”
การสะท้อนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการประชุม
•
ปัญหาที่เกิดขึ้นมาจากการใช้นโยบายของรัฐโดยส่วนใหญ่ การแย่งชิงที่ดินในแนว
การพัฒนา มักจะมาจากการให้ข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐที่ออกนโยบายกับภาคธุรกิจ ทําให้เกิดการเปลี่ยนมือ
ของทรัพยากร กระบวนการที่รัฐจัดการ หรือวางการพัฒนาไว้แล้ว มักจะไม่มอง หรือมองข้ามกระบวนการ
ทํางานของภาคประชาชน การทํางานของ กสม. ในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน ไม่คาดหวังการทํางานของ ๗
อรหันต์ ซึ่งในกระบวนการที่จะเป็นจริง คงเน้นที่การทํางานของภาคประชาชนเป็นหลักสําคัญ หาก กสม. จะ
สนับสนุนใดๆ ก็ขอให้พิจารณาให้ครอบคลุมกระบวนการของภาคส่วนต่างๆ อย่างถ่องแท้ มิได้เอนเอียงไปทาง
อุตสาหกรรม หรือแรงงาน การพัฒนาของประชาชนทั้งภาคแรงงาน หรืออื่นๆ จะต้องได้รับการพิจารณาหนุน
เสริ ม การมองการเมื องภาคประชาชน เนื่ องจากชนชั้ นใดออกกฎหมายก็ เพื่ อให้ ป ระโยชน์ กับชนกลุ่มนั้น
ในขณะที่กลไกราชการก็จะปฏิบัติตามกฎหมาย การทํางานของเครือข่ายแรงงาน (นางสาวธนพร วิจารณ์
กลุ่มผู้ใช้แรงงานชลบุรี และใกล้เคียงและเครือข่ายแรงงานสมานฉันท์)
•
การนําเสนอสะท้อนความเห็นว่า (๑) การทํางานของ กสม. หรือทุกเครือข่ายยังไม่
เห็นเป้าหมาย หรือยุทธศาสตร์ที่ต้องการให้สําเร็จในช่วงของปฏิบัติหน้าที่ (๒) การทําหน้าที่ของ กสม. ใน ๑๑
ประเด็นยังไม่ครอบคลุมสิ่งที่เป็นจริงในพื้นที่ และ (๓) การทํางานของ กสม. ควรเน้นความต่อเนื่อง และมี
ตัวตน หรือจุดยืนที่ชัดเจนในการขับเคลื่อน สิ่งสําคัญคือ กสม. ต้องทํางานกับกลุ่มประเด็นเป็นหลัก (นายสม
พร ขวัญเนตร เลขาธิการแรงานภาคตะวันออก และเครือข่ายแรงงานสมานฉันท์)
•
ขอนําเสนอความเห็นว่า (๑) กระบวนการทํางานของ กสม. หากมีการตรวจสอบและ
จัดทํารายงานแล้ว ยังไม่สําเร็จ ก็จะนําไปสู่กระบวนการใช้กลไกยุติธรรม ดังนั้น หากถึงตรงนั้น ควรเป็นงานที่
กสม. ได้ร่วมกันมอง ขบคิด และดูว่าประชาชนจะร่วมกันฟ้องร้อง มีสิ่งแวดล้อม ปัญหา อุปสรรค หรือการ
ดําเนินการใดๆ บ้างที่ กสม. ควรให้การสนับสนุน อาทิ ทนาย หรือการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย (๒)
ความจําเป็นในการพัฒนา หรือปฏิรูปการปฏิบัติงานของทั้งผู้ประกอบการทางภาคทุนและผู้ประกอบการรัฐ (ผู้
กําหนดนโยบาย ผู้ใช้อํานาจรัฐ และระบบราชการ) โดยจะต้องดูว่า หากแผนการพัฒนาที่ละเมิดสิทธิของ
ประชาชนควรดําเนินการอย่างไร และ (๓) กระบวนความรู้เกี่ยวกับสิทธิแล้ว มีเรื่องของความกลัว ในความกลัว
(ถึ งแม้ ว่ ารู้ แล้ ว ) ก็ ควรมี การหารื อที่ จ ะขจั ดออกไปได้ อย่ างไร (นางสาวนิ สานาท โยธาสมุ ทร เครื อข่ า ย
เจ้าพระยา)
•
การทํางานในพัทยาพบประเด็นสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย
ทางเพศ ตั้งแต่ กสม. ชุดที่หนึ่ง มีการอบรม พูดคุย สร้างความเข้าใจ เทคนิคในการต่อรอง การคุยในพื้นที่ การ
ปรับเรื่องต่างๆ เสนอให้ปรับทัศนคติจากการใช้ผีมะพร้าวเป็นนางฟ้า เนื่องจากอัตลักษณ์ของสาวประเภทสอง
(กลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ) ถูกกดขี่ ตีตรา และถูกดูถูกทางสายตา ทําให้เห็นว่า เราเป็นประชากรใน
พื้นที่ด้วยหรือไม่ การถูกกดขี่ทั้งอั ตลั กษณ์ ทางเพศ การห้ามเข้าใช้ บริ การทั้ งในโรงแรม หรือสถานบั น เทิ ง
กลายเป็นต้องเผชิญกับความไม่มั่นคง หรืออันตราย การจับกุม การค้นเนื้อตัวร่างกาย โดยแจ้งข้อหาการ
ค้าประเวณี (กรณีที่พบถุงยางอนามัย) อยากให้เห็นว่า ทุกคนมีความฝัน ต้องการแสวงหาทางออกให้กับชีวิต
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ครอบครัว สมาชิกในกลุ่มมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิ แต่บางครั้งเกิดความกลัวที่จะต้องถกเถียง เนื่องจาก
หลังจากการถกเถียงแล้วก็มักจะถูกแจ้งข้อหาที่มากขึ้น (สมควร กองดี มูลนิธิ ศูนย์ซิสเตอร์)
•
การทํางานที่ผ่านมา อยากให้เข้าใจสถานการณ์ตัวตนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ (นาย
สิทธิพล บุญชูเชิด เครือข่ายกะเหรี่ยงภาคตะวันตก ตะนาวศรี)
•
ขอสอบถามเรื่ อ งการใช้ น โยบายของรั ฐ ๔.๐ ในการพั ฒ นาเขตเศรษฐกิ จ พิ เศษ
โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออก (ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีมติ ครม. ให้
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดําเนินการพิจารณาเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
(กฤษฎา สํานักข่าวประชาไทย)
•
นโยบายของ กสม. ยังขาดการให้ความสําคัญกับเรื่องแรงงาน และยังขาดกลไกที่
เกี่ยวข้อง และแสดงให้เห็นความจริงจัง จริงใจกับการทํางานกับเครือข่ายผู้ที่ได้รับผลกระทบ จึงเสนอให้มีการ
ทํางานโดยเน้นกรอบของสิทธิมนุษยชนให้ชัดเจน และการทํางานของ กสม. ต้องครอบคลุมกลุ่มประเด็นต่างๆ
ที่มีอยู่จริง (นางสมบุญ ศรีคําดอกแค เครือข่ายผู้ป่วยจากการทํางาน)
•
ขอเสนอเรื่องการใช้กระบวนการที่จริงใจในการทํางานร่วมกัน ไม่โกหกพกลม และ
สร้างความเชื่อ หรือการนับถือกันแบบผิดๆ (นายบุญเก่ง เลขาวิวัฒน์ อ.แปดริ้ว จ.ฉะเชิงเทรา)
นางสาวนัยนา สุภาพึ่ง ผู้อํานวยการมูลนิธิธีรนาถ กาญจนอักษร กล่าวสรุป
“สิ่งสําคัญที่จะต้องเอาชนะ และพยายามสร้างความกระจ่างชัด คือ การตรวจสอบความรู้
ว่า รู้ในสิ่งที่เป็นจริง และเหมาะสม และมีความเกี่ยวโยงกับสิทธิมนุษยชนอย่างแท้จริ ง
ประเด็น หรือมิติของการทํางานดังกล่าวจะเริ่มต้นจากชั้นของบุคคล หรือปัจเจกที่จะต้อง
หมั่นทบทวน และสร้างความชัดเจน ในขณะที่เมื่อร่วมกัน หรือรวมตัวกันเป็นเครือข่ายแล้ว
ก็ทําหน้าที่ตรวจสอบ และติดตามข้อเสนอ กระบวนการต่างๆ ทั้งนโยบาย หรือทิศทางการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะทําให้ทิศทางต่างๆ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น”
ส่วนที่ห้า

การระดมข้อมูลสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาค
ตะวันตก

การระดมข้ อ มู ล สถานการณ์ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนในพื้ น ที่ ภ าคกลาง ภาคตะวั น ออก และภาค
ตะวันตก แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่มประเด็น ได้แก่ อุตสาหกรรม แรงงาน ชุมชนเมือง ประมงและการเกษตร และ
สถานะบุ คคลและคนไทยพลั ดถิ่ น โดยมี ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่ น บางเตี ยว รองคณบดี ค ณะ
รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ทําหน้าที่ดําเนินรายการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา เกริ่นนําการนําเสนอโดยภาวะที่เราทุกคนล้วนเผชิญกับปัญหาสถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งก็มีการปฏิบัติต่างๆ กันออกไป รวมถึงมีพฤติกรรมการแสดงออกของปฏิบัติการในการ
เคลื่อนไหว ผลักดัน และจัดทําข้อเสนอต่างๆ
การนําเสนอทั้ง ๕ ประเด็นมีข้อสรุปดังนี้
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กลุ่มที่ ๑

ประเด็นอุตสาหกรรม (อุตสาหกรรมใหม่และอุตสาหกรรมเก่า)
ดําเนินรายการโดย นางสาวเพ็ญโฉม แซ่ตั้ง ผู้อํานวยการมูลนิธิบูรณะนิเวศ

ว่ า ที่ ร้ อ ยตรี ท วี ศั ก ดิ์ ถิ่ น ขวาง แกนนํ า ชุ ม ชน จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี คั ด ค้ า นการก่ อ สร้ า ง
โรงไฟฟ้าขยะในพื้นที่ นําเสนอประเด็นอุตสาหกรรมเก่าและใหม่ โดยสรุปว่า
“เราเห็ นมุ มมองของนโยบายรั ฐ ที่ ห ลากหลายในการกํ าหนดอุ ตสาหกรรมนํ า การพั ฒ นา
ประเทศไทย ในขณะที่วิถีเราเป็นเกษตรกร ดังนั้น หากเกษตรอ่อนแอ ก็กระทบกับความมั่นคงของประเทศชาติ
มีทั้งการคุกคามของกลุ่มทุน ร้านสะดวกซื้อ หรืออื่นๆ ซึ่งล้วนกระทบต่อวิถีชีวิตภายในชุมชน เมื่อเชื่อมโยงกับ
กลไกการบริหารจัดการ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังทางวิชาการ ล้วนมีแนวโน้มไปยังการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ มีการใช้พื้นที่ชุมชนในการทิ้งกากอุตสาหกรรม การบริหารจัดการกฎหมายขาดประสิทธิภาพในพื้นที่
หรือจังหวัด ขาดการดําเนินการทางกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มทุนมากกว่าที่จะอยู่ข้าง
ประชาชน มี การปล่ อยให้ การก่ อสร้ างต่ างๆ ขวางทางน้ํ า สร้ างมลพิ ษ กระทบต่ อชุ มชน และทรั พยากร
สิ่งแวดล้อม ในการศึกษาผลกระทบที่ดําเนินการมา ทั้งเรื่องการจัดตั้งอุตสาหกรรมที่กระทบต่อชุมชน ต้องมี
EIA เราเชื่อมาตรการดังกล่าว แต่จะเชื่อมั่นนักวิชาการที่ขายตัวเข้ามาดําเนินการได้มากน้อยแค่ไหน เนื่องจาก
เอื้อต่อประโยชน์ ของรัฐ และทุน และเบียดขับประชาชนออกจากพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่ การแก้ไขกฎหมาย
เอื้อต่อนายทุน กรณีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะตาม Road Map เราเห็นด้วย แต่ต้องดูบริบท ความ
เหมาะสมของพื้ น ที่ ข องชุ ม ชนแห่ ง นั้ น ก่ อ น ไม่ แ ก้ ไ ขกฎหมายที่ เ อื้ อ ต่ อ นายทุ น หรื อ รั ฐ บาล แต่ มี
คําสั่งที่ ๔/๒๕๕๘ ที่ประกาศการตั้งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะที่ใดของเมืองก็ได้ โดยไม่ต้องดูผังเมืองที่เหมาะสม
และการสร้างโรงไฟฟ้าที่มากกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ โดยทั่วไปต้องทํา EIA แต่ ณ ปัจจุบันมีการยกเลิก กลายเป็น
ปัญหาของชาวบ้าน การเข้าพระราชบัญญัติร่วมทุน หากต่ํากว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทไม่ต้องเข้าพระราชบัญญัติ
แต่ตอนนี้รัฐบาลกําลังแก้ไขว่า หากต่ํากว่า ๕,๐๐๐ ล้านบาทไม่ต้องเข้าพระราชบัญญัตินั่นยิ่งแสดงให้เห็นถึง
การเอื้อประโยชน์ของรัฐบาลกับนายทุน
นอกจากนั้น ยังมีการสร้างผลกระทบต่อแรงงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทใหญ่ๆ มักใช้ผู้รับเหมา
ช่วงเข้าทํางาน กลายเป็นการใช้แรงงานทาส บังคับ และขาดมาตรการในการเยียวยา ดูแล พื้นที่เติบโต และ
ส่งผลกระทบมากมาย เราจะมีแนวทางส่วนที่จะแก้ไข หรือเรียกร้อง มีการบังคับใช้กฎหมายตรงไปตรงมา
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การอ้ า งขาดกํ า ลั ง คนผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน และความรู้ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การบริ ห ารจั ด การ
อุตสาหกรรม การตัดไม้ทําลายป่า การไม่สามารถควบคุมพื้นที่อุตสาหกรรม การสร้างมลพิษในพื้นที่ (อาทิ
คลองเปรมประชากร) ซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ มีความจําเป็นที่จะต้องจัดการอย่างเร่งด่วน โดย
ขอให้หน่วยงานบูรณาการปฏิบัติงาน การตัดสินใจ การกําหนดทิศทาง เนื่องจากประเทศไทยใช้การบริหาร
จัดการแบบบนลงล่าง หน่วยปฏิบัติไม่สามารถทานอํานาจได้
ส่วนการฟ้องร้อง การดูแลเรื่องร้องเรียน ในประเทศไทยมีกลไกมากมาย แต่มีหน่วยงาน
ใดบ้างที่มีประสิทธิภาพในการทํางาน การแก้ไขปัญหา มีความล่าช้า ขาดการเยียวยา อาทิ กรณีของจังหวัด
ปทุมธานี ดําเนินการร้องเรียนมานานตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยยังไม่มีความคืบหน้า เราจึงเห็นว่า กสม. ควรเป็นที่พึ่ง
ก่อนที่ชาวบ้านจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาล เนื่องจากไม่เห็นประโยชน์ในการต่อสู้ที่ต้องใช้
รายงานสรุปเวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก (๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
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ระยะเวลายาวนานทั้งที่คลิตี้ หรือแม่เมาะ ซึ่งมีผู้เสียชีวิต และได้รับผลกระทบจํานวนมาก การเยียวยาไม่คุ้มกับ
สิ่งที่ต้องเผชิญ ทุกวันนี้ ยังมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังนั้น กระบวนการยุติธรรมต้องมีระยะเวลา และ
ขอบเขตที่ชัดเจนไม่ควรเกิน ๑ ปี เราไม่อยากเห็นชีวิตที่เจ็บป่วย ล้มตาย วันนี้ เราเชื่อว่าทุกคนมาที่นี่ เชื่อว่า
ด้วยจิตวิญญาณ ความรู้สึก เรามีสิทธิเท่าเทียมกัน แล้วเราจะใช้ความรู้ เครื่องมือ หรือกลไกที่มีอยู่ รวมถึง
กสม. ที่จะต่อสู้กับอํานาจมืด ทุน หรืออํานาจรัฐ ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของพวกเรา”
นายสุชาติ นาคนก แกนนําชุมชนแพรกษา นําเสนอประเด็นมลพิษอันเกิดการกากของเสีย
และชุมชนที่อยู่ในพื้นที่กองขยะ โดยสรุปว่า
“ในกรณี ข องไฟไหม้ ก องขยะ เราฟ้ อ งร้ อ งต่ อ ศาล มี คํ า สั่ ง ให้ จ่ า ยค่ า เยี ย วยาให้ ช าวบ้ าน
๓,๐๐๐ บาทต่ อ คน ที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ โดยแม้ ว่ า จะเป็ น จํ า นวนเงิ น ไม่ ม าก แต่ ก ารดํ า เนิ น การที่ ส ร้ า ง
กระบวนการเพื่อยืนยันสิทธิและความถูกต้อง ศาลตั้งคณะทํางานฟื้นฟูบ่อขยะ ตอนนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูล
ในบ่อขยะเพื่อประกอบการฟื้นฟู เป็นกําลังใจต่อทุกคนที่จะต่อสู้ข้างหน้า ให้เต็มความสามารถ ในการประชุม
เวที กสม. พบประชาชน ครั้งนี้ ที่ฟังมาเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธกัน
ได้ เนื่องจากเป็นแหล่งจ้างงาน อุตสาหกรรมที่ดีที่ผ่านมามีโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ซื่อตรง โปร่งใส
ตรวจสอบได้ มีการเน้นไปที่อุตสาหกรรม มีกลไกการตรวจสอบข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนอย่างชัดเจน ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา ระบบการบําบัด การคืนประโยชน์ต่อชุมชน และการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความร่วมมือภาครัฐ ผู้ประกอบการ และชุมชน เพื่อช่วยลด/บรรเทาปัญหา
ส่ ว นโรงงานใหญ่ ๆ ที่ อาจจะส่ งผลกระทบต่ อประชาชน มี การจั ดทํ ารายงานประเมิ น ผล
กระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทําหน้าที่กํากับ แต่ปัญหามาจาก
การไม่ทําความเข้าใจที่ถ่องแท้ให้กับประชาชน จึงเสนอว่า ต้องเปิดช่องทางการรับรู้ของประชาชน โดยขอให้
กสม. ทําหน้าที่ช่วยเหลือ หรือสนับสนุนในการนําเสนอ หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว
ทั้งนี้ ประสบการณ์การดําเนินงานจากกรณีโรงไฟฟ้าขยะ และบ่อขยะที่แพรกษา มีสภาวะ
ความไม่สมดุลเชิงอํานาจของรัฐ ชุมชน และกลุ่มทุน โดยอํานาจที่อยู่ในรัฐ และทุนละเมิดสิทธิชุมชน เกิดความ
ไม่เชื่อมั่นต่อสถาบันการศึกษาที่เข้าไปทํารายงานประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) การมีอุตสาหกรรม
ทําให้เกิดการจ้างงาน การขูดรีดอย่างชอบธรรม การร้องเรียนต่างๆ ดําเนินการอย่างยาวนาน ปัญหาที่จะต้อง
หารือให้ชัดคือ การกระจายอํานาจบนฐานทรัพยากร ฐานชุมชนที่จะมีสิทธิในการจัดการปัญหา และการสร้าง
ธรรมาภิบาล โดยให้มีสภาพที่มีการตรวจสอบของกันและกันได้”
กลุ่มที่ ๒

ประเด็นสิทธิของกลุ่มแรงงาน
ดําเนินรายการโดย นางสาวธนพร วิจันทร์ เลขาธิการคณะกรรมการสมานฉันท์แรงงาน
ไทย
ประเด็นสิทธิของกลุ่มแรงงาน ครอบคลุม แรงงานทั้งในและนอกระบบ โดยมีสถานการณ์การ
ไม่ได้รับสิทธิตามกฎหมาย กฎหมายไม่คุ้มครองการรวมตัว/ละเมิดสิทธิในการชุมชน (พระราชบัญญัติการ
ชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558) นโยบายและการทํางานของรัฐ การมีกฎหมายภายในหน่วยประกอบการที่บีบรัด
การทํางาน สภาพการจ้างงาน ค่าจ้างและสวัสดิการมีความแตกต่าง การทํางานขาดการบังคับใช้กฎหมาย และ
มีการใช้แรงงานเด็ก กฎหมายไม่ส่งเสริมเรื่องของระบบการเจรจาแรงงานสัมพันธ์ การละเมิดสิทธิ/การเลิกจ้าง
รายงานสรุปเวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก (๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
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หรือกลั่นแกล้งผู้นําแรงงาน (การใช้เหตุผลอื่นๆ) แรงงานเหมาค่าแรงไม่สามารถเข้าถึงสิทธิทางกฎหมาย การ
เรียกขานแรงงาน หรือใช้สัญญาที่สร้างความไม่เท่าเทียม การบังคับ หรือตรวจสุขภาพ (ของพนักงานบริการ
ทางเพศ) โดยขาดความยินยอม การละเมิดสิทธิ การคุกคามทางเพศ การกีดกัน-การแบ่งแยกทางเพศ การไม่
เหยียดหยามทางเพศ หรือเหตุผลอื่นๆ การจ้างนักศึกษาฝึกงานและต้องทําในภาวะเสี่ยงต่ออันตรายต่างๆ
กฎหมายไม่ส อดคล้ องกั บหลั กสากล นายจ้างใช้ช่ องว่างทางกฎหมายที่ มีอยู่ในการจั ดการแรงงาน การใช้
เทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลต่อการลดการจ้างงาน การถูกกีดกันในการตั้งสหภาพ การต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรม
ที่ยาวนานส่งผลกระทบต่อความอ่อนแอ ทัศนคติแบบเหมารวม การกําหนดอายุ หรือเพศในการสมัครงาน
ณ ปัจจุบัน ยังไม่เห็นความสําเร็จใดๆ ในการทํางานเชิงประจักษ์กับกลุ่มแรงงาน ในขณะที่มี
ปัญหาอุปสรรค ทั้ง กฎหมายการชุมชน กฎหมายเงินทดแทน (จากอุบัติเหตุหรือโรคจากการทํางาน) การขาด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดําเนินการต่างๆ นโยบายรัฐ/โครงการของรัฐที่มีผลกระทบต่ อ
ประชาชน กฎหมายที่ออกมาจํากัดสิทธิ กสม. จะต้องมีมาตรการใดๆ ในการดําเนินการ รวมถึงการส่งเสริม
ความเข้มแข็งของประชาชน การปรับระบบสวัสดิการ หรือสุขภาพให้สอดคล้อง หรือเป็นมาตรฐานเดียวกัน
แนวทางการทํางานกับ กสม. มีข้อเสนอ คือ (๑) การตั้งคณะกรรมการ/ผู้แทนจากเครือข่ายที่
เกี่ ย วข้ อง กฎหมายหากไม่ เป็ น ธรรม ก็ ต้องมี กลไกในการจั ดการแบบมี ส่ ว นร่ ว ม (๒) การตั้ งศู น ย์ รั บ เรื่ อ ง
ร้องเรียนโดยใช้เครือข่ายจริงๆ และ (๓) การปรับโครงสร้างของ กสม. โดยให้มีเครือข่ายต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง
การทํางานจะได้แก้ไขปัญหาเฉพาะจุด โดยมีนักวิชาการที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
กรณีการเกิดข้อพิพาท ตั้งแต่มีพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.2558 นายจ้างปิด
งาน แต่มีการห้ามการชุมนุม มีข้อติดขัดเรื่องการใช้พื้นที่ต่างๆ จนต้องมีการเคลื่อนไหวภาพใหญ่ กระทรวง
แรงงานรับเรื่อง แต่ชาวบ้านใช้สิทธิแล้วกลายเป็นปัญหา การสนับสนุนสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และอื่นๆ มีความจําเป็นที่จะต้องบรรจุหลักสูตรสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ข้อเรียกร้องของภาค
ตะวันออก มีการเสนอให้กระทรวงแรงงานตั้งคณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในภาคตะวันออก โดยทํา
กิจกรรมสร้างระบบแรงงานสัมพันธ์ และการประชุมหารือแก้ไขปัญหาแรงงาน ทําหน้าที่คล้ายๆ ไตรภาคี แต่
เน้นการทํางานระหว่างองค์กรลูกจ้างและนายจ้างเป็นสําคัญ
การวางแผนการขับเคลื่อนในภาคตะวันออก ปี ๒๕๖๐ คือ (๑) กสม. เปิดเวทีในการเจรจา
พูดคุย หาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน (๒) การฝึกอบรมผู้แทนของทุกกลุ่มประเด็นให้สามารถถ่ายทอด
ความรู้ เรื่องสิทธิมนุษยชนได้ (๓) การมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนการขับเคลื่อนของ กสม. อย่างชัดเจน และ
ครอบคลุม (มิได้มาจากกรอบ ๑๑ ประเด็นที่รัฐกําหนด) (๔) ขบวนการแรงงานเรียกร้องให้รัฐบาลไทยลงนาม
รับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการ
เจรจาต่อรองรวมถึง ฉบับที่ ๑๕๕ และฉบับที่ ๑๘๓ (๕) การพัฒนาประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการ
ทํ างานของ กสม. ทั้ งระยะเวลาในการตรวจสอบ การจั ดทํ าข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย การสร้ างดุลยภาพ
ตลอดจนการผลักดันการให้เกิดบทบาทหน้าที่ในการฟ้องร้องดําเนินคดีต่อศาล
สมควร กองดี มูลนิธิ ศูนย์ซิสเตอร์ นําเสนอปัญหาของกลุ่มหลากหลายทางเพศในพื้นที่
จังหวัดชลบุรี โดยเฉพาะพัทยามาจากอคติทางเพศ โดยสะท้อนตั้งแต่ประชาชนทั่วไป สังคม หรือคนรอบข้าง
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และการใช้กฎหมายของหน่วยงานรัฐ การตั้งข้อกล่าวหาของเจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ หรือการใช้กฎหมายใน
ลักษณะพื้นที่ปกครอง หรือเทศบัญญัติซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน
กลุ่มที่ ๓

ประเด็นชุมชนเมือง
ดําเนินรายการโดย ดร.สมนึก จงมีวศิน นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก

นายอดุลย์ โยธาสมุทร ชุมชนริมฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยา (กรุงเทพฯ) การหารือปัญหาในพื้นที่
๘ จังหวัดภาคกลางที่มีแม่น้ําเจ้าพระยาไหลผ่าน ลงที่แม่น้ําท่าจีน แม่น้ําบางประกง และอื่นๆ ซึ่งทําให้เห็น
ความจําเป็นในการแบ่งปันความรับผิดชอบในการดูแล สถานการณ์ปี ๒๕๕๔ เรื่องการปิดกั้นและน้ําท่วม รัฐ
กําลังพยายามทํา Chaophaya for All โดยใช้เวลาการศึกษาเพียง ๗ เดือน สนับสนุนโครงสร้างทางความคิด
เรื่องทางลาดริมน้ําเจ้าพระยา การสร้างทางริมฝั่ง พื้นที่ขนาด ๗ เมตรเป็นทางวิ่ง และปั่นจักรยาน ยาว ๕๔
กิโลเมตร รวมแล้ว ๑๐๘ กิโลเมตร งบประมาณ ๑๘๐,๐๐๐ ล้านบาท การใช้พื้นที่ดังกล่าวกระทบกับกลุ่มคนที่
อยู่ ในพื้ น ที่ ซึ่ งเคยใช้ ป ระโยชน์ มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา มี ศาสนสถานในพื้ น ที่ มากมาย และมี ชุ มชนอื่ นๆ
การศึกษาความเป็นไปได้ และการรับฟังความคิดเห็นโครงการลําน้ําเจ้าพระยาเพียง ๗ เดือน ไม่สร้างแนวทาง
ที่รอบคอบ ขาดการปรึกษาหารืออย่างจริงจัง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความรู้สึกผูกพันกับลําน้ําเจ้าพระยา
ชุมชนมากกว่า ๑๐๐ ชุมชน วัดและศาสนสถานจํานวนมากมายที่ได้รับผลกระทบ นอกจากนี้ การมีคลองเชื่อม
สู่แม่น้ําเจ้าพระยา นั่นคือ หากมีสิ่งปลูกสร้างที่เกิดขึ้นบนลําน้ําเจ้าพระยา สร้างภาพที่ไม่งดงาม และกระทบต่อ
วิถีชีวิตชุมชนที่มีการอยู่อาศัยกับสายน้ํา เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้ากระบังไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในการ
จัดการดังกล่าว แต่ชุมชนที่อยู่กับแม่น้ําเรียนรู้การอยู่ร่วม และใช้ชีวิต รัฐใช้การทํางานเพียงการประชาสัมพันธ์
แต่ไม่ได้ให้ข้อมูล การพัฒนาโครงการบนฝั่งแม่น้ําเจ้าพระยาจึงต้องมีการถามเรื่องความคุ้มค่า “เจ้าพระยาคือ
เส้นสายของชีวิต การดูแลวิถีชีวิตชุมชน”
นางสมศรี สายทอง ชุมชนย่านพระราม ๓ นําเสนอโดยสรุปว่า การเรียกตนเองว่า “สลัม”
มาจากภาษาต่างประเทศ ซึ่งมีการสร้างภาพตีตราว่าเป็นแหล่งเสื่อโทรม แหล่งโสเภณี และการจัดการชีวิต
ต่างๆ คําว่า “สลัม” มีการเปลี่ยนโดยวาทกรรม คือ “ชุมชน” ซึ่งยังไม่มีการพัฒนาทางกายภาพใดๆ ชุมชนถูก
โครงการตั้งแต่การตัดถนน เส้นทางต่างๆ ไปชนแต่พื้นที่สลัม มีการไล่รื้ออย่างเร่งด่วน สร้างผลกระทบต่อชีวิต
ที่ดินในเมืองมีราคาสูง ทําให้มีการแย่งชิงที่ดิน มีการไล่รื้อ อพยพชุมชน โดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่เอกชน มีการ
กล่าวหาว่าบุกรุก ในขณะที่สลัมบอกว่า เป็นผู้บุกเบิกพื้นที่ เพราะการเข้ามาอยู่ในพื้นที่มานาน ในขณะที่ไม่มี
การอ้างกรรมสิทธิ์ ใดๆ โครงการในพื้น ที่สลั มกรุ งเทพฯ ครอบคลุมชุมชนแออัดมากกว่า ๕๐ แห่ง มีความ
พยายามในการนําเสนอข้อมูลให้กับชุมชนต่างๆ การจัดตั้งกลุ่มให้เกิดการบริหารจัดการตนเอง การเรียนรู้
เครื่องมือต่างๆ ในการป้องกันตนเอง การรวมกันเป็นเครือข่ายชุมชนริมทางรถไฟ เครือข่ายสลัมสี่ภาค และ
เครือข่ายที่อยู่อาศัย ดังนั้นสรุปว่า ชาวสลัมได้รับผลกระทบจากทุกโครงการเล็ก-ใหญ่ ทั้งโครงการที่อยู่อาศัย
คอนโด และอื่นๆ ส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งด้านความรุนแรงทางกายภาพ และทางกฎหมาย เราต่อสู้กับความ
กลัวจนเคยชิน การที่จะช่วยเหลืออย่างไรก็มีเทคนิคในทุกรูปแบบ รวมถึง กสม. ด้วย
รายงานสรุปเวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก (๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
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นายนภดล พรบริ บูร ณ์ ชุ มชนแสมสาร (ชลบุ รี ) นํ าเสนอโดยสรุ ปว่า สื บ เนื่ องจากฐาน
ทัพเรือสัตหีบ และกรมธนารักษ์มีการดําเนินการกันแนวเขตพื้นที่ และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินในตําบล
แสมสาร การดําเนินการแก้ไขปัญหาที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูล การขาดกระบวนการมีส่วนร่วมในการแสดง หรือ
โต้แย้งสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีกระบวนการพิสูจน์สิทธิ การรองรับการมีตัวตนในพื้นที่ ต.แสมสาร การ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ต่ า งๆ อยากให้ เ ห็ น ว่ า ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ก็ มี คุ ณ ค่ า มากๆ พอๆ กั บ ทรั พ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม กสม. เป็นหน่วยงานกลางที่น่าจะเข้ามาทําหน้าที่ประสานความคุ้มครอง และลดการปะทะกับ
หน่วยงานรัฐ โดยขอให้เร่งดําเนินการ
นายสมยศ เขียวกุล ชุมชนบ้านอ่าวอุดม แหลมฉบัง นําเสนอโดยสรุปว่า การดําเนินการ
ของชุมชนเป็นการดูแล/ปกป้องพื้นที่ของตนเอง จากบริษัทต่างๆ ๖ แห่ง ท่าเรือ ๘ แห่ง ซึ่งมีการดําเนินการ
ปกป้ องถิ่ นฐาน วิ ถีวิ ชี วิ ต และอาชี พ ชาวบ้ านอ่ าวอุ ดมรวมกลุ่ ม กั น สร้ างความเข้ มแข็ ง อ่ าวอุ ดมเป็ น ชื่ อ
พระราชทานจากรัชกาลที่ ๕ เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ การเริ่มต้นต่อสู้จากคน ๗ คน ขยายผลมา
เป็นมากกว่า ๑,๐๐๐ คน แล้วมีแนวร่วมต่างๆ
นางนิสานารถ รัตนนาคิน ชุมชนเมืองเจ้าพระยา นําเสนอแนวทางการทํางานกับ กสม. คือ
(๑) การมองความเสี่ยงของนโยบายที่อาจจะส่งผลต่อการละเมิดในลักษณะต่างๆ การดักมิให้เกิดผลกระทบ (๒)
การศึกษาแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงต่อการล่วงละเมิด การดํารงชีวิต และวิถีของประชาชน การ
ดําเนินกระบวนการยุติธรรมและอื่นๆ (๓) การประสานเครือข่ายระหว่างกัน การสร้างเครือข่ายทางวิชาการ
อิสระ (๔) การทํา HIA/EIA (๕) การสร้างอาสาสมัครของ กสม. ซึ่งจะช่วยเหลือในการทํางานเชิงรุกร่วมกัน
และ (๖) การทําสื่อ การทํางานเชิงลึ ก เชิงรุก สัญญา หรือนโยบายใดๆ ที่มีความเสี่ยงต่ อการละเมิ ดสิ ทธิ
มนุษยชน
กลุ่มที่ ๔

ประเด็นประมงและเกษตร
ดําเนินรายการโดย อาจารย์สมิทธิ์ เย็นสบาย ผู้จัดการมูลนิธิสระแก้วสีเขียว
นางพิกุล แก้วทอง ชุมชนประมงพื้นบ้านลุ่มน้ําแม่กลอง สมุทรสงคราม นําเสนอสรุป ทั้ง
เรื่องข้อพิพาทในการใช้พื้นที่ การทําโพงพาง การรวมกลุ่มประมง การใช้กลไกในการฟ้องร้องดําเนินคดี การถูก
กฎหมายพิเศษที่ละเมิดทั้งเรื่องการใช้อํานาจตาม ม.๔๔ การมีการบุกรุกพื้นที่ การไม่จัดสรรพื้นที่ การทํา
กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน การเวนคืนที่ดิน (มาบตาพุด) ไม่เป็นธรรม ได้รับค่าชดเชยไม่ถูกต้อง
ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับการดูแล มีการเพิ่มขึ้นของท่าเทียบเรือ การสร้างอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ํามัน
หรืออุตสาหกรรมหนักที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่ เครือข่ายต่างๆ มีปัญหาเหมือนกัน มีการทําลาย
เครื่องมือประมงพื้นบ้าน บางชุมชนไม่มีอาชีพรองรับ
ปัญหาอุปสรรค มีข้อจํากัดของความรู้ ความเข้าใจของประชาชน กสม. เข้ามาร่วมช่วยเหลือ
แต่ก็มีปัญหาทั้งเรื่องการประสานงานและอื่นๆ
ความสําเร็จในการขับเคลื่อน การทํางานที่มีภาควิชาการให้การสนับสนุน การต่อสู้ เรียกร้อง
การปกป้ องสิ ทธิ การเรี ย นรู้ กับ ผู้ ที่ได้ รั บ ผลกระทบ หนั งสื อควรมี การตอบรั บ มี การเจรจาของหน่ ว ยงาน
ชาวบ้าน ทีกลไกกลางช่วยในการไกล่เกลี่ย จึงเสนอให้ กสม. มีอํานาจในการฟ้องร้อง การทํางานเสริ มการ
รายงานสรุปเวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก (๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
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ขับเคลื่อนในพื้นที่ การผลักดันหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสําหรับเด็กและเยาวชน การจัดทําสรุปรายงานผลการ
ปฏิบัติงานต่างๆ และแบ่งปันต่อหน่วยงาน หรือชุมชนที่เกี่ยวข้อง การทําเวทีพบปะกลุ่มองค์กรต่างๆ การสร้าง
กิจกรรมการเรียนรู้กับกลไกเครือข่าย การสร้างอาสาสมัครในทํางานกับ กสม. ซึ่งจะต้องจัดการระหว่างกลุ่ม
ชุมชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสร้างเครือข่าย การถอดบทเรียนและอื่นๆ
กลุ่มที่ ๕

ประเด็นสถานะบุคคล/ไทยพลัดถิ่น
ดําเนินรายการโดย นางยินดี ห้วยหงส์ทอง ผู้จัดการสัญชาติ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
นางสาววรรณศิริ ชุมชนไทย นําเสนอสรุปสถานการณ์สิทธิของกลุ่มสถานะบุคคลในพื้นที่
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกมีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมด ๓๐ คน โดยแบ่งเป็น กลุ่มตกหล่น
ทางทะเบียนราษฎร/เด็กไร้รากเหง้า กลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่มคนไทยพลัดถิ่น โดยมีรายละเอียดในส่วนของ
สถานการณ์ สภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการในดําเนินงาน ดังนี้
๑. นิยามความหมาย
ชื่อ
คนไทยตกหล่นทาง
ทะเบียนราษฎร

กลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มคนไทยพลัดถิ่น

ความหมาย
บุคคลที่เกิดจากบิดาโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือมารดาที่เป็นผู้มสี ัญชาติ
ไทย และบุคคลที่เกิดจากบิดา และมารดาเป็นคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาต
ให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย (มีใบสําคัญถิ่นที่อยู่ หรือใบสําคัญ
ประจําตัวคนต่างด้าว โดยบุคคลดังกล่าวไมได้รบั แจ้งเกิด หรือเพิ่มชือ่ ใน
ทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยงานทะเบียนราษฎร (คํานิยามบุคคลไร้
สถานะทางทะเบียนประเภทต่างๆ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องของฝ่ายเลขา
คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้กฎหมายและสิทธิของ
บุคคลในประเทศไทย วุฒสิ ภา)
มีทั้งหมด ๑๘ กลุ่มตามทีร่ ัฐบาลกําหนดและมีกลุม่ อื่นที่อยู่นอกเหนือจากที่
มีการกําหนดและกลุ่มที่บตั รหมดอายุ และขอต่ออายุบตั ร แต่เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติ
คนเชื้อสายไทยที่เสียสัญชาติไทยเนื่องจากการปักปันเขตแดนในสมัยรัช
กาบที่ ๕ ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาร์ ในเขตพื้นที่มะริด
ทวาย และตะนาวศรี และระหว่างประเทศไทยกับกัมพูชา ในจังหวัดเกาะ
กง ปัจจุบันคนกลุ่มนี้ได้กลับมาในพื้นที่ประเทศไทย อาศัยอยู่ในจังหวัด
ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง และพังงา แต่รัฐไทยมองว่า เป็นคน
กัมพูชา หรือเมียนมาร์ ขณะที่ประเทศกัมพูชา และประเทศเมียนมาร์มอง
ว่าเป็นคนไทย จึงรวมตัวกันเป็นเครือข่ายผลักดันเพื่อแก้ปัญหาจนเกิด
พระราชบัญญัตสิ ัญชาติ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๕

โดยมี ส ภาพปั ญ หาโดยรวม คื อ การไม่ ส ามารถเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ต่ า งๆ เช่ น การเดิ น ทาง การ
รักษาพยาบาล การศึกษา เพราะไม่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น การไม่ได้รับใบรับรองวิชาชีพ ข้อจํากัดใน
การประกอบอาชีพ การเปิดช่องให้มีการทุจริตจากผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการยืนยันสถานะ หรือ
การปฏิบัติตามหน้าที่ มีการเรียกเก็บค่าดําเนินการ การเรียนเอกสารมากกว่าที่กฎหมายกําหนด การสวมสิทธิ์
ในบัตร เป็นต้น
ข้ อเสนอการแก้ ไขปั ญหาในภาพรวม คื อ ให้ ผู้ ที่เกี่ ย วข้ องหรื อองค์ กรพั ฒ นาเอกชน และ
เจ้าหน้าที่ร่วมสํารวจกลุ่มเป้าหมายเพื่อรับทราบจํานวน และประเภทของผู้ที่ไม่มีสถานะ การสร้างและกระจาย
รายงานสรุปเวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก (๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
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ความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมายเพื่อจะได้กระจายความรู้ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การตั้ง
คณะกรรมการระดับอําเภอ โดยให้มีองค์ประกอบจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานรัฐ ภาคประชาสังคม และผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการประสานการทํางานในพื้นที่ การรณรงค์หรือเผยแพร่ข้อกฎหมาย หรือความรู้ด้าน
กฎหมาย และแนวปฏิบัติตามที่มีการสั่งการ เพื่อให้ทั้งกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการจะได้
ทราบทิศทาง และขั้นตอนการทํางานเพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อเสนอแนะต่อ กสม. คือ การจัดทําข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้
มีการแก้ไขปัญหาสิทธิและสถานะของบุคคล การตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานระดับพื้นที่ เพื่อให้มี
รูปแบบ และขั้นตอนการทํางานที่เป็นรูปธรรม เช่น คณะทํางานระดับอําเภอ เป็นต้น และการขยาย MOU ซึ่ง
ใช้ในการแก้ไขปั ญหาสิทธิ และสถานะของบุ คคลให้เพิ่ มหน่ว ยงาน หรือสถาบันการศึกษาที่ส นใจให้ เ ข้ า มา
สนับสนุนการทําข้อมูลของกลุ่มผู้มีปัญหาสิทธิและสถานะ
“แม้ว่ามีความช่วยเหลือจากภายนอกมากน้อยแค่ไหน แต่เมื่อไม่มีความสําเร็จ หรือความ
เข้มแข็งจากภายใน ก็จะเดินไปสู่กระบวนการในการแก้ไขปัญหาที่ถูกต้อง”
การแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม
• การคุกคามต่อชาวบ้านในพื้นที่ ต.แสมสาร โดยมีการกําลังของกลุ่มชายฉกรรจ์แต่งกายใน
ชุดเจ้าหน้าที่รัฐ โดยการอุ้มครอบครัวของชาวบ้านในพื้นที่ ไปข่มขู่ คุกคาม ลักษณะของชาวบ้านในพื้นที่มี
ความเข้าใจว่า ในส่วนของตนเองมีการถือครอง หรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ซึ่งยังต้องการเครื่องมือ หรือกลไกใน
การพิสูจน์สิทธิ ชาวบ้านควรได้รับสิทธิดังกล่าว โดยหน่วยงานจะต้องเปิดโอกาส กสม. เองก็ต้องทําหน้าที่ใน
มาตรฐานสิทธิมนุษยชนที่ควรจะเป็น การมองเห็นต่างจากพฤติกรรม หรือการปฏิบัติที่เชื่อว่าถูกกฎหมาย แต่
มิได้เคารพต่อสิทธิมนุษยชน กสม. ก็ต้องมีความมุ่งมั่น และกล้าที่จะแสดงจุดยืนที่ถูกต้อง โดยจะต้องมีความ
ชัดเจนต่อการนําเสนอความเห็นต่อสาธารณะที่ยึดหลักการสําคัญด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน (ชาวบ้านใน
พื้นที่ ต.แสมสาร)
• ขอสนั บ สนุ นให้ กสม. สามารถทํ าการฟ้ องร้ องแทนผู้ เสี ย หาย หรื อผู้ ที่ถูกละเมิ ดสิ ท ธิ
มนุษยชน (มนตรี เพกานันท์ อนุกรรมการด้าน ESCR ใน กสม. ชุดที่หนึ่ง)
• กสม. ต้องทํางานเพื่อความถูกต้อง มิใช่ความเป็นกลาง เพราะความเป็นกลางจริงๆ ใน
ลักษณะของการละเมิดสิทธิมนุษยชนไม่มีอยู่ในโลก การเคลื่อนไหวอย่างแท้จริง ตัวตนเจ้าของปัญหาจะต้องลุก
ขึ้นมา โดย กสม. ต้องทําหน้าที่หนุนเสริม ลักษณะของ กสม. เหมือนเป็นปืนใหญ่ แต่กระสุนเล็ก ในขณะที่
หากนํากลุ่มชุมชน การเคลื่อนไหวมาผสมเป็นลูกกระสุนย่อมส่งผลให้การยิงในพิกัดที่ไกลได้มากยิ่งขึ้น (คนไทย
พลัดถิ่น จ.ประจวบคีรีขันธ์)
• การตั้งความหวังกับ กสม. จํานวนมาก แต่เราต้องมองว่า กสม.ทําได้แค่ไหน พวกเราล้วน
เกี่ยวข้องโยงใยกัน การถูกละเมิดสิทธิแบบครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ไม่ค่อยมีการรวมกลุ่ม หรือต่อสู้ ณ ตอนนี้ กสม.
กี่รุ่น กี่คนก็ได้ “ชนชั้นใดเขียนกฎหมาย ก็เพื่อชนชั้นนั้น” การทํางานที่จะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม
ความเป็นผู้แทนของพวกเราอย่างแท้จริง (ไพฑูรย์ วังหลง ประธานสหภาพแรงงาน กลุ่มภาคตะวันออก)
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• การเคลื่ อนไหว และทํ างานร่ ว มกั บ กสม. มาตั้ งแต่ ปี ๒๕๔๗ ในประเด็ น สิ ทธิ ใ นการ
รวมกลุ่ม ซึ่งสถานการณ์ ณ ปัจจุบันยังคงมีปัญหาอยู่ นอกจากนั้น ยังมีประเด็นที่จะต้องเชื่อมโยงกับการค้า
มนุษย์ (ในรูปแบบที่มิใช่แรงงานในธุรกิจประมง) (วินิจ บัววงศ์ ประธานสหภาพแรงงาน ภาคตะวันออก)

นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กล่าวสรุปและปิดเวที กสม. พบ
ประชาชนภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก) โดยสรุปว่า
“ในช่วงของการจบเวที กสม. ครั้งนี้ ขอนําเรียนว่า ข้อมูลใน CD เป็นความพยายามในการ
พั ฒ นาที่ ทํ า เบื้ อ งต้ น เพื่ อ ขอรั บ ฟั ง ความเห็ น จากทุ ก ท่ า น ในการเข้ า ร่ ว มการประชุ ม และกระบวนการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลช่วง ๓ วัน กสม. มีความพยายามที่จะรับฟังเนื้อหาต่างๆ อย่างตั้งใจ โดยพบว่ามีประเด็นสรุป
คือ
ก. ช่วงเช้าวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2559 มีการแบ่งคณะเข้าศึกษาพื้นที่ ๔ กรณี ทั้ง (๑) อ่าว
อุดมกับการจัดทําธรรมนูญชุมชนอ่าวอุดม (๒) การศึกษากิจการที่ดําเนินการและรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชุน
รอบๆ ไทยออยล์ มี การบริ การต่ างๆ ให้ กับ สั งคม หรื อชุ มชนทั้ งบริ การทํ าฟั น การใช้ ห้ องสมุ ด และพื้ น ที่
ส่วนกลางในชุมชน แต่ก็มีการปรับเปลี่ยนของพื้นที่ ลักษณะของประชากร (๓) การหารือการดําเนินงานของ
ศูนย์ฝึกอบรม และสถานพินิจของเด็กและเยาวชน และ (๔) การหารือการดําเนินงานกับกลุ่มนักโทษ ผู้ต้องขัง
ที่มีความหลากหลายทางเพศในเรือนจํากลางพัทยา (หนองปลาไหล)
ข. ช่วงบ่ายวันที่ ๒๗ กรกฎาคม 2559 มีการประชุมร่วมกับกลุ่มต่างๆ ในเชิงการหารือความ
ร่วมมือ หรือการจัดทํากลไกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ
ค. ช่วงเช้าวันที่ ๒๘ เป็นการเปิดอย่าเป็นทางการ การแสดงวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ และ
ความสําเร็จในการทํางานของ กสม. และช่วงบ่ายการแบ่งกลุ่มรับฟังความเห็น ข้อมูล และแนวทางในการ
ดําเนินงานของ กสม. กับประเด็นต่างๆ ซึ่งก็เชื่อมโยงกับการรับฟัง และสะท้อนร่วมกันในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม
2559
กสม. ขอนําเรียนว่า การดําเนินงานมีความพยายามในการดําเนินงานทั้งการจัดตั้งศูนย์ศึกษา
และประสานงาน โดยเน้นการทํางานกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่างๆ อาทิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) และ มหาวิทยาลัยบูรพา (ภาคตะวันออก) โดยขอ
เน้นว่า กสม. ให้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ เป็นสําคัญ ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นว่า (๑) การ
ดําเนินงานที่จะช่วยให้เกิดการประสานความร่วมมืออย่างจริงจัง จะต้องทําบนฐานของข้อมูลที่มีความแม่นยํา
ถูกต้อง และเป็นข้อเท็จจริงที่มี และหลักการด้านสิทธิมนุษยชน โดยจะเน้นย้ําความเป็นกลางที่เป็นการดูข้อมูล
จากส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง (๒) ระบบการจ้างงานที่แตกต่างกัน ทั้งเรื่องการจ้างเหมาช่วง การจ้างแรงงานข้าม
ชาติเหมาค่าแรง และความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิในกองทุนต่างๆ โดย กสม. จะทําหน้าที่เป็นกลไกในการประสาน
(๓) กรณีของกลุ่มสิทธิและสถานะ กสม. จะขยายความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการตั้ง
กลไกในการปฏิบัติงานในพื้นที่ (๔) การศึกษาข้อดี ข้อเสียของโครงการพัฒนา การสนับสนุนการจัดตั้งเครือข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ เพื่อช่วยให้ กสม. ปฏิบัติงานได้ดีมากยิ่งขึ้น (๕) ผลกระทบจากการใช้
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ม.๔๔ ในการขอคื น พื้ น ที่ ส่ งผลกระทบต่ อสิ ทธิ ที่ดิน และที่ อยู่ อาศั ย และเป็ น ข้ อปฏิ บั ติที่ กสม. จะนํ ามา
พิจารณาให้ความสําคัญ
ทั้งนี้ กสม. มีข้อเรียกร้องต่อทุกท่านคือ (๑) การทําความเข้าใจสิทธิมนุษยชนให้ละเอียด และ
ถี่ถ้วน ถูกต้อง ครบถ้วน เพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปได้จริง (๒) รัฐ หรือ กสม. จะต้องทําให้ประชาชนเข้าถึง
การคุ้ มครองสิ ทธิมนุ ษยชนได้ง่าย และรวดเร็ว นั่ น คื อ มี กลไก ช่ องทาง หรื อเครื่ องมื ออื่ น ๆ ในการเข้ าถึง
ช่องทางของรัฐ หรือ กสม. และ (๓) สิทธิมนุษยชนจะเกิดขึ้นได้จริง นอกจากการรู้จักสิทธิของตนเองแล้ว ยัง
ต้องเคารพต่อสิทธิของบุคคลอื่นๆ ผู้ที่มีสิทธิก็มีหน้าที่ในการเคารพต่อสิทธิของผู้อื่น สรุปแล้ว คือ การทําความ
เข้าใจ สร้างองค์ความรู้ที่มีอยู่ ตระหนักในภาระหน้าที่ หลายเรื่องเป็นประโยชน์ เราจะเป็นต้องมีเครื อข่ าย
อาสาสมัครพิทักษ์สิทธิ การรับข้อมูลข่าวสารจากประชาชนทั้งหมดในภาพรวมของประเทศ โดยพยายามโยง
เข้าถึงพื้นที่ย่อยๆ ให้ได้มากที่สุด”



รายงานสรุปเวที กสม. พบประชาชนภาคกลาง/ตะวันออก/ภาคตะวันตก (๒๗-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙)
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