ต้ องยุติเส้ นทางวิบากของประชาชน : บทเรียนจากบ้ านสี ดา
สุนี ไชยรส
กรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เดือนมกราคม ๒๕๔๖ หลังจากร้องเรี ยนและต่อสู ้มา ๘ ปี เพื่อมิให้กรุ งเทพมหานครรื้ อทุบบ้านทาวน์
เฮ้าส์ราคาล้านกว่าบาทที่อุตส่าห์ผอ่ นธนาคารจนครบแล้ว แต่ไม่ได้ผล คุณรัตนา สัจจเทพ ก็หอบเอกสารกองโต
มาร้องเรี ยนที่คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ
๓๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติ จัดทารายงานการตรวจสอบการละเมิด
สิ ทธิ มนุ ษยชน ระบุชัดเจนว่า คุณรั ตนาซื้ อบ้านจัดสรรโดยถูกต้องและสุ จริ ต แต่เจ้าของโครงการคือบริ ษทั
เอราวัณแลนด์แอนด์เฮ้าจากัด เจตนาฉ้อฉลปลูกบ้านบนที่ดินต้องเว้นไว้เป็ นที่วา่ ง ๔ เมตร ตามข้อบัญญัติเรื่ อง
การควบคุมการก่อสร้างอาคาร และเป็ นความบกพร่ องอย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ของรัฐคือกรุ งเทพมหานคร ใน
ฐานะต้องอนุมตั ิและควบคุมผังการก่อสร้างบ้านจัดสรรและปล่อยให้คดีหมดอายุความในการฟ้ องผูป้ ระกอบการ
ดังนั้นการที่กรุ งเทพมหานครมีคาสั่ งให้ รื้อบ้ านคุณรั ตนา และให้ ไปฟ้องร้ องจากผู้ประกอบการเองนั้น
จึงเป็ นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและไม่ เป็ นธรรมอย่ างยิง่
คณะกรรมการสิ ทธิฯจึงมีขอ้ เสนอแนะให้กรุ งเทพมหานครระงับการรื้ อถอนบ้าน ให้กรมที่ดินเชื่อมโยง
ฐานข้อมูลการจดทะเบียนโอนกรรมสิ ทธิ์ในที่ดินกับกรุ งเทพมหานครและองค์กรปกครองท้องถิ่น เพื่อประโยชน์
ของผูบ้ ริ โภค และให้สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค(สคบ.) บังคับให้บริ ษทั ชดใช้ค่าเสี ยหายแก่คุณ
รัตนา และหามาตรการมิให้เกิดการละเมิดสิ ทธิผบู ้ ริ โภคอีก
นอกจากนี้ เสนอต่ อ รั ฐ บาลให้เ ร่ ง รั ด การออกพระราชบัญ ญัติ อ งค์ก รอิ ส ระคุ ้ม ครองผูบ้ ิ ร โภคตาม
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๕๗ เพราะรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนนี้มีผลบังคับใช้มาถึง ๖ ปี
๑๘ สิ งหาคม ๒๕๔๖ สคบ.ตอบกลับมาว่า “จะดำเนิ นกำรตำมกระบวนกำรเพื่ อหำข้ อเท็จจริ งจำก
หน่ วยงำนที่ เกี่ยวข้ องและคู่กรณี ทั้งสองฝ่ ำย เพื่อพิจำรณำดำเนินกำรตำมที่ เห็นสมควรต่ อไป”
๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๖ กทม. โดยผูว้ า่ ฯสมัคร สุ นทรเวช แจ้งผลการดาเนิ นการว่า ไม่สามารถดาเนิ นการ
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิ ทธิฯ โดยมิได้เสนอมาตรการอื่นใดที่จะแก้ไขปั ญหาได้ เพียงแต่จะอนุโลม
ให้ครอบครัวคุณรัตนายืน่ คาร้องขออาศัยบ้านนี้ต่อไปชัว่ คราว
๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เมื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ดาเนิ นการ คณะกรรมการสิ ทธิ ฯจึงต้องเสนอต่อ
นายกรั ฐ มนตรี ใ ห้สั่ ง การภายใน ๖๐ วัน ถ้า นายกรั ฐ มนตรี ไ ม่ ด าเนิ น การ จึ ง เสนอต่ อ รั ฐ สภาให้พิ จ ารณา
ดาเนินการต่อไป ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
๒๐ เมษายน ๒๕๔๗ เรื่ องยังไม่คืบหน้า คณะกรรมการสิ ทธิฯเชิญผูแ้ ทนรัฐบาล(รองนายกฯวิษณุ เครื อ
งาม รับผิดชอบเรื่ องนี้) มาชี้แจงความคืบหน้าและขอให้นาเรื่ องเข้าคณะรัฐมนตรี โดยด่วน
๔ สิงหาคม ๒๕๔๗ คณะกรรมการกลัน่ กรองเรื่ องเสนอคณะรัฐมนตรี ที่ ๘ (ฝ่ ายกฎหมาย) ที่มีรัฐมนตรี
พงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็ นประธาน เชิญผูแ้ ทนคณะกรรมการสิ ทธิ ฯ ไปชี้แจงเรื่ องนี้ ดิฉันไปชี้แจงด้วยตนเอง
เพื่อหวังว่าจะอธิ บ ายเรื่ องนี้ ให้ชัดเจน จะได้มีห นทางแก้ไ ขเยียวยากรณี คุณ รั ตนา และสามารถน าไปสู่ การ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภครายอื่น เพราะเชื่อมัน่ ว่า รัฐบาลสามารถใช้มาตรการทางบริ หารดาเนินการได้
๒๔ สิ ง หาคม ๒๕๔๗ คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เ ห็ น ชอบตามมติ ค ณะกรรมการกลั่ น กรองฯ ให้
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงมหาดไทย รับไปดาเนินการแก้ไขเยียวยาเรื่ องนี้

๘ ตุลาคม ๒๕๔๗ กรมที่ดินแจ้งคุณรัตนาให้ไปพบปลัดกระทรวงมหาดไทย
ทุกฝ่ ำยสบำยใจ สังคมคิดว่ ำคุณรั ตนำได้ รับกำรแก้ ไขเยียวยำเรื่ องนี ้
๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ คุณรัตนามีหนังสื อขอให้คณะกรรมการสิ ทธิ ฯติดตามเรื่ องอีก เพราะไม่มีความ
คืบหน้าใด ๆ นอกจากหน่วยงานต่าง ๆ เรี ยกไปสอบข้อเท็จจริ งใหม่ คณะกรรมการสิ ทธิ ฯขอให้คุณรัตนาอดทน
ต่อไปก่อน
๓๑ มกราคม ๒๕๔๘ กระทรวงมหาดไทยแจ้งผลการดาเนิ นการแก่คณะกรรมการสิ ทธิ ฯว่าได้สั่งการ
ให้กรุ งเทพมหานครหาแนวทางแก้ไขปั ญหาแล้ว แต่ยงั ไม่มีความคืบหน้าใด ๆ
ต้นเดือนเมษายน ๒๕๔๘ คณะกรรมการสิ ทธิ มนุษยชนแห่ งชาติส่งเรื่ องเข้าสู่ การพิจารณาของรัฐสภา
เพราะไม่อาจรอการแก้ไขปั ญหาที่ยดื เยื้อต่อไปได้
๒๐ เมษายน ๒๕๔๘ คุณรัตนาหมดความอดทน ตัดสิ นใจทาบ้านสี ดาจนเป็ นข่าวครึ กโครมด้วยความ
เศร้าสลดใจของเธอและลูก ๆ สังคมเห็ นใจ ผูว้ า่ กทม.คนใหม่ อภิรักษ์ โกษะโยธิ น และหน่ วยงานต่าง ๆ ของ
รัฐบาลหลายหน่วยงายออกมาให้สมั ภาษณ์ พร้อมจะช่วยเหลือเต็มที่
แต่ ณ วันนี้ คุณรัตนา ยังถูกเรี ยกไปให้ขอ้ เท็จจริ งใหม่อีกหลายครั้ง มีหลายหน่วยงานมาขอขอมูลจาก
คณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งเต็มใจบริ การอย่างเต็มที่ เพื่อให้เรื่ องราว ๑๑ ปี เกี่ยวกับบ้านจะได้จบ
เสี ยที จะได้ทุบบ้านนี้ทิ้งเสี ย ครอบครัวคุณรัตนาจะได้ไปอยูบ่ า้ นใหม่ ลูกสาวก็จบมหาวิทยาลัยมหิ ดลแล้ว ลูก
ชายก็กาลังจะเข้ามหาวิทยาปี หน้า ความเสี ยหายทางจิตใจหนักหน่วงและมากมาย ควรจะได้รับการเยียวยา
ดิฉนั ก็หดหู่ใจไม่แพ้คุณรัตนากับลูก ๆ ไปทางไหนประชาชนก็เป็ นห่วงและให้ความสนใจตอนจบของ
เรื่ องนี้ เพราะทาท่าจะจบแต่ไม่จบสักที แต่ก็เป็ นตัวอย่างที่ดีมากว่า การจะแก้ไขและป้ องกันละเมิดสิ ทธิมนุษยชน
ให้ได้ผลนั้น ต้องการความรับรู ้ ความเข้าใจจากประชาชนในสังคม และหน่วยงานของรัฐมากจริ ง ๆ
หรื อ จะต้องถึงบทที่รัฐสภาต้องดาเนินการพิจารณาเรื่ องนี้ ตามขั้นตอนของกฎหมายเรื่ องอานาจหน้าที่
ของคณะกรรมการสิ ทธิมนุษยชนแห่งชาติเสี ยที...
อีกทั้งการร้องเรี ยนของคุณรัตนา ยังมีอีกประเด็นหนึ่ งที่คณะกรรมการสิ ทธิ ฯกาลังหารื อกับกระทรวง
ยุติธรรม ในช่วงขั้นตอนการดาเนิ นการฟ้ องและจับกุมลูกสาวลูกชายของเธอในช่วงวัยเด็ก ที่เธอและลูก ๆ ยัง
รอกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริ งอีกเรื่ องหนึ่ง ซึ่งหวังว่าประเด็นนี้จะไม่ยาวนานเช่นทีผา่ นมา
(หนังสื อพิมพ์ มติชน)
วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

