ข่ าวแจก
กสม. นาเสสน รายงานผลประเสมินสถานการณ์ สิทธิมนุษยชน และผลการดาเสนินงาน ปี ๒๕๕๙ ต่ ทีป่ ระชุ ม สนช.
เสผยเสจ้าหน้ าทีร่ ั ฐถูกเสชื่ มโยงกรณีการละเสมิดสิ ทธิในกระบวนการยุติธรรม-สิ ทธิชุมชน
แนะรัฐให้ ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมทุกด้ านข งประชาชน
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ที่รัฐสภา นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ และนางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ ปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ผูแ้ ทนคณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (กสม.) พร้ อมด้ว ย
นางภิรมย์ ศรี ประเสริ ฐ เลขาธิ การคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ นายโสพล จริ งจิตร รองเลขาธิ การ
คณะกรรมการสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ นางสาวอัจ ฉรา ฉายากุ ล ที่ ป รึ ก ษาส านัก งานคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ นายอัญญะรัฐ เอ่งฉ้วน ผูอ้ านวยการสานักคุม้ ครองสิ ทธิ มนุ ษยชน และนายชนินทร์
เกตุ ป ราชญ์ ผูอ้ านวยการส านัก วิจยั และวิชาการ เข้า ร่ วมประชุ ม สภานิ ติบ ญ
ั ญัติแห่ ง ชาติ (สนช.) ครั้ งที่
๑๗/๒๕๖๑ เพื่อเสนอรายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙
และรายงานผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
นางประกายรั ตน์ ต้ นธีรวงศ์ กรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ นาเสนอรายงานผลการประเมิน
สถานการณ์ ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ โดยระบุ ว่า ภาพรวมของรายงาน ปี ๒๕๕๙
สะท้อนให้เห็นความพยายามของรัฐหลายประการในการส่ งเสริ มและคุม้ ครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ การปฏิรูป
ประเทศ การแก้ไ ขปั ญ หาเชิ ง โครงสร้ า งกฎหมาย การลดความเหลื่ อ มล้ า และความไม่ เ ท่ า เที ย มต่ า ง ๆ
แต่ กสม. ยังเห็นผลกระทบในการดาเนิ นการที่มีต่อสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานของบุคคลและชุมชน โดยมีขอ้ สังเกตต่อ
สถานการณ์ในช่วงปี ๒๕๕๙ และข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ๔ ด้าน ดังต่อไปนี้
๑. การใช้ ข้ กฎหมายที่ไม่ เสป็ นไปตามมาตรฐานสนธิสัญญาหลักด้ า นสิ ทธิ มนุ ษยชน และการใช้
กฎหมายในลั ก ษณะพิ เส ศษ กสม. พบว่ า แม้ว่ า รั ฐ บาลได้อ อกกฎหมายในการส่ ง เสริ ม และคุ ้ม ครอง
สิ ทธิ มนุษยชนหลายฉบับ แต่ก็ยงั พบความจาเป็ นในการปรับปรุ งกฎหมายบางฉบับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เร่ งพิจารณา (ร่ าง) พระราชบัญญัติป้ องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทาให้บุ คคลสู ญ หาย
พ.ศ. .... นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการใช้ หรื อการตีความกฎหมายบางฉบับที่อาจเกินขอบเขต ส่ งผลให้เกิดการ
จากัดสิ ทธิ และเสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนเสรี ภาพในการสื่ อสาร หรื อการนาเสนอข่าวสาร
๒. การนากฎหมายหรื นโยบายไปสู่ การปฏิบัติ กสม. พบว่า มีความคืบหน้าในหลายกรณี อาทิ
การจัดการปั ญหาการค้า มนุ ษย์ ทว่า ยังมีขอ้ ติดขัดในทางปฏิ บตั ิ และผลกระทบข้างเคียงจากการดาเนิ น
นโยบายต่อบุคคล และชุมชน ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๙ กสม. ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนที่กล่าวอ้างเป็ นการละเมิดสิ ทธิ ใน
กระบวนการยุติธรรมสู งที่สุด โดยในส่ วนนี้ มีสถานการณ์ที่มีการอ้างถึงการกระทาของเจ้าหน้าที่ดา้ นความ
มัน่ คงที่เกี่ ยวข้องกับการทรมานและการกระทาให้บุคคลสู ญหายด้วย อย่างไรก็ดี กสม. พบความก้าวหน้า
ที่ ส าคัญ ในเรื่ อ งธุ ร กิ จ กับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยคณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ เ มื่ อ วัน ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙
ตามข้อ เสนอของ กสม. น าหลัก การชี้ แนะว่า ด้ว ยธุ ร กิ จ กับ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (UNGPs) ให้ ภ าคธุ ร กิ จ ไทย
ที่ประกอบกิจการทั้งในและนอกราชอาณาจักรปรับใช้ ซึ่งการดาเนินการดังกล่าวได้รับความชื่นชมจากนานาประเทศ
๓. ทิศทางการใช้ กฎหมายหรื นโยบายที่ให้ ความสาคัญกับการพัฒนา และการสร้ างศักยภาพในการ
ลงทุน จากการที่ กสม. จัดกระบวนการติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคต่าง ๆ พบว่า ชุมชนในหลายพื้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากนโยบายและโครงการพัฒนาของรัฐเพื่อการค้าและการลงทุน โดยที่ชุมชนไม่มีส่วนร่ วม
ในการดาเนินการ ทาให้เกิดความขัดแย้งนาไปสู่ ความไม่มนั่ คง การดาเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลกระทบ

ต่อชี วิต อาชี พ วัฒนธรรม ศาสนาของชุ มชน ในบางครั้ งเชื่ อมโยงกับการใช้กาลัง ซึ่ งเจ้าหน้าที่ด้านความ
มัน่ คงของรั ฐมักถู กมองว่าเกี่ ยวข้องกับการกระทาดังกล่ าว ทั้งนี้ มี การออกคาสั่ง คสช. หลายฉบับส่ งผล
กระทบต่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินทากิน รวมถึงการแสดงออกซึ่ งความคิดเห็นและเสรี ภาพในการชุ มนุ ม
เพื่ อปกป้ องชุ ม ชนและฐานทรั พ ยากร ซึ่ ง มัก จะถู ก เชื่ อมโยงเป็ นเรื่ องการเมื อง ท าให้ผูน้ าชุ มชนที่ ดู แ ล
ผลประโยชน์ ส าธารณะถู ก ข่ ม ขู่คุ ก คามโดยการฟ้ องร้ อ งด าเนิ น คดี กสม. จึ ง เห็ น ว่า รั ฐ จ าเป็ นต้อ งให้
ความสาคัญกับกระบวนการมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจ การกาหนดนโยบาย การเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร
ต่ า ง ๆ และการพิ จารณาออกกฎหมาย/นโยบายเพื่ อมิ ใ ห้มี ก ารใช้ก ระบวนการยุติธ รรมคุ ก คามผูท้ ี่ ดู แ ล
ผลประโยชน์สาธารณะ
๔. ความจาเสป็ นในการดาเสนินงานติดตามและประเสมินผลการส่ งเสสริ มและคุ้มคร งสิ ทธิมนุ ษยชน
ย่ างต่ เสนื่ ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การมีกลไกและกระบวนการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานตาม
แผนสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
ด้านนางเสตื นใจ ดีเสทศน์ กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่ งชาติ รายงานผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการ
สิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สรุ ปว่า กสม. มีภารกิจหลักในการคุม้ ครองและ
ส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุษยชน สาหรับผลการปฏิบตั ิงานด้านการคุม้ ครองสิ ทธิ มนุษยชน ในงบประมาณปี ๒๕๕๙
กสม. ได้รับเรื่ องร้องเรี ยนทั้งหมด ๗๔๘ เรื่ อง โดยเป็ นเรื่ องที่รับไว้ตรวจสอบและมีการละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
๔๗๙ เรื่ อง เช่ น ผลกระทบจากเขตเศรษฐกิ จพิเศษในแต่ละภูมิภาค รวมทั้งมีการเสนอมาตรการปรั บปรุ ง
กฎหมายและนโยบายต่อรัฐสภาและคณะรัฐมนตรี
สาหรับผลการปฏิบตั ิงานด้านการส่ งเสริ มสิ ทธิ มนุ ษยชนมีการดาเนิ นการทั้งในระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ เช่ น ในระดับประเทศ มีการสร้ างกลไกการไกล่เกลี่ ยระงับข้อพิพาทด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน
การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ปฏิบตั ิงานอุทิศตนเพื่อปกป้ องและคุม้ ครองสิ ทธิมนุษยชน การทา
ข้อตกลงความร่ วมมือด้านการพิสูจน์และรับรองความเป็ นคนไทยพลัดถิ่ นโดยดาเนิ นการร่ วมกับกรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย และในระดับระหว่างประเทศ มีการดาเนิ นการเพื่อให้ กสม. ได้รับการปรับ
สถานะจาก ‘บี ’ เป็ น ‘เอ’ จากคณะกรรมการรั บ รองสถานะของสถาบันสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (SCA)
เครื อข่ า ยพัน ธมิ ต รสถาบัน สิ ทธิ ม นุ ษ ยชนแห่ ง ชาติ (GANHRI) ซึ่ งจะส่ ง ผลบวกต่ อ ภาพลัก ษณ์ ด้ า น
สิ ทธิ มนุษยชนของประเทศ โดยการเสนอแนะต่อคณะกรรมการร่ างรัฐธรรมนู ญเพื่อพิจารณาเพิ่มข้อบัญญัติ
ในร่ าง พ.ร.ป. ว่าด้วยคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ พ.ศ. ... ด้วยการให้มีบทบัญญัติที่ให้การคุ ม้ กัน
กสม. ในการปฏิ บ ัติ ง านตามหน้า ที่ แ ละอ านาจโดยสุ จ ริ ต เป็ นอิ ส ระ และไม่ ต้อ งรั บ ผิ ด ทางแพ่ ง และ
ทางอาญา รวมทั้งกระบวนการสรรหา กสม. ในส่ วนของกรรมการสรรหาเพื่อให้มีความหลากหลาย
อนึ่ ง กสม. ได้จดั ส่ งรายงานผลการประเมินสถานการณ์ ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนของประเทศไทย ปี
๒๕๖๐ และผลการปฏิบตั ิงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชนแห่ งชาติ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไป
ยังประธานสภานิ ติบญั ญัติแห่งชาติแล้วในวันเดียวกันนี้ โดยคาดว่าจะเข้าแถลงรายงานฯ ปี ๒๕๖๐ ดังกล่าว
ต่อที่ประชุม สนช. ได้ในระยะเวลาไม่กี่เดือนข้างหน้า ทั้งนี้ สามารถอ่านรายงานผลการประเมินสถานการณ์
ด้านสิ ทธิ มนุ ษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๕๙ ฉบับเต็ม ได้ที่เว็บไซต์สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุ ษยชน
แห่งชาติ (https://goo.gl/f9FvKP)
เผยแพร่ โดย สานักงานคณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่งชาติ
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

